VOORPOST
1893

100}^

1993

A U G U S T U S 1993

Infectieziekten
Hepatitis en
AIDS
Tekebeten

II v o o r p o s t INI INI lllllllllllllllllllllllllll i n h o u d IIIII llllllllllll INI II
sinds 1929

Infectieziekten

3

augustus 1993

bedrijven, politie,

Redactie en administratie
Kapelweg 34, 3951 AD
Maarn tel. 03432-3004
faxnr. 03432-3547
postgiro 63486
rabobank 37.24.51.810
Redactie

H. J . A. T. Doppenberg, arts
R. Th. Bonfrer, arts
mr. B. L. Berkemeier
P. A. M. Awick
Eindredactie
Marjolein Lekkerkerker
Prepress / lithografie / druk:
Brouwer Offset Utrecht B.V.
Abonnementsprijs ƒ 27,50
Jaargang 1 j a n . - 3 1 d e c .
Advertentietarieven op
aanvraag

Over de besmettelijkheid
van polio, meningitis en
tuberculose
ABCD-vragen
6
Drie meerkeuzevragen over
infectieziekten en
wondinfectie
Mixed Pickles
Kriebelige kussens

I S S N : 0169-5622
VOORPOST 1993 8

Tekebeten'

17

EHBO laat je zien

18

ABCD-ant woorden
De antwoorden bij de
vragen op pagina 6

18

Mixed Pickles
Superbacterie ontdekt

21

6

Hepatitis en AIDS
7
Infectieziekten van deze tijd
Mixed Pickles
Geelzucht

11

Mixed Pickles
11
De terugkeer van de tering
Mixed Pickles
12
Over ontsteking, besmetting
en infectie
Samen Verder
13
Een vereniging voor CVAgehandicapten

Afdeling Materialen
21
- feestelijke jubileumartikelen
- nieuwe artikelen
- wondpleister speciaal en
wondfolie

agendallllllllllllllllllllllll

Oplaag 20.000 exemplaren
De redactie tracht steeds
zoveel mogelijk contact op
te nemen met de
rechthebbenden van het
copyright op gebruikte
illustraties. Voor zover dat
niet gelukt is, verzoekt zij
rechthebbenden contact met
de redactie op te nemen.
Het overnemen van tekst is
uitsluitend toegestaan na
toestemming van de
redactie.

13

Berichten Oranje Kruis
16
Apart verlengingsbewijs
EHBO vervalt

Maandblad voor Eerste Hulp
voor ehbo'ers, artsen,
brandweer, ambulance,
overheidsinstellingen en
andere organisaties op
(para-) medisch en
EHBO-gebied.

Eerste Hulp bij wonden
Drie praktijkgevallen

2 oktober 1993
84e algemene bondsvergadering van het
'Oranje Kruis' in
Apeldoorn
Inf: 070-3549111
8 en 9 oktober 1993
Congres 'Blessures
nooit de baas?!'
Nationaal Sport Centrum
Papendal
Inf: Ned. Instituut voor
Sport en Gezondheid,
08308-34800

20 november 1993
Landelijke open EHBOdag en
Nationale Wedstrijd voor
districtsploegen van de
Kon. Ned. Ver. EHBO
Hangar Vliegbasis
Soesterberg
Inf: 03432-3004
7-10 december 1993
Rescue '93, Europese vakbeurs voor calamiteitenbestrijding en hulpverlening, Jaarbeurs Utrecht

2

Infectieziekten
EEN RISICO VOOR DE EHBO'ER?
Dorothé Baayen, waarnemend hoofdverpleegkundige
afdeling Infectieziekten GG en GD Amsterdam

In toenemende mate lezen w e in de krant
en horen w e via de radio en televisie over
infectieziekten, in gewoon Nederlands:
besmettelijke ziekten. Afgelopen jaar w a s
de polio-epidemie gedurende lange tijd
voorpaginanieuws, ledereen realiseerde
zich opeens weer dat polio-vaccinatie
toch echt belangrijk w a s . Goed
gevaccineerd zijn betekende geen risico
lopen om ziek te worden. Niet of niet
compleet gevaccineerd zijn vroeg zeker in
de bedreigde gebieden om snelle actie,
om meerdere gevallen te voorkomen.
In het nieuws
De rijen met wachtende mensen voor de vaccinatiebureaus maakten indruk, kennelijk
waren er zoveel mensen die zekerheid wilden op dat moment. Het ontbreken van de
juiste informatie en het feit dat de vorige epidemie al weer 14 jaar geleden was, zorgden
voor paniek bij velen.
Een ziekte als meningitis, in de volksmond:
nekkramp of hersenvliesontsteking, haalt regelmatig het nieuws. Omdat de ziekte een
heel snel verloop kent met zeer ernstige gevolgen, zorgt ook deze infectieziekte voor paniek. Zeker als er binnen korte tijd meerdere
gevallen in een bepaald gebied gezien worden.
Ook tuberculose is een ziekte die steeds
meer aandacht krijgt de afgelopen jaren.
Voor velen leek het een ziekte die bij het verleden hoorde en alleen nog voorkomt in ontwikkelingslanden. Dan is het toch even
schrikken als blijkt dat jongeren die ergens in
Nederland een bepaalde discotheek bezochten, massaal worden nagekeken o m te controleren of ze tijdens hun regelmatige bezoeken niet besmet zijn geraakt.
Deze drie voorbeelden laten zien dat besmetVOORPOST 1993 8

telijke ziekten bij deze tijd horen en zeker niet
verdwenen zijn.
Voor alle besmettelijke ziekten geldt dat kennis over de ziekte bij zal dragen tot het
voorkómen van de ziekte, al is dat niet in alle
gevallen mogelijk.
- In het algemeen is het belangrijk om als
persoon te zorgen voor een optimale weerstand: een goed gevoed en uitgerust lichaam zal minder snel door ziekteverwekkers kunnen worden aangepakt.
- Als het mogelijk is om specifieke afweer op
te roepen d.m.v. vaccinatie bijvoorbeeld,
zal dit in hoge mate bijdragen tot het verkleinen van het ziekterisico.
- Het doorgemaakt hebben van een bepaalde ziekte zorgt er ook voor dat het lichaam
in de meeste gevallen niet nog eens kan
worden aangevallen door dezelfde ziekteverwekkers.
- Ook is van groot belang te weten waar mogelijke ziekteverwekkers zich kunnen bevinden, bijvoorbeeld: in voedsel, speekseldruppeltjes, riool, bloed, de huid.
Besmettingsrisico
De drie hierboven genoemde ziekten, polio,
meningitis en tuberculose hebben als overeenkomst dat het mogelijk is om via druppeltjes uit de keel besmet te worden. Omdat we
hier regelmatig allemaal aan blootgesteld
worden, is het belangrijk om precies te weten waar en voor wie dat besmettingsrisico
aanwezig is.
Polio
Het virus dat polio kan veroorzaken is in de
keelholte van een besmet persoon 3 weken
aanwezig. In die periode is het mogelijk via
de druppeltjes uit de keelholte, die vrijkomen
bij het praten en hoesten, andere besmettingen te veroorzaken. Heel belangrijk bij de
ziekte polio is ook dat het virus zeker 6 weken
lang in de ontlasting aangetoond kan wor3

Gevaccineerd zijn tegen polio beschermt
tegen de drie verschillende
poliovirussen.
De bescherming duurt
zeker 15 jaar en het advies luidt om een eenmalige herhaling te geven als een persoon
zich bevindt (of gaat
bevinden) in een gebied met een verhoogd
risico op besmetting.

den. Een besmetting via toiletgebruik is dus
zeker mogelijk. (U moet dan denken aan kleine spoortjes ontlasting die zich aan de kraan,
w.c.-bril, handdoek of deurknop kunnen bevinden).
Alleen de directe leefomgeving van de patiënt heeft dus een verhoogd risico om besmet te worden. Dit lijkt eenvoudig omdat
een patiënt met polio makkelijk herkend kan
worden. De praktijk is echter anders omdat in
de meeste gevallen een besmetting zonder
verschijnselen verloopt en de patiënt dus gewoon rondloopt en helemaal geen verlammingsverschijnselen vertoont. Gelukkig treden de verlammingsverschijnselen slechts
bij ongeveer 1 % van de 'ziektegevallen' op.
De kans o m besmet te worden is het grootst
in de omgeving waar de patiënten van wie
bewezen is dat ze het poliovirus hebben wonen. Toch zullen er in die omgeving veel
meer mensen zijn die ook besmet zijn, maar
deze hebben geen ziekteverschijnselen.
Zeker sinds de epidemie van vorig jaar weten
waarschijnlijk de meeste mensen weer dat
je, als je als kind volledig bent gevaccineerd
tegen polio, in ieder geval niet in paniek
hoeft te raken. (Het bewaren van inentingspapieren is daarom ook van groot belang
omdat in een oogopslag duidelijk is of er nog
iets moet gebeuren.)
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Meningitis
Het woord 'meningitis'
is de Latijnse naam
voor
hersenvliesontsteking. De verwekkers
kunnen virussen of
bacteriën zijn. De vorm
van meningitis die in
de volksmond
nekkramp heet is de meningococcen-meningitis.
De meningococ (een bacterie) zit bij sommige mensen in de keel (dragers) en kan door
hoesten of praten via de lucht een besmetting veroorzaken. Deze zogenaamde dragers
zijn niet ziek.
De meeste besmettingen worden gezien in
het voor- en najaar, hoewel de ziekte voornamelijk een kinderziekte is, komt ze ook voor
bij oudere kinderen en jong volwassenen.
Besmetting vindt dan meestal plaats als
mensen in groepen dicht bij elkaar leven.
De patiënt vertoont zo'n 3 tot 4 dagen nadat
hij besmet is verschijnselen van plotselinge
koorts, hevige hoofdpijn, misselijkheid en
veelal braken, nekstijfheid (de kin niet op de
borst kunnen krijgen) en petechieën (kleine
bloedinkjes in de huid die niet weggedrukt
worden). De nekstijfheid en de bloedinkjes
treden niet altijd op. In ongeveer 10 % van de
gevallen overlijdt de patiënt.
Een ernstige ziekte dus en voorkomen door
middel van vaccinatie is slechts gedeeltelijk
mogelijk. Wel worden altijd de directe huisgenoten en daarmee vergelijkbare contacten
behandeld met een antibioticum om nieuwe
besmettingen te voorkomen. Algemene factoren zoals zorgen voor een goede weerstand en goed geventileerde leefruimten,
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