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Infectieziekten gemeld door instellingen in 2021
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Het aantal aangiften van meldingsplichtige ziekten laat – naast COVID-19 – in het derde kwartaal 
van 2021 een duidelijke stijging zien. De maand september is vergelijkbaar met de jaren voor de 
Covid-19 pandemie. Waarschijnlijk hangt dit samen met het loslaten van de Covid-19 beperkingen 
in Nederland, waaronder de mogelijkheid om meer te reizen. Hieronder worden een aantal 
meldingen beschreven uit dit kwartaal. Opvallend zijn de weinig kinkhoestmeldingen dit jaar.

Legionellose 
De ziektebeelden die veroorzaakt worden door de legionellabacterie worden samengevat onder de 
term legionellose. Het meest bekende beeld is dat van de legionellapneumonie (veteranenziekte). 
De bacterie komt in het algemeen voor in waterige milieus en vochtige bodem en kan door 
inademing in de lucht wegen terechtkomen en een longontsteking (pneumonie) veroorzaken. 
Diverse watersystemen zijn als bron van legionellapneumonie beschreven, zoals douches, 
koeltorens, whirlpools, luchtbevoch tigers, individuele beademingsapparatuur. Na een melding van 
legionellose doet de GGD altijd onderzoek naar de mogelijke bron. 

Shigellose
In het 3e kwartaal 2021 is een verheffing te zien van het aantal meldingen van shigellose in het 
werkgebied van GGD Haaglanden. Shigellose is een ernstige darminfectie die wordt veroorzaakt 
door een shigellabacterie. 
De shigellabacterie zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Bij toiletgebruik kunnen de 
toiletbril, de spoelknop en andere voorwerpen besmet raken. Door contact met deze voorwerpen 
kan de bacterie op de handen en daarna in de mond terechtkomen. Via de handen kan de bacterie 
ook op eetgerei en op eten terechtkomen. Gezinsleden van een geïnfecteerde persoon (vooral 
kinderen) lopen ook risico op besmetting.
In Nederland gaat het vaak om infecties na een reis naar het buitenland. Dit bleek ook het geval bij 
ruim de helft van de huidige meldingen. In een aantal situaties bleken meerdere personen binnen 
een reisgezelschap/gezin besmet te zijn met deze bacterie.

Hepatitis A
Hepatitis A is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het hepatitis A-virus en wordt ook 
wel besmettelijke geelzucht genoemd.
Hepatitis A kan zo licht verlopen dat iemand het niet eens merkt. De verschijnselen treden na de 
incubatietijd op en zijn over het algemeen vermoeidheid, lichte koorts, soms pijn in de bovenbuik 
en misselijkheid. Bij volwassenen gaat hepatitis A meestal ook gepaard met geelzucht: het 
geelkleuren van huid en oogwit, het donker worden van urine en het ontkleuren van ontlasting. 
Hepatitis A is erg besmettelijk. Het virus zit in de ontlasting van iemand die besmet is. Na bezoek 
aan het toilet kan het virus op bijvoorbeeld de wc-bril, de spoelknop, de kraan of de deurklink 
zitten. Hierdoor kan het virus via de handen in de mond terechtkomen. Via de handen kan het virus 
ook op speelgoed, bestek, servies en eten terechtkomen.
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