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Pneumokokken – Advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over de vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken
De Hoge Gezondheidsraad heeft de fiche “vaccinatie tegen pneumokokken” voor jonge kinderen herzien. Om invasieve
pneumokokkeninfecties te voorkomen, vooral binnen de doelgroep van kinderen jonger dan 2 jaar, beveelt de HGR het vaccin aan dat de
meest uitgebreide bescherming biedt. De vaccins PCV10 en PCV13 zijn allebei geregistreerd voor de actieve immunisatie van kinderen tegen
invasieve pneumokokkeninfecties. Het 13-valent vaccin beantwoordt vandaag het best aan de vereisten, gelet op de lokale epidemiologie in
de doelgroep en de evolutie ervan ten gevolge van de invoering van verschillende conjugaatvaccins. Omwille van dit advies heeft Vlaanderen
ervoor gekozen een onderhandelingsprocedure te starten voor leveringen van 13-valente vaccins.
Griep - Huidige epidemiologische situatie
In vergelijking met de vorige griepseizoenen kent de griepepidemie deze winter een late start. In week 4 (21-27 januari) werd de epidemische
drempel voor het eerst overschreden. In die week raadpleegden ongeveer 198 personen per 100.000 inwoners hun huisarts voor een griepaal
syndroom. Driekwart van de neuswissers die afgenomen werden door de huisartsenpeilpraktijken en getest door het Nationaal Referentie
Centrum influenza, bleken die week positief te zijn voor het griepvirus. Indien deze trend zich ook in week 5 doorzet, dan is er officieel sprake
van een griepepidemie. Tot nu toe is er dit seizoen vooral influenza van het type A in omloop, met een overwicht van A(H3N2) virussen. In
Europa zijn de epidemische drempels nu al voor de derde week (13 tot 19 januari) overschreden door 16 (50 %) van de 32 lidstaten die
drempels voor het griepsyndroom hebben berekend en 6 (33 %) van de 18 lidstaten die drempels voor acute luchtweginfecties (ALI) hebben
berekend. Zie ook wekelijkse surveillance van influenza.
Peilartsen – Het netwerk van huisartsenpeilpraktijken breidt uit in 2019 !
Het netwerk van huisartsenpeilpraktijken bestaat uit ongeveer 120 huisartsenpraktijken in heel België die actief online gegevens rapporteren
over 7 gezondheidsproblemen via de registratiewebsite van het netwerk. Hierdoor kan de incidentie en prevalentie van verschillende
gezondheidsproblemen en hun kenmerken bestudeerd worden (bv. wekelijkse surveillance van griep). Indien u interesse heeft om deel te
nemen, aarzel niet om ons te contacteren via mail ppmv@sciensano.be of telefoon 02 642 50 32.
Symposium – Valentijn Vaccinatiesymposium
Op vrijdag 8 februari 2019 organiseert het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van het Vaccin & Infectieziekten Instituut
(VAXINFECTIO) de 17de editie van het Valentijn Vaccinatiesymposium in Antwerpen, met als thema "Vaccinatie Evident?”. Stanley Plotkin,
“godfather” van de vaccinologie en auteur van “Vaccines” is dit jaar gastspreker. U vindt hier meer informatie over het programma en de
inschrijving.
Europa
Neisseria gonorrhoeae – Bijzonder resistente gonokokken vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk (VK)
Eind 2018 meldde de gezondheidsautoriteit van het VK twee bijzonder resistente isolaten van Neisseria gonorrhoeae. De stammen,
vastgesteld bij heteroseksuele vrouwen, vertoonden een gelijkaardige resistentie tegen de antibiotica (ceftriaxon en azitromycine) die als
eerstelijnsbehandeling in geval van gonorroe worden gebruikt. Het ene geval lijkt opgelopen te zijn in Europa, de tweede patiënt is
epidemiologisch gelinkt aan Europa maar is in het Verenigd Koninkrijk besmet. Onderzoek is lopende om na te gaan of er een epidemiologisch
verband tussen de gevallen bestaat. De twee gevallen zijn met succes behandeld en de seksuele contacten worden opgevolgd om het
overdrachtsrisico zo goed mogelijk in te perken. Begin 2018 zijn er in Australië en het VK al twee andere bijzonder resistente gevallen van
Neisseria gonorrhoeae gemeld. De verspreiding van stammen resistent tegen ceftriaxon en/of met een verminderde gevoeligheid voor
azitromycine is zorgwekkend omdat deze twee antibiotica nog altijd als eerstelijnsbehandeling voor gonorroe worden aanbevolen, in
overeenstemming met de Europese richtlijnen. De verspreiding van de stammen zou de al beperkte mogelijkheden inzake behandelingen
drastisch kunnen verminderen en het belang van de ziekte op wereldvlak kunnen vergroten. De aanbevelingen rond preventie van SOI’s,
surveillance en adequate behandeling volgens de richtlijnen uit de risico-evaluatie van het ECDC naar aanleiding van de gevallen opgetreden
in Australië en het VK blijven toepasselijk. In 2019 plant de ECDC een geactualiseerd Europees actieplan om de dreigende multiresistentie
van Neisseria gonorrhoeae tegen antibiotica in Europa onder controle te houden en te beheren.
Wereld
Ebola – Epidemiologische update van de ebola-epidemie in de Democratische Republiek Congo (DRC)
Sinds mei 2018 woedt er een tiende ebolavirusepidemie in Noord-Kivu, DRC. Sinds het ontstaan van de haard en tot 26 januari 2019 zijn er
733 gevallen gemeld waarvan 459 met dodelijke afloop. Van alle gevallen zijn er 679 bevestigd, 54 waarschijnlijk en 61 van hen waren
gezondheidswerkers. Het aantal gevallen blijft stijgen. In twee provincies zijn er 18 gezondheidszones getroffen. Het blijft moeilijk om de
uitbraak onder controle te brengen door de humanitaire crisis in de regio, de onstabiele politieke situatie, het gebrek aan veiligheid en de
weerstand van de bevolking. Het is verontrustend dat de epidemie in de grensgebieden met Rwanda, Zuid-Soedan en Uganda plaats vindt.
Op wereldvlak is het risico op de import en verspreiding van het virus gering maar op nationaal en regionaal vlak is het risico heel groot.
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