
Epidemiologische notities* 

Seksueel overdraagbare ziekten 
bij mannen 

Landbouw 

Van de opbrengst van drie kleine akkers 
kocht iemand drie passieve stakkers 
Als hij nu op die stakkers zwoegt 
is 't net of hij nog zijn akkers ploegt. 

(Martiatis, Epigrammen XII, 16) 

Recent onderzoek heeft aannemelijk 
gemaakt dat door homoseksueel gedrag 
bij mannen meer seksueel overdraagba
re aandoeningen (SOA) kunnen voorko
men dan tot voor kort werd aangeno
men. Niet aileen dat homoseksuele 
mann en een groter risico lopen op de 
"klassieke" seksueel overdraagbare 
ziekten (zoals syfilis en gonorroe) dan 
heteroseksuele mannen en vrouwen, 
ook andere infectieziekten, zoals geni
tale en anorectale herpes simplex, hepa
titis A, hepatitis B, amoebiasis, giardia
sis, shigellosis, campylobacteriose, geni
tale en anorectale meningokokkenin
fecties en cytomegalievirus-infecties 
blijken zich bij hen als geslachtsziekten 
("tweede generatie" SOA'S) te kunnen 
gedragen. 
Met nadruk moet worden vastgesteld, 
dat deze waarnemingen vooral zijn ge
daan in speciale geslachtsziektenpolikli
nieken en bij bezoekers van bijvoor
beeld sauna's, die voor anoniem homo
seksueel contact bijeenkomen. Het is 
onbekend in hoeverre deze gegevens 
voor de mannelijke homoseksuele po
pulatie als geheel gelden. De bevindin
gen voor hepatitis B bij homoseksuele 
mannen wijzen overigens - ook in Ne
derland - op een sterk verhoogde be
smettingskans: tien it vijftien maal zo 
hoog als bij de heteroseksuele mannelij
ke bevolking. Bevindingen in de USA 

binnen deze bevolkingsgroep wi jzen bo
vendien op een sterk verhoogde kans op 
onder meer shigellosis. De wijze waar
op de homoseksuele activiteiten worden 
bedreven, verklaart het grote aantal in
fecties dat door direct of indirect fecaal
oraal contact kan worden overgebracht. 
Hoe deze ongewenste "epidemische" 

* Yoor zover niet anders vermeld. ontlccnd aan 
(1981) Epidemiologisch Bulletin 16, nr. 5, samcn
gesteld door Prof. Dr. J. Huisman. hoofd afdeling 
Infectieziekten en Hygiene van de Rotterdamse GG 
en GD. 

** pox= great pox = syfilis. 

*** Ontleend aan: Jaarverslag 1980 van het Am
sterdams Peilstation Projekt. Amsterdam. 1981. 
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situatie te beteugelen? Aileen voor he
patitis B daagt vaccinatie (met een ge
inactiveerd vaccin) aan de horizon. In
tensievere contactopsporing - in een mi
lieu met sterk wisselende en vaak ano
nieme partners - zal weinig tot indam
ming bijdragen. Ook het routinematig 
screenen op syfilis, gonorroe en hepati
tis B blijkt weinig uit te halen. Aileen 
het verschaffen van adequate medische 
onderzoeks- en behandelingsmethoden 
lijkt wat hoop te bieden. 
Het werk op de geslachtsziektenpolikli
nieken wordt er voor de behandelende 
artsen overigens niet gemakkelijker op, 
integendeel: niet aileen moeten zij de 
klassieke geslachtsziekten adequaat 
kunnen behandelen, maar ze dienen 
ook in staat te zijn (of te worden ge
steld) te differentieren tussen proctitis 
en enteritis door N. gonorrhoeae, Chla
mydia trachomatis, herpes simplex-vi
rus, Treponema pallidum, Shigella, 
Campylobacter, N. meningitidis, rotavi
rus, Entamoeba hystolitica, Giardia 
lamblia en de idiopatisch ontstoken 
darm. De problemen bij de heterosek
suele mannen en vrouwen nemen trou
wens ook toe: er zijn meer gevallen van 
acute salpingitis en meer problemen 
met perinatale en neonatale infecties, 
kortom een situatie die een uitgebreide 
voorlichting aan artsen, hulpverleners 
en de betrokkenen vereist en bovendien 
een aanpassing van de mogelijkheden 
van de poliklinieken die geslachts
ziekten behandelen. 

Penicillinase producerende 
gonokokken (PPNG) 

Het aantal patienten met PPNG is ver
geleken met het eerste kwartaal en het 
tweede kwartaal van 1981 belangrijk af
genomen (respectievelijk 361 en 264 pa
tienten). Opmerkelijk is toch wei dat 82 
procent de besmetting in Nederland 
heeft opgelopen en 7 procent in het 
buitenland. Men kan hieruit afleiden 
dat de PPNG'S een zekere vaste voet aan 
wal hebben gekregen. Opmerkelijk is 
ook dat van de patienten die in Neder
land werden besmet, 50 procent de in
fectie in Amsterdam heeft geacquireerd 
en 18, 5 en 5 procent in respectievelijk 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 
Uit gegevens van de Amsterdamse poli
klinieken blijkt dat prostituees bij de 
verspreiding van PPNG een belangrijke 
rol spelen. Via de conventionele opspo-

ring wordt slechts een klein deel van 
deze prostituees bereikt en behandeld. 
Voor deze groep zuHen dan ook speciale 
mogelijkheden ter beschikking moeten 
komen (ook dat blijkt niet eenvoudig!). 
Tenslotte attenderen wij op het feit dat 
spectinomycine de therapie van keuze 
bij infecties met PPNG'S is, en dat inmid
dels al weer (een beperkt) aantal specti
nomycine-resistente PPNG'S werd geiso
leerd (onder meer in Nederland). 

Gonorroe** 

Er zijn sterke aanwijzingen dat het aan
tal patienten met geslachtsziekten de 
afgelopen jaren is toegenomen, vooral 
in de grote steden. In 1976 werden in 
heel Nederland ruim- 7.000 pa!ienten 
met gonorroe aangegeven, in 1980 was 
dat aantal gestegen tot ruim 12.000. Van 
het aantal opgegeven patienten met go
norroe in 1980 werd 42 procent in Am
sterdam geconstateerd. In 1980 werden 
in Amsterdam 5.200 patienten met go
norroe aangegeven, een stijging ten op
zichte van 1979 van 11,7 procent. Voor 
geheel Nederland bedroeg die stijging 
11,0 pro cent. 
Deze cijfers zijn afkomstig van de Ge
neeskundige Hoofdinspectie en hebben 
uitsluitend betrekking op de aangege
yen patienten. Vee I patienten met go
nonoe worden behandeld door de huis
arts en aangifte zal dan weleens verge
ten worden. Dit was aanleiding tot het 
besluit gonorroe opnieuw op te nemen 
in het Amsterdamse peilstationonder
zoek. 
In totaal werden door de dertig peilsta
tions 397 patienten met gonorroe opge
geven. Op basis hiervan zou de inciden
tie 56 per 10.000 inwoners bedragen; dit 
is minder dan in 1979, toen de incidentie 
65 per 10.000 inwoners bedroeg. Men 
bedenke hierbij dat het uitsluitend ging 
om patienten met gonorroe die door de 
huisartsen zelf behandeld waren; ver
wezen patienten werden niet geteld. 
Evenals vorig jaar bleek het aantal op
gegeven patienten per peilstation sterk 
te verschillen. Een peilstation nam 39 
procent van aile gevallen voor zijn reke
ning. Wordt deze uitschieter uit de bere
kening weggelaten, dan komt men op 
een incidentil:;. van 34 per 10.000 inwo
ners. Wanneer we uitgaan van een be
volking van 725.000 personen, betekent 
dit dat in Amsterdam in 1980 tussen de 
2.500 en 4.000 patienten met gonorroe 
werden behandeld door de huisartsen. 
In dat jaar werden door de huisartsen 
slechts 403 patienten met gonorroe aan
gegeven. 
Bij deze cijfers moet men bedenken, dat 
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Figuur 1. Gonorroe in het Amsterdams Peilstation Projekt in Figuur 2. Gonorroe in het Amsterdams Peilstation Projekt in 
1980. 1ncidenties naar leeftijdsklasse. 1980. 1ncidenties per week. / 
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de diagnose gonorroe op basis van aI
leen het microscopisch preparaat sterk 
afhankelijk is van de ervaring van de 
arts met dit onderzoek. Bij mannen zal 
de diagnose te vaak worden gesteld, bij 
vrouwen te weinig. Dit blijkt ook uit de 
geslachtsverdeling van de 397 patienten 
die werden opgegeven: 362 mannen en 
35 vrouwen (ratio 10,3). Bij de gemeen
teli jke poliklinieken is de ratio 2,1. Zon
der een bacteriologische kweek is de 
diagnose gonorroe niet goed te stellen. 
Dit is het afgelop.en jaar des te be lang
rijker geworden door de opkomst van 
de beta-Iactamase producerende gono
kok, die niet gevoelig is voor penicilline. 
In figuur 1 is de incidentie per week 
aangegeven. Grote verschillen naar sei
zoen doen zich niet VOOL Figuur 2 geeft 
de incidentie per leeftijdsgroep. De 
hoogste incidentie komt voor in de leef
tijdsgroepen 20-24 en 25-34 jaar, zoals 
dat bij aile seksueel overdraagbare aan
doeningen het geval is. 

Rubella 

Het risico van vaccinatie tijdens de zwan
gerschap. Terecht is men ervan uitge
gaan dat vaccinatie tegen rubella niet 
tijdens de zwangerschap dient plaats te 
vinden. Bij onze vaccinatiecampagne -
waarbij vrouwen in de geslachtsrijpe 
leeftijd voor vaccinatie tegen rubella bij 
de huisarts of de GG & GD worden uitge
nodigd - is dan ook aan dit feit aandacht 
besteed: vaccinatie vindt uitsluitend 
plaats tijdens de menstruatie (hoewel 
dit niet een waterdicht criterium is!) en 
indien de vrouw verklaart een goede 
anticonceptie in acht te nemen. 
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In een recente Amerikaanse pub Ii katie 
van de Centers for Disease Control 
(CDC) wordt op het aspect van een even
tuele teratogeniteit van het vaccinvirus 
nader ingegaan. Men stelt hier in dat 
"all available data on previously and 
currently available rubellavaccins indi
cate that the risk - if any - is quite 
small". Tot oktober 1980 he eft het CDC 

101 sero-negatieve vrouwen die drie 
maanden v66r of tot en met drie maan
den illi vaccinatie toch zwanger werden, 
vervolgd. Geen van de pasgeborenen
inclusief drie babies die subklinisch een 
door rubellavaccinvirus veroorzaakte 
infectie doormaakten - had afwijkingen 
die bij congenitale rubella behoren. 
Men concludeert dan ook dat rubella
vaccinatie tijdens zwangerschap over 
het algemeen geen reden is deze zwan
gerschap te onderbreken. Uiteraard be
rust de eindbeslissing steeds bij de gravi
da. Men constateert dat het risico van 
een teratogeen effect van de thans in 
gebruik zijnde rubellavaccins verwaar
loosbaar is. Hoewel er uit algemene 
overwegingen naar moet worden ge
streefd in de zwangerschap geen leven
de vaccins toe te dienen, behoeft geen 
paniek te ontstaan, indien onverhoopt 
toch een zwangerschap tot stand komt. 
Overigens heeft onze vaccinatiecam
pagne voor vaccinatie van geslachtsri jpe 
vrouwen een redelijk succes: omstreeks 
20 procent van de opgeroepenen laat 
zich, hetzij bij de huisarts, hetzij bij ons 
vaccineren. 
Geen rubella, toch een togavirusinfectie. 
Op 17 juni 1981 vervoegde zich een 25-
jarige gradiva (8 weken) met een exan
theem bij collega Petit, hoofd van de 

-
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Afdeling Infectieziekten van de Haagse 
GG & GD. Door de huisarts was de moge
lijkheid van rode hond bij deze zwange
re overwogen. De echtgenoot was ziek 
met dezelfde symptomen: koorts, exan
theem, hevige retrobulbaire hoofdpijn 
en rugpijnen. Het echtpaar, waarvan de 
vrouw op Cura~ao geboren was en de 
man in Nederland, kwam enkele dagen 
daarvoor uit Cura~ao in Nederland aan. 
Collega Petit, met een ruime tropener
varing, yond hier rode hond minder 
waarschijnlijk en dacht aan dengue. De
ze laatste ziekte wordt veroorzaakt door 
een virus dat, evenals het rubellavirus, 
behoort tot de togaviridae. Serologisch 
onderzoek verricht op het Virologisch 
Laboratorium GG & GD te Rotterdam, 
kon niet de diagnose rubella bevestigen, 
maar toonde aan dat bij patiente de titer 
van de complementbindende antistof
fen tegen denguevirus type 1, 2, 3 en 4 
significant steeg. Van de man kon aileen 
een serummonster uit de reconvalescen
tie worden onderzocht; daarin werden 
aileen antistoffen tegen type 4, dat sinds 
kort naast het epidemische type 1 in het 
Carai'bische gebied is opgedoken, aan
getoond. De brede serologische reactie 
bij de in de tropen geboren vrouw staat 
in tegenstelling tot de monospecifieke 
reactie van de uit Nederland afkomstige 
man. De verklaring is waarschijnlijk, 
dat de vrouw bij haar vroeger verblijf in 
de tropen, reeds een of meer dengue
infecties had doorgemaakt. 
Eenzelfde ervaring deden wij op met 
een echtpaar en hun driejarig kind, die 
tijdens een bezoek aan Suriname ziek 
werden met verschijnselen die aan den
gue deden denken. Na terugkeer in Ne-
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derland konden sera uit de reconvale
scentie worden onderzocht. Man en 
kind, beiden geboren in Nederland, be
zaten antistoffen tegen aileen denguevi
rus type 1, terwijl de vrouw antistoffen 
bezat tegen aile vier de typen. 
Overigens zijn ons geen gegevens be
kend waaruit kan blijken dat denguevi
rus bij het foetus een ziekte kan veroor
zaken die te vergelijken is met de rubel
lopathie. 
Een pasgeborene met subklinische rubel
la. Een 32-jarige gravida kreeg 17 dagen 
voor de bevalling een exantheem van 
onbekende oorzaak. Zij werd in een 
Haags ziekenhuis opgenomen om te be
vallen. Daar overwoog men de moge
Iijkheid dat zij rode hond had doorge
maakt. Ook zag men het risico onder 
ogen dat een kind geboren zou worden, 
dat door een intra-uteriene infectie be
smettingsgevaar zou opleveren op de 
verloskundige afdeling. Besloten werd 
daarom de geboorte en verpleging van 
het kind in isola tie te doen plaatsvinden, 
in afwachting van de uitslag van het 
serologisch onderzoek van de moeder. 
Bij de moeder werd op de dag van de 
bevalling igM-antirubella aangetoond. 
Dit wees op een recente infectie met 
rubellavirus. In het navelstrengbloed 
waren geen antistoffen in de igM fractie 
tegen rubellavirus aanwezig, doch wei 
hemagglutinatie remmende (HAR) anti
stoffen met een titer van 1:64 (passief 
verworven). De HAR-titer bij de moe
der was 1:256. Op de twintigste levens
dag van het kind was igM tegen rubella
virus aantoonbaar en was de HAR-titer 
van 1:64 naar 1:256 gestegen. In deze 
periode had het kind geen zichtbare 
symptomen van rubella getoond. 
Deze pasgeborene was klaarblijkelijk in 
utero gei'nfecteerd en in de incubatietijd 
ter wereld gebracht. Het subklinische 
beloop van de rode hond is zeer waar
schijnlijk het gevolg van de gedeeJtelij
ke bescherming door maternale, passief 
verworven antistoffen. De veronder
stelling dat de pasgeborene op de ver
loskundige afdeling besmettingsgevaar 
zou kunnen opleveren, werd door het 
serologisch onderzoek bevestigd; te
recht was dus tot isolatie besloten. 
Moge dit een wat uitzonderlijk geval 
zijn, de uitvoering van abortus wegens 
doorgemaakte rode hond in het begin 
van de zwangerschap is een veel vaker 
voorkomende bron van besmetting voor 
personeel en daardoor ook voor de pa
tienten op een verloskundige afdeling. 
Het is daarom van groot belang dat 
daarbij aanwezige personen onvatbaar 
zijn voor een infectie met rodehond
virus. 
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