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WIE   
WE   

Z IJN 
–  

SCIENSANO telt meer dan 700 medewerkers die zich 

elke dag opnieuw inzetten voor ons motto: levenslang 

gezond. Zoals uit onze naam blijkt, vormen wetenschap 

en gezondheid de kern van ons bestaan. De kracht van 

Sciensano ligt in de holistische en multidisciplinaire 

benadering van gezondheid. Onze aandacht gaat daarbij 

uit naar het nauwe en onlosmakelijke verband tussen de 

gezondheid van mensen en die van dieren, en hun 

omgeving (het “One health” concept). Daarom 

combineren we meerdere invalshoeken in ons 

onderzoek om op een unieke manier bij te dragen aan 

ieders gezondheid.  

Sciensano kan hiervoor verder bouwen op de meer dan 

100 jaar wetenschappelijke expertise van het voormalige 

Centrum voor Onderzoek in Diergenees-kunde en 

Agrochemie (CODA) en het vroegere Wetenschappelijk 

Instituut Volksgezondheid (WIV). 
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ALGEMENE TRENDS IN 2018 
– 

 
Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste trends in het voorkomen van voedsel- en 

watergerelateerde infectieziekten in de jaren 2017 en 2018. Gedetailleerde resultaten zijn beschikbaar op de 

website Epidemiologie van infectieziekten. 

 
De epidemiologische surveillance van voedsel- en watergerelateerde infectieziekten in België steunt op gegevens 

van drie netwerken van laboratoria voor microbiologie (peillaboratoria, nationale referentiecentra, 

referentielaboratoria) en op gegevens van de meldingsplicht. De gegevens afkomstig van de 

surveillancesystemen zijn meestal niet exhaustief en bieden dus niet de gelegenheid om het exacte aantal nieuwe 

gevallen in België te ramen. Ook geeft een surveillance gebaseerd op meldingen door laboratoria en artsen enkel 

een beeld van de gevallen waarin de patiënt een arts consulteert en/of wanneer een laboratoriumdiagnose wordt 

gesteld. De onderdiagnosticering (zieken die niet naar de arts gaan omdat ze weinig symptomen vertonen of 

omdat de ziekte zelfbeperkend is) en de onderrapportering (zieken raadplegen een arts maar krijgen geen 

specifieke diagnose of hun ziekte wordt niet via een surveillancesysteem genotificeerd) van de ziekten liggen 

hoog en schommelen in functie van de pathogeen.  

De surveillance laat echter wel toe om trends op te volgen en de karakteristieken van gevallen te beschrijven. In 

bijlage 1 staat een gedetailleerde beschrijving van de informatiebronnen. De bron van informatie wordt per 

ziektekiem gespecificeerd.  

 

In 2017 en 2018 is Campylobacter spp. de pathogeen waarvan het aantal gerapporteerde gevallen het hoogst 

ligt. Daarna volgt Salmonella spp. Deze situatie is vergelijkbaar met de voorgaande jaren. 

Andere pathogenen, bv. Listeria spp. en shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC), leiden tot minder 

gevallen maar kunnen tot veel ernstigere infecties leiden. Zo zijn er tien gevallen -waaronder twee 

doodgeborenen- van perinatale listeriose geregistreerd in 2017 en elf in 2018, alsook 24 gevallen met het 

hemolytisch uremisch syndroom (ten gevolge van een STEC-infectie) in 2017 en 19 -waaronder één sterfgeval- 

in 2018. De ziektelast van voedsel- en watergerelateerde infecties voor de volksgezondheid is in ons rapport van 

2015-2016 geraamd op basis van  DALY’s (disability-adjusted life year) berekeningen en de analyse van het 

aantal ziekenhuisopnames. 

 

Er worden regelmatig uitbraken veroorzaakt door water- en voedselgerelateerde pathogenen. Naast de 70 

norovirus-uitbraken gerapporteerd door het Nationaal Referentiecentrum (NRC) in 2018, zijn er in datzelfde jaar 

Vlaamse scholen door een uitbraak van salmonella getroffen (> 500 gevallen). In 2017 woedde er in België en 

andere Europese landen een uitbraak van hepatitis A onder mannen die seks hebben met mannen. In 2018 trof 

een epidemie van shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) 11 personen in Wallonië. Twee van hen 

vertoonden een hemolytisch uremisch syndroom (HUS). 

Sommige water- en voedselgerelateerde infectieziekten namen de afgelopen jaren toe. Dit is het geval van 

legionellose, waarvan het aantal gevallen sinds enkele jaren pemanent stijgt, en van Shigella spp., dat in 2018 

toenam. Er is sinds 2015 ook een toename vastgesteld van het norovirus, Cryptosporidium spp. en Gardia spp.  

Een deel van die toenames kan worden toegeschreven aan de verandering van diagnosetechniek. De laboratoria 

maken steeds meer gebruik van de snelle moleculaire technieken, in het bijzonder voor Giardia spp., 

Cryptosporidium spp. en het norovirus, waardoor deze pathogenen vaker worden gediagnosticeerd.  

 

De meerderheid van de water- en voedselgerelateerde pathogenen vertoont een seizoenstrend. 
Norovirusgevallen zijn veel talrijker in de winter terwijl campylobacteriosen, salmonellosen, infecties met 
shigatoxineproducerende Escherichia coli, legionellosen, giardiasen en cryptosporidiosen in de zomer toenemen.  
 
 
  

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/default.aspx?Icid=1043
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/reports/Maladies%20infectieuses%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20consommation%20des%20aliments%20et%20de%20l%E2%80%99eau%20-%20Epid%C3%A9miologie%20-%20Rapport%20annuel%202015-2016.pdf
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/reports/Maladies%20infectieuses%20li%C3%A9es%20%C3%A0%20la%20consommation%20des%20aliments%20et%20de%20l%E2%80%99eau%20-%20Epid%C3%A9miologie%20-%20Rapport%20annuel%202015-2016.pdf


   

5 
 

 
 

ZIEKTEN OVERGEDRAGEN DOOR BACTERIËN  

– 
 

Botulisme 

Botulisme is een zeldzame ziekte in België. In 2017 en 2018 diagnosticeerde het NRC geen enkel geval. Sinds 

1988 zijn er slechts 19 gevallen van voedselgerelateerd botulisme bevestigd: het ging om 16 gevallen van 

botulisme type B en om 1 geval van botulisme type A. Van 2 gevallen kon noch het type, noch de oorsprong 

worden geïdentificeerd. 

 

Campylobacteriose 

Campylobacter spp. is de frequentste oorzaak van bacteriële gastro-enteritis in Europa. In 2017 rapporteerden de 

peillaboratoria 8754 gevallen van Campylobacter spp. in België (77 gerapporteerde gevallen/100.000 inwoners). 

In 2018 bedroeg dit aantal 8112 (71 gerapporteerde gevallen/100.000 inwoners). Het hoogste aantal 

gevallen/100.000 inwoners is bij kinderen jonger dan 5 jaar vastgesteld. ‘s Zomers neemt het aantal gevallen van 

deze pathogeen toe. 

 

Infecties met shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) 

Het aantal gevallen van STEC per 100.000 inwoners is sinds 2011 stabiel in ons land. Tussen 2011 en 2018 

bedroeg het gemiddeld 0,9 gevallen/100.000 inwoners. Er bestaan regionale schommelingen die vooral 

afhankelijk zijn van eventueel optredende uitbraken. In 2017 en 2018 bevestigde het NRC respectievelijk 124 en 

112 gevallen. In 2018 circuleerde het serotype O157 minder. De reden voor die daling is onbekend. In 2018 is er 

een toename van het serotype O103 waargenomen. Die stijging kan worden toegeschreven aan een epidemie 

met 11 gevallen in een kinderdagverblijf in Wallonië. Het hemolytisch uremisch syndroom (HUS) is een ernstige 

complicatie van STEC-infecties. In 2018 bevestigde het NRC 19 gevallen, in 2017 ging het om 24 gevallen. Vooral 

kinderen jonger dan 5 jaar waren het slachtoffer van HUS. 

 

Legionellose 

De incidentie van legionellose is in 2017 en 2018 blijven stijgen in België met respectievelijk 2,6 gevallen/100.000 

inwoners (296 gevallen) en 3,1 gevallen/100.000 inwoners (358 gevallen). Deze toename van de incidentie is ook 

in de andere Europese landen vastgesteld. Dit kan hoogstwaarschijnlijk worden toegeschreven aan de 

frequentere detectie van legionella in geval van pneumonie, een gevolg van de toenemende bewustwording van 

de artsen wat de diagnose betreft en een grotere beschikbaarheid van de diagnostische tests, in het bijzonder 

van de urinair antigentest (wij merken op dat de test sinds 1 september 2016 onder bepaalde voorwaarden door 

het RIZIV wordt terugbetaald). In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijkt de incidentie van legionellose hoger te 

liggen. De ziekte komt dan ook frequenter voor in grote steden waar er meer locaties zijn met een verhoogd risico 

op legionellose. Vooral 60-plussers worden door de ziekte getroffen. 

 

Listeriose 

In 2016 is er een lichte toename van het aantal gevallen van listeriose geregistreerd maar in 2017 en 2018 is het 

aantal gevallen verminderd tot het niveau van de voorgaande jaren. Het NRC diagnosticeerde 73 gevallen in 2017 

en 74 gevallen in 2018. In 2017 en 2018 zijn er respectievelijk 10 en 11 gevallen van perinatale listeriose 

geregistreerd. Deze cijfers wijzen op een lichte toename in vergelijking met voorgaande jaren. Gevallen die niet 

in verband kunnen worden gebracht met een zwangerschap treden hoofdzakelijk op vanaf 60 jaar en het risico 

dat iemand listeriose oploopt, stijgt met de leeftijd. 
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Salmonellose 

In 2017 rapporteerde het NRC 2278 patiënten met één of meer stammen van Salmonella spp. (20,2 

gerapporteerde gevallen/100.000 inwoners). In 2018 zijn er 3011 patiënten geteld (26,5 gerapporteerde 

gevallen/100.000 inwoners). Deze toename is het gevolg van een grote epidemie (> 500 gevallen) van S. enterica 

met serovar Typhimurium die in mei 2018 in Vlaanderen plaats vond. De geregistreerde gevallen betroffen vooral 

kinderen jonger dan 10 jaar. Het serovar S. Typhimurium was het meest gerapporteerde serotype (54 %), daarna 

volgde S. Enteritidis (18 %). 

 

Shigellose 

In 2017 rapporteerde het NRC 353 patiënten met één of meerdere stammen van Shigella spp. (3,1 gerapporteerde 

gevallen/100.000 inwoners). In 2018 bedroeg dit aantal 427 (3,8 gerapporteerde gevallen/100.000 inwoners). In 

vergelijking met 2017 is er in 2018 een toename van 21 % waargenomen. Net zoals voorgaande jaren was S. 

sonnei het frequentste serotype in 2017-2018 (74 %), daarna volgde S. flexneri (21 %). De geregistreerde gevallen 

betroffen vaker kinderen jonger dan 5 jaar en volwassenen van het mannelijke geslacht. 

 

Yersiniose 

In 2017 rapporteerde het NRC 303 gevallen van pathogene yersiniose (2,7 gerapporteerde gevallen/100.000 

inwoners). In 2018 bedroeg dit aantal 342 (3,0 gerapporteerde gevallen/100.000 inwoners). Het frequentste 

pathogene serotype in België blijft Y. enterocolitica O:3. De geregistreerde gevallen betroffen vooral kinderen 

jonger dan 5 jaar. 

 

 

ZIEKTEN OVERGEDRAGEN DOOR VIRUSSEN  

– 
 

Hepatitis A 

In 2017 en 2018 registreerden de peillaboratoria respectievelijk 415 en 241 gevallen. Het hoge aantal gevallen 

van hepatitis A in 2017 kan worden toegeschreven aan een uitbraak onder mannen die seks hebben met mannen. 

De uitbraak heeft ook in andere Europese landen plaats gevonden. Het aantal gemelde gevallen in 2018 daalde 

tot een normaal niveau maar bleef een beetje hoger liggen dan in 2015 en 2016. In 2018 waren onder de 

geregistreerde hepatitis A gevallen vooral kinderen jonger dan 5 jaar, zoals ook vóór 2017 het geval was.   

 

Hepatitis E 

In 2017 en 2018 registreerde het NRC respectievelijk 136 en 158 gevallen. De toename van het aantal 

geregistreerde gevallen van hepatitis E loopt parallel met de toename van het aantal uitgevoerde tests. Een 

grotere bewustwording onder artsen voor deze pahogeen leidde tot meer testaanvragen en dus meer 

gediagnosticeerde gevallen. Hepatitis E treft personen ouder dan 50 jaar.   

 

Norovirusinfecties 

De peillaboratoria registreerden 1000 norovirusgevallen in 2017 (8,8 gevallen/100.000 inwoners) en 1372 in 2018 

(12,1 gevallen/100.000 inwoners). Sinds 2015 is er via de peillaboratoria een toename van het aantal gevallen 

vastgesteld. Dit kan worden toegschreven aan een actievere opsporing van de pathogeen in geval van gastro-

enteritis en een toegenomen toegankelijkheid en gebruik van moleculaire tests (vooral het gebruik van tests met 

een panel van gastro-enterische virussen waaronder het norovirus). Geregistreerde gevallen van 



   

7 
 

norovirusinfecties betroffen vooral kinderen jonger dan 5 jaar en personen ouder dan 75 jaar, mogelijk ten gevolge 

van een actievere opsporing van de pathogeen bij jonge kinderen en oudere personen. Norovirusgevallen treden 

vooral tijdens de winter op. 

 

 

ZIEKTEN OVERGEDRAGEN DOOR PARASIETEN 

– 
 

Cryptosporidiose 

Het aantal gevallen van cryptosporidiose geregistreerd door de peillaboratoria neemt sinds 2015 toe. In 2017 en 

2018 zijn er respectievelijk 778 gevallen (6,9 gevallen/100.000 inwoners) en 1255 gevallen (11,0 gevallen/100.000 

inwoners) geregistreerd. De redenen voor die toename zijn uiteenlopend. Zo neemt er sinds 2015 een groot 

Vlaams laboratorium deel aan het peillaboratorianetwerk, wat tot veel bijkomende geregistreerde gevallen heeft 

geleid. Daarnaast hebben sommige laboratoria hun diagnosemethode gewijzigd door gebruik te maken van 

antigeentests in plaats van microscopie. Een grotere bewustwording van artsen met betrekking tot de pathogeen 

leidde eveneens tot meer testaanvragen en dus meer gediagnosticeerde gevallen. In augustus en september 

2018 is er ook een toename van de gevallen waargenomen, wat doet vermoeden dat er een of meerdere uitbraken 

zijn opgetreden. De leeftijdsgroepen met de meeste geregistreerde gevallen waren die jonger dan 10 jaar en die 

van 30 tot 39 jaar. Sinds het begin van de surveillance van de pathogeen door de peillaboratoria, is er om de drie 

jaren een toename waargenomen. De reden voor de cyclische toename is onbekend. 

 

Giardiase 

In 2017 en 2018 hebben de peillaboratoria respectievelijk 2051 gevallen (18,1 gevallen/100.000 inwoners) en 

2383 (21,0 gevallen/100.000 inwoners) gevallen van giardia geregistreerd. Sinds 2015 is er een toename van het 

aantal geregistreerde gevallen van giardia waargenomen. De redenen voor die toename zijn uiteenlopend en 

vergelijkbaar met die voor de toename van cryptosporidiose gevallen. Zo neemt er sinds 2015 een groot Vlaams 

laboratorium deel aan het peillaboratorianetwerk, wat tot veel bijkomende geregistreerde gevallen heeft geleid. 

Daarnaast hebben sommige laboratoria hun diagnosemethode gewijzigd door gebruik te maken van antigeentests 

in plaats van microscopie. Een grotere bewustmaking van de artsen met betrekking tot de pathogeen leidde 

eveneens tot meer testaanvragen en dus meer gediagnosticeerde gevallen. Het referentielaboratorium heeft niet 

te maken gehad met een giardia-epidemie. Onder de geregistreerde gevallen bevinden zich vooral kinderen 

jonger dan 5 jaar. 
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SAMENVATTENDE TABELLEN 

Tabel 1 | Evolutie van het aantal geregistreerde gevallen, per informatiebron,  
2015-2018, België 

 

  
Pathogeen/Ziekte Bron Indicator 

Jaar 

  2018 2017 2016 2015 

B
ac

te
ri

eë
n

 

Campylobacter spp. 
(campylobacteriose) 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen / / / / 

Peillaboratoria Aantal gevallen 8112 8754 10032 8961 

Clostridium botulinum 
(botulisme) 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 0 0 2 1 

Listeria spp. (listeriose) 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen  74 74 103 82  

Peillaboratoria Aantal gevallen 54 58 90 46 

Salmonella spp. 
(salmonellose) 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 3011 2278 2740 3083 

Peillaboratoria Aantal gevallen 1348 886 1019 564 

Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 112 124 114 96 

Peillaboratoria Aantal gevallen 190 172 168 140 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal HUS  19 24 23 20 

Pedisurv Aantal HUS 1 1 5 14 

Shigella spp. (shigellose) 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 427 353 352 390 

Peillaboratoria Aantal gevallen 325 248 234 247 

Vibrio cholerae (cholera) 
Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 1 0 2 2 

Yersinia spp. (yersiniose) 
Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 342 303 248 255 

Peillaboratoria Aantal gevallen 401 426 346 380 

Legionella pneumophila 
(legionellose) 

Combinatie van 
bronnen* 

Aantal gevallen 358 296 246 214 

V
ir

u
ss

e
n

 

Hepatitis A 
Peillaboratoria Aantal gevallen  241 415 146 131 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 201 569 145 121 

Hepatitis E 
Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 159  119 85 62 

Norovirus 

Nationaal 
Referentiecentrum 

Aantal gevallen 239 / / / 

Aantal uitbraken 70 / 95 108 

Peillaboratoria Aantal gevallen 1372 1000 928 369 

P
ar

as
ie

te
n

 Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

Peillaboratoria Aantal gevallen 1255 778 749 620 

Cyclospora spp. 
(cyclosporose) 

Peillaboratoria Aantal gevallen 12 18 14 28 

Giardia lamblia (giardiase) Peillaboratoria Aantal gevallen 2383 2051 1855 1774 
*Verplichte melding, peillaboratoria, nationaal referentiecentrum   
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De tabel hieronder geeft de karakteristieken weer van de geregistreerde gevallen per informatiebron die de 
primaire surveillance bron vormt per pathogeen. 
 
 

Tabel 2 | Karakteristieken van gevallen, 2018  
 

  

Pathogeen/Ziekte 
Sex ratio 
M:V 2018 

Meest 
waargenomen 

leeftijdsgroepen 
(jaren) 

Seizoenstrend 
Meest prevalente 

serotypes 
  

B
ac

te
ri

ën
 

Campylobacter spp. 
(campylobacteriose) 

1,0 <5 en 15-29 zomer onbekend 

Clostridium botulinum 
(botulisme) 

NA NA NA NA 

Listeria spp. (listeriose) 1,1 60-84 nee Serovar 1/2a 

Salmonella spp. (salmonellose) 1,06 < 10  zomer S. Typhimurium 

Shiga toxin-producing Escherichia 
coli (STEC) 

0,9 <10 en >80 zomer O157 

Shigella spp. (shigellose) 1,2 <9 en 20-49 
lente en 

herfst 
S. sonnei 

Vibrio cholerae (cholera) NA NA NA NA 

Yersinia spp. (yersiniose) 1,35 <19  nee Y. enterolitica O:3 

Legionella pneumophila 
(legionellose) 

1,4 >60  zomer 
L. pneumophila 

type 1 

V
ir

u
ss

e
n

 Hepatitis A 1,1 <15 (2018) herfst NA 

Hepatitis E 1,9 50-74 non genotype 3  

Norovirus 1 <5 en >75 winter GII 

P
ar

as
ie

te
n

 Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

0,9 <5 
zomer en 

herfst 
C. Hominis 

Cyclospora spp. (cyclosporose) 1,2 NA zomer NA 

Giardia lamblia (giardiase) 1,2 <10 en 30-39  zomer NA 

NA : Niet van toepassing 
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Tabel 3 | Evolutie van het aantal geregistreerde gevallen, 2015-2018, Vlaanderen 

 
  

Pathogène/Maladie Source 
Nombre de cas par an 

  2018 2017 2016 2015 

B
ac

te
ri

ën
 

Campylobacter spp. 
(campylobacteriose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

NA NA NA NA 

Peillaboratoria 6490 6840 7534 6736 

Clostridium botulinum 
(botulisme) 

Nationaal 
referentiecentrum 

0 0 0 1 

Listeria spp. (listeriose) 
Nationaal 
referentiecentrum 

28 39 61 40 

Peillaboratoria 24 28 53 26 

Salmonella spp. 
(salmonellose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

1860 1722 1292 2002 

Peillaboratoria 1081 684 770 461 

Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) 

Nationaal 
referentiecentrum 

56 74 52 65 

Peillaboratoria 85 84 69 74 

Shigella spp. 
(shigellose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

260 214 213 264 

Peillaboratoria 211 176 161 188 

Vibrio cholerae 
(cholera) 

Nationaal 
referentiecentrum 

1 0 1 0 

Yersinia spp. 
(yersiniose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

175 161 206 242 

Peillaboratoria 318 331 245 268 

Legionella 
pneumophila 
(legionellose) 

Combinatie van 
bronnen* 

172 171 137 113 

V
ir

u
ss

e
n

 Hepatitis A 
Peillaboratoria 171 271 89 68 

Verplichte melding 103 356 66 61 

Hepatitis E 
Nationaal 
Referentiecentrum 

65 54 32 29 

Norovirus Peillaboratoria 1290 933 815 306 

P
ar

as
ie

te
n

 

Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

Peillaboratoria 1151 701 654 522 

Cyclospora spp. 
(cyclosporose) 

Peillaboratoria 10 13 8 16 

Giardia lamblia 
(giardiase) 

Peillaboratoria 2083 1701 1528 1489 

NA : Niet van toepassing 
*Verplichte melding, peillaboratoria, nationaal referentiecentrum  
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Tableau 4 | Evolutie van het aantal geregistreerde gevallen, 2015-2018, Wallonië 

  
Pathogeen/Ziekte Bron 

Aantal gevallen per jaar 

  2018 2017 2016 2015 

B
ac

te
ri

ën
 

Campylobacter spp. 
(campylobacteriose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

NA NA NA NA 

Peillaboratoria 1241 1409 1546 1658 

Clostridium botulinum 
(botulisme) 

Nationaal 
referentiecentrum 0 0 0 1 

Listeria spp. (listeriose) 
Nationaal 
referentiecentrum 

32 18 23 27 

Peillaboratoria 25 16 22 13 

Salmonella spp. 
(salmonellose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

714 628 579 605 

Peillaboratoria 176 139 184 90 

Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) 

Nationaal 
referentiecentrum 

34 32 40 18 

Peillaboratoria 75 65 72 40 

Shigella spp. 
(shigellose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

47 61 60 81 

Peillaboratoria 52 37 27 19 

Vibrio cholerae 
(cholera) 

Nationaal 
referentiecentrum 

0 0 1 2 

Yersinia spp. 
(yersiniose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

73 72 76 76 

Peillaboratoria 59 68 73 61 

Legionella 
pneumophila 
(legionellose) 

Combinatie van 
bronnen* 

112 75 67 59 

V
ir

u
ss

e
n

 Hepatitis A 
Peillaboratoria 30 47 30 55 

Verplichte melding 44 127 42 31 

Hepatitis E 
Nationaal 
referentiecentrum 

65 42 33 26 

Norovirus Peillaboratoria 16 22 62 35 

P
ar

as
ie

te
n

 

Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

Peillaboratoria 61 59 66 63 

Cyclospora spp. 
(cyclosporose) 

Peillaboratoria 0 3 2 4 

Giardia lamblia 
(giardiase) 

Peillaboratoria 145 172 132 118 

 
NA : Niet van toepassing 
*Verplichte melding, peillaboratoria, nationaal referentiecentrum   
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Tableau 5 | Evolutie van het aantal geregistreerde gevallen, 2015-2018, Brussel 

  
Pathogène/Maladie Source 

Nombre de cas par an 

  2018 2017 2016 2015 

B
ac

té
ri

ën
 

Campylobacter spp. 
(campylobacteriose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

NA NA NA NA 

Peillaboratoria 324 689 825 461 

Clostridium botulinum 
(botulisme) 

Nationaal 
referentiecentrum 

0 0 1 0 

Listeria spp. (listeriose) 
Nationaal 
referentiecentrum 

5 13 13 7 

Peillaboratoria 4 13 13 4 

Salmonella spp. 
(salmonellose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

268 221 212 214 

Peillaboratoria 61 49 43 6 

Shiga toxin-producing 
Escherichia coli (STEC) 

Nationaal 
referentiecentrum 

21 16 21 8 

Peillaboratoria 27 20 22 18 

Shigella spp. 
(shigellose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

52 50 50 58 

Peillaboratoria 41 31 29 30 

Vibrio cholerae 
(cholera) 

Nationaal 
referentiecentrum 

0 0 0 0 

Yersinia spp. 
(yersiniose) 

Nationaal 
referentiecentrum 

4 13 15 18 

Peillaboratoria 18 18 22 45 

Legionella 
pneumophila 
(legionellose) 

Combinatie van 
bronnen* 

58 36 36 35 

V
ir

u
ss

e
n

 Hepatitis A 
Peillaboratoria 20 79 23 21 

Nationaal 
referentiecentrum 

52 79 29 28 

Hepatitis E 
Nationaal 
referentiecentrum 

22 14 8 7 

Norovirus Peillaboratoria 20 34 47 19 

P
ar

as
ie

te
n

 

Cryptosporidium spp. 
(cryptosporidiose) 

Peillaboratoria 22 4 19 23 

Cyclospora spp. 
(cyclosporose) 

Peillaboratoria 1 1 1 4 

Giardia lamblia 
(giardiase) 

Peillaboratoria 124 149 152 135 

 
NA : Niet van toepassing 
*Verplichte melding, peillaboratoria, nationaal referentiecentrum   
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Bijlage 1 | Beschrijving van de informatiebronnen  
 

Het netwerk van peillaboratoria (PL) werd opgezet in 1983 en steunt op een vrijwillige deelname van 

microbiologische laboratoria, die naar schatting 50 tot 80% van alle laboratoriumdiagnoses in België 

vertegenwoordigen. Zij rapporteren wekelijks het aantal positieve laboratoriumresultaten voor een 40-tal 

pathogenen. Het betreft een stabiel en breed netwerk dat de tendensen in het aantal infectieziektes in België en 

de regio’s opvolgt.  

 

Het netwerk van nationale referentiecentra (NRC) werd in 2011 opgericht, voor 40 pathogenen of groepen van 

pathogenen. Het betreft één of meer laboratoria (hoogstens drie) per pathogeen of groep van pathogenen die 

worden aangeduid volgens een procedure beschreven in het Koninklijk Besluit van 9/2/2011. Dat KB bepaalt ook 

het juridische en financiële kader waarin de NRC moeten werken. Hun belangrijkste functie bestaat uit de 

diagnose van bepaalde pathogenen, de diagnostische bevestiging en/of de karakterisering van de stammen die 

door laboratoria voor klinische biologie worden opgestuurd. Ze voeren onder meer serotyperingen uit en evalueren 

mogelijke bacteriële resistentie tegen antibiotica. Ze volgen de tendensen in de microbiologische kenmerken, 

signaleren abnormale verschijnselen zoals het (opnieuw) opduiken van infectieziekten of het verschijnen van 

gegroepeerde gevallen en dragen zo ook bij aan de epidemiologische surveillance. 

 

Het netwerk van referentielaboratoria (RL) bestaat uit laboratoria die gespecialiseerd zijn in de diagnose van 

een bepaald pathogeen (één laboratorium = één pathogeen) en functioneert volgens hetzelfde principe als de 

NRC, maar hun rol en taken zijn niet vastgelegd door een KB en het betreft een vrijwillige deelname. Een 

referentielaboratorium bevestigt de diagnose van stalen die worden verstuurd door andere laboratoria voor 

microbiologie en voert aanvullende onderzoeken uit zoals typering van stammen en/of onderzoek van de 

resistentie tegen antibiotica. De referentielaboratoria dekken pathogenen die niet op de lijst van de NRC staan. 

 

De drie laboratoriumnetwerken werken nauw samen en worden gecoördineerd door de dienst Epidemiologie van 

infectieziekten, wetenschappelijke directie Epidemiologie en volksgezondheid van Sciensano. 

 

Verder moeten een aantal infectieziekten via de verplichte melding (VM) aangegeven worden aan de bevoegde 

diensten: de provinciale teams infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid in Vlaanderen, 

de inspectie voor hygiëne van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de dienst “Agence pour une Vie de Qualité” 

(AViQ) voor Wallonië. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/sentinelLabs.aspx?Icid=1043
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/NRC.aspx?Icid=1043
https://nrchm.wiv-isp.be/nl/ref_centra_labo/default.aspx?Icid=1043
https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-meldingsplichtige-infectieziekte-aangeven
https://www.ccc-ggc.brussels/nl/gezondheidszorg/besmettelijke-ziekten
https://www.wiv-isp.be/matra/cf/connexion.aspx
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CONTACT  
Stéphanie Jacquinet  stephanie.jacquinet@sciensano.be  •  T +32 2 642 54 78 

 
 

PLUS  

D’INFORMATIONS 

— 

Rendez vous sur notre site 

internet www.tiquesnet.be 

Ou contactez nous via 

tiquesnet@sciensano.be 

 
 

MEER INFORMATIE  

— 

Zie onze webpagina 
Epidemiologie van infectieziekten 

 
Of contacteer ons via 

stephanie.jacquinet@sciensano.be 
 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/default.aspx?Icid=1043

