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Griep in het seizoen 2018-2019 – Vaccinatie: advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)

De HGR behoudt zijn aanbevelingen voor bevolkingsgroepen die tegen griep zouden moeten worden gevaccineerd voor de winter 2018-2019. De 3
doelgroepen zijn de volgende: a) personen die een risico lopen op complicaties (zwangere vrouwen, patiënten > 6 maand met een chronische aandoening
of een langdurige behandeling met aspirine krijgen, personen > 65 jaar, personen die in een instelling verblijven; b) personeel in de gezondheidssector; c)
personen die onder hetzelfde dak wonen als de personen onder punt a) of kinderen jonger dan 6 maand. Bovendien moet er worden overwogen om alle
personen tussen 50 en 64 jaar te vaccineren. Het griepvaccin kan van oktober tot november toegediend worden. In België zijn er vanaf dit jaar enkel nog
tetravalente griepvaccins op de markt waardoor de kans op een mismatch kleiner wordt (voor type B).

Prioritisatie van Infectieziekten: uw mening gevraagd!

Sciensano lanceert een tweede enquête om de prioriteiten te bepalen op het vlak van de pathogenen die een impact hebben op de volksgezondheid. Deze
is gericht op iedereen werkzaam binnen het domein van infectieziekten en volksgezondheid (vb. artsen, klinisch microbiologen, ...). Voor deelname, klik hier.

Toename van community associated Staphylococcus aureus in de Kempen

Recent is er in de regio Kempen een toename van impetigogevallen met een virulente stam van S. aureus resistent aan fusidine. De virulentie uit zich in
hogere transmissie, uitgebreidere en recidiverende letsels. De artsen in de regio zijn per e-mail ingelicht over de huidige situatie en hebben de aanbeveling
gekregen om een perorale behandeling met flucloxacilline in te stellen, gevolgd door een dekolonisatie. Voor meer informatie, klik hier.

Europa

Mazelen – Recordaantal gevallen van mazelen in Europa

Het Regionaal Bureau van de WGO in Europa trekt aan de alarmbel. In de eerste zes maanden van 2018 zijn meer dan 41.000 mazelen gevallen geregistreerd,
waarvan 37 overlijdens. Dit aantal overstijgt veruit de jaarlijkse totalen in de afgelopen 10 jaar (max. in 2017: 23.927 en min. in 2016: 5.273). Zeven landen
hadden dit jaar meer dan 1.000 gevallen van mazelen (Frankrijk, Georgië, Griekenland, Italië, de Russische Federatie, Servië en Oekraïne), waarvan meer
dan de helft (23.000) in Oekraïne is gerapporteerd. Deze opflakkering is het gevolg van een ontoereikende vaccinatiegraad. Volgens het ECDC was 83 % van
de gevallen geregistreerd tussen juli 2017 en juni 2018 niet gevaccineerd, 10 % kreeg slechts één dosis toegediend, 6 % twee of meer dosissen en voor 10 %
was de vaccinatiestatus niet bekend. België blijft tot op heden endemisch met 367 gevallen in 2017 (epidemie in Wallonië) en 73 gevallen tussen januari en
juli 2018 waarvan 31 gevallen in Vlaanderen. Met de terugkeer van vakantie uit de getroffen landen kan het aantal gevallen toenemen: er moet aan mazelen
worden gedacht bij koorts met rash bij zowel volwassenen als kinderen. Elk verdacht geval moet verplicht worden gemeld aan het team
infectieziektebestrijding zodat controlemaatregelen tijdig worden gestart. Twee MBR-vaccins blijven de beste bescherming. In Vlaanderen mogen de
mazelenvaccins van het vaccinatieprogramma opnieuw gebruikt worden voor inhaalvaccinatie bij volwassenen geboren na 1970 die niet (volledig)
gevaccineerd zijn en nooit mazelen hebben doorgemaakt.

MersCoV – Een bevestigd geval in het Verenigd Koninkrijk na reis in het Midden-Oosten

Op 23 augustus 2018 is er in Engeland een MERSCoV geval (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) vastgesteld. De patiënt woont in het Koninkrijk
Saudi-Arabië (KSA). Hij reisde van Djedda (KSA) naar Manchester (Verenigd Koninkrijk) en was toen asymptomatisch. Zodra MERS-CoV werd vermoed, is de
patiënt geïsoleerd. De patiënt had een rechtstreeks contact met kamelen op een boerderij. De meerderheid van de infecties met het MERS-CoV wordt nog
altijd in het Midden-Oosten en vooral in het KSA vastgesteld. U vindt hier meer informatie over in de ECDC Rapid Risk Assessment.

Shigella – Epidemie van shigellose na de European Rainbow Gathering in Polen

Tussen 5 en 10 augustus 2018 vertoonden 45 deelnemers van de European Rainbow Gathering symptomen van gastro-enteritis, waarvan 28 zijn
gehospitaliseerd. Dit jaar speelde het evenement zich af van 13 juli tot 11 augustus in het zuidoosten van Polen. Zo’n 3.000 tot 5.000 personen komen
jaarlijks bijeen en vaak zijn de hygiënische omstandigheden er niet optimaal. De symptomen van shigellose zijn (bloederige) diarree, buikkrampen en koorts
met soms ook misselijkheid en/of braken, verlies van eetlust en hoofdpijn. In België is er nog geen geval gerapporteerd dat in verband kan worden gebracht
met een Rainbow Gathering. Het team infectieziektebestrijding, het NRC en Sciensano volgen de situatie van nabij op.

Westnijlvirus (WNV) – Epidemiologische situatie in Europa

In vergelijking met voorgaande jaren is er dit jaar voortijdig een groot aantal WNV-infecties opgedoken in Europa en in de buurlanden van de Europese Unie.
Dit doet vermoeden dat het virus in de getroffen landen in omloop is en er in de volgende maanden meer humane gevallen kunnen optreden. In 2018 zijn
de eerste WNV-infecties door Griekenland gemeld, meer bepaald in week 26 (van 25 juni tot 1 juli). In Europa werden 335 bevestigde en waarschijnlijke
autochtone gevallen gemeld tot 9 augustus 2018, (Italië 123, Servië 102, Griekenland 59, Roemenië 23, Hongarije 23, Frankrijk 3, Kosovo 2 en de buurlanden
van de EU 104), tegenover 5 à 45 gevallen in dezelfde periode in de voorgaande jaren (tussen 2014 en 2017). Het is belangrijk om WNV op te nemen in de
differentiaaldiagnose bij een patiënt die naar de getroffen gebieden is gereisd met compatibele symptomen.

Wereldwijd

Ebola – Tiende epidemie in de Democratische Republiek Congo (DRC)

In de provincie Noord-Kivu, in het westen van de DRC werden van 11 mei tot 28 augustus 112 Ebola gevallen (84 bevestigd en 28 waarschijnlijk)
gerapporteerd waarvan er 75 zijn overleden. De epidemie heeft geen link met de recente epidemie in de Evenaarsprovincie die eindigde in augustus. Tot 27
augustus zijn er 2.445 contacten geïdentificeerd en zijn er 4.130 personen gevaccineerd. Door de veiligheidsproblemen in de provincie Noord-Kivu, is de
invoering van maatregelen moeilijk. Het risico op de import van het virus in Europa door een besmette reiziger wordt als heel gering beschouwd.
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