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Lijst met afkortingen
Ac GE: acute gastro-enteritis
Ail: attachment invasion locus
BCoDE project: Burden of Communicable Diseases in Europe project
BeBOID project: Belgian Burden of Infectious Disease project
DALY: disability-adjusted life year
DW: disability weight(s)
ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control
EN: erythema nodosum
FERG: Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group
HPI: high-pathogenicity islands
Inv: Invasin
MF: multiplication factor
MIF: Mucoïd Yersinia Factor
MTAB: Medical-Technical Advisory Board
NRC: nationaal referentiecentrum
PRISMA: Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis
pYV: plasmid for Yersinia virulence
ReA: reactieve artritis
RLE: residual life expectancy
SLN: Sentinel Laboratory Network
WHO: World Health Organization
YadA: Yersinia Adhesin A
YLD: years lived with disability
YLL: years of life lost due to premature mortality
Yop: Yersinia outer proteins
Yst: Yersinia stable toxin

1. Samenvatting
Yersinia enterocolitica is een Gram-negatieve bacterie die wijdverspreid voorkomt in de omgeving en
waarvoor voedsel beschouwd wordt als de voornaamste bron van infectie. De stammen die mogelijks
pathogeen zijn voor de mens kunnen gevonden worden in vooral de darmen en tonsillen van gezonde
varkens.
In navolging van de vele initiatieven op zowel mondiaal, nationaal als regionaal niveau om de
ziektelast van voedseloverdraagbare pathogenen in kaart te brengen, werd in deze studie de
ziektelast van Y. enterocolitica in België bepaald. Dit gebeurde door een Disability-Adjusted Life Year
(DALY)-berekening te maken waarbij de werkelijke ziektelast van yersiniose geschat werd door
enerzijds een ziektemodel voor te stellen op basis van een literatuuroverzicht en anderzijds het
werkelijk aantal klinische yersiniosegevallen te bepalen door de beschikbare data van Sciensano te
corrigeren voor onderschatting.
Bij symptomatische infectie met Y. enterocolitica werd verondersteld dat in 100% van de gevallen
sprake zou zijn van een acute gastro-enteritis. Daarnaast kunnen er op termijn ook complicaties
optreden. De meest voorkomende zijn reactieve artritis (7%), erythema nodosum (1%) en
conjunctivitis

(3%).

Daarnaast

kan

af

en

toe

een

granulomateuze

appendicitis

of

een

pseudoappendicitis ontwikkeld worden, maar in de literatuur werd hier onvoldoende over vermeld
waardoor ze in deze studie niet opgenomen werden. Sterfte zou zeer sporadisch voorkomen
(0,006%).
Yersinia enterocolitica kan als pathogeen het best vergeleken worden met Campylobacter spp. en
niet-typhoidale Salmonella. Echter kan er een verschil in ziektelast opgemerkt worden. Tussen 2012
en 2016 was Y. enterocolitica verantwoordelijk voor 5789 ziektegevallen, die resulteerden in 0,35
sterftegevallen en 127,28 DALY’s oftewel 1,13 DALY’s per 100 000 mensen. Voor Campylobacter ligt
deze ziektelast hoger. Dit zou kunnen liggen aan een verschil in werkelijke incidentie en/of klinische
impact. De ziektelast van Y. enterocolitica is daarentegen wel vergelijkbaar met die van Salmonella.
Ten slotte is het nodig om een gestandaardiseerde tool beschikbaar te stellen om consistentie in
DALY-berekeningen te verzekeren en DALY-gebaseerde ziektelaststudies te promoten. Daarnaast
zou het interessant kunnen zijn om voor Y. entercolitica een time series analyse te maken. Dergelijke
analyse zou het mogelijk maken om zowel hedendaagse als toekomstige trends te bestuderen en zo
nodig hierop te anticiperen.
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2. Literatuurstudie
2.1.

De ziektelast van voedseloverdraagbare ziekten

Hoe veiliger het voedsel, hoe minder mensen ziek worden. Elke inname van voedsel gaat namelijk
gepaard met een potentiële blootstelling aan microbiologische of chemische contaminanten. Mensen
lopen hierdoor een gezondheidsrisico en miljoenen worden elk jaar ziek waarbij velen sterven als
gevolg van de consumptie van onveilig voedsel (WHO, 2015). Ongeveer 30% van alle opkomende
infecties van de voorbije 60 jaar zou zijn oorzaak vinden bij pathogenen die kunnen overgedragen
worden via voedsel (Jones et al., 2008). Voedseloverdraagbare ziekten vormen hierdoor een continue
bedreiging voor de volksgezondheid, maar ook voor de socio-economische ontwikkeling in de wereld,
gezien

de

belangrijke

voedselproducten,

zowel

economische
accidenteel

bijdrage
als

met

van
opzet,

de

voedingssector.

kunnen

door

de

Gecontamineerde
globalisering

van

voedselmarketing en -distributie, de gezondheid van mensen in verschillende landen tegelijkertijd
aantasten (Kuchenmüller et al., 2009).
Om alle oorzaken van de ziektelast van voedseloverdraagbare ziekten te schatten, werden een aantal
initiatieven genomen. Zo werd er in 2007 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de
Foodborne Disease Burden Epidemiology Reference Group (FERG) opgericht (Hald et al., 2016), met
als doel de huidige datakloof op te vullen en een antwoord te bieden op de toegenomen interesse in
informatie over gezondheid (Kuchenmüller et al., 2009). Door middel van de schattingen van FERG
werd, voor de allereerste keer, de omvang van de ziektelast van voedseloverdraagbare ziekten
wereldwijd in kaart gebracht. Naast FERG, dat op een mondiaal niveau opereerde, zijn er ook
soortgelijke initiatieven die op regionaal en nationaal niveau de ziektelast van voedseloverdraagbare
ziekten trachten te bepalen, i.e., het Burden of Communicable Diseases in Europe (BCoDE) project
van het Europees Centrum voor ziektepreventie en –bestrijding (Kretzschmar et al., 2012) en het
Belgian Burden of Infectious Disease (BeBOID) project van Sciensano (het Belgische instituut voor de
gezondheid, ontstaan uit de fusie van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid en het Centrum
voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie; Jacquinet et al., 2018).
Het BCoDE-project ontstond uit een pilootstudie van 2006 (Jakab, 2007) die tot doel had om enerzijds
een methodologie op punt te zetten voor een ziektelaststudie afgestemd op infectieuze ziekten, en
anderzijds om dergelijke benadering te beoordelen (van Lier et al., 2007). Uit dit BCoDE-project zou
een methode moeten ontstaan die toelaat om de impact van infectieuze ziekten op de
volksgezondheid in landen behorende tot de Europese Unie/Europese Economische Ruimte te
beoordelen (Cassini et al., 2018). Deze ontwikkelde methode maakt gebruik van een maatstaf voor de
volksgezondheid, de Disability-Adjusted Life Year (DALY; Murray en Lopez, 1997) en zal dienen om
de ziektelast van infectieuze ziekten uit te drukken en deze met elkaar te vergelijken.
Hoewel deze initiatieven een belangrijke bijdrage geleverd hebben aan de kennis over de impact van
voedseloverdraagbare ziekten, blijven er nog veel hiaten. Zo werden verschillende belangrijke
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pathogenen en agentia niet opgenomen in deze initiatieven, waardoor hun ziektelast dus tot op heden
onbekend blijft. Een van de voornaamste hierbij was Yersinia enterocolitica.
De vijf meest voorkomende gastro-intestinale bacteriën die gewoonlijk via voedsel worden
overgedragen zijn non-typhoïdale Salmonella, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Shigella
spp. en diarreeveroorzakende Escherichia coli (Helms et al., 2006). Yersinia enterocolitica is naast
non-typhoidale Salmonella en Campylobacter spp. de derde belangrijkste oorzaak van bacteriële
enteritis in België (Verhaegen et al., 1998). Daarnaast kan er ook sprake zijn van septicemie,
metastasen, faryngitis (na orale opname) en secundaire, immunologisch geïnduceerde postinfectieuze
sequelae. In dit laatste geval ziet men dan vooral artritis, erythema nodosum, Reiter’s syndroom,
glomerulonefritis en myocarditis (Bottone, 1999).

2.2.

Yersinia enterocolitica

2.2.1. Geschiedenis
Het genus Yersinia omvat drie humaan pathogene species, namelijk Yersinia pestis, die aan de basis
lag van de pest, Yersinia pseudotuberculosis en uiteindelijk het species dat ons in het kader van deze
studie het meest interesseert, Y. enterocolitica. De eerstgenoemde werd samen met Kitasato
Shibasaburō voor het eerst beschreven door Alexandre Yersin, wiens naam tevens als genusnaam
e

aan de bacterie werd gegeven (Bibel en Chen, 1976). Aangezien vanaf het begin van de 20 eeuw
vooral op Y. pestis en Y. pseudotuberculosis werd gefocust, verplaatste de aandacht zich pas de
laatste 4 decennia naar aanleiding van de eerste voedselgebonden uitbraak in 1976, meer en meer
naar Y. enterocolitica (Bottone, 1999).
In 1934 werd er in de Verenigde Staten door McIver en Pike voor de eerste keer verwezen naar Y.
enterocolitica, toen nog aangeduid als Flavobacterium pseudomallei (McIver en Pike, 1934). Ze
beschreven een kleine Gram-negatieve coccobacillus die echter niet geïdentificeerd kon worden als
een reeds eerder gekarakteriseerde bacterie (Bottone, 1997). Op hun beurt ontdekten Schleifstein en
Coleman in 1939 dat de stam, die ze ontvingen van McIver en Pike, en vier andere stammen leken op
Actinobacillus lignieri en vooral op Yersinia pseudotuberculosis. Echter hadden deze stammen andere
microbiologische eigenschappen en aangezien de meeste geïsoleerd werden uit menselijke
darminhoud kregen ze de naam Bacterium enterocoliticum (Schleifstein en Coleman,1939), die later
door Frederiksen werd aangepast tot Yersinia enterocolitica (Frederiksen, 1964).

2.2.2. Taxonomie
Yersinia enterocolitica is een Gram-negatieve, niet-sporenvormend, oxidase-negatief en facultatief
anaëroob staafje met pleomorfe eigenschappen, gaande van kleine coccobacillen tot verlengde
bacillen (Bottone, 1977; Fredriksson-Ahomaa en Korkeala, 2003). Op basis van biochemische
8

eigenschappen en lipopolysaccharide O-antigenen kunnen er respectievelijk zes biotypes en
verschillende serotypes onderscheiden worden (Van Damme, 2013). Neubauer et al. (2000) en
Howard et al. (2006) verdeelden Y. enterocolitica onder in subspecies. In de eerstgenoemde studie
onderscheidden ze op basis van een 16S rRNA sequentieanalyse twee subspecies, namelijk Y.
enterocolitica subsp. enterocolitica die de hoog pathogene stammen van biotype 1B omvat en Y.
enterocolitica subsp. palearctica waartoe de laag tot matig pathogene en niet-pathogene stammen
behoren. In de studie van Howard et al. (2006) maakten ze echter het onderscheid tussen drie
subspecies door volledige genomen met elkaar te vergelijken. Zij vonden een hoog pathogene
(biotype 1B), een weinig pathogene (biotypes 2 tot 4) en een niet-pathogene groep (biotype 1A). Deze
laatste missen de meeste virulentiefactoren die de pathogeniciteit bepalen (Batzilla et al., 2011;
Stephan et al., 2013).
De bacterie is ubiquitair in de omgeving waarbij echter de humaan pathogene stammen vooral
voorkomen in het varken. Niet-pathogene stammen, die dus vooral behoren tot biogroep 1A, zijn in
andere reservoirs te vinden (Bottone, 1997). Hoewel er binnen het species Y. enterocolitica
verschillende bioserotypes kunnen worden geïdentificeerd, zijn er slechts enkele die ziekte bij de
mens kunnen veroorzaken. De belangrijkste bioserotypes die geassocieerd zijn met humane infecties
zijn: 1B/O:8, 2/O:5,27, 2/O:9, 3/O:3, en 4/O:3 (Fredriksson-Ahomaa en Korkeala, 2003).

2.2.3. Belang voor de voedselveiligheid
Yersinia enterocolitica komt ubiquitair voor in de omgeving, en voedsel wordt gezien als de
voornaamste bron van yersiniose. Bovendien is Y. enterocolitica koudetolerant. Studies van
Schiemann (1989) en Doherty et al. (1995) toonden aan dat Y. enterocolitica niet alleen kan overleven
en zelfs vermeerderen in voeding dat vacuüm is verpakt maar ook in voeding dat in gekoelde
omstandigheden wordt bewaard. Dus zowel op industrieel niveau als op niveau van de consument
kan het gekoeld bewaren van gecontamineerd voedsel de mogelijkheid geven aan Y. enterocolitica
om te overleven en groeien. Daarnaast wordt het risico op uitbraken vergroot door een toegenomen
trend in consumptie van verwerkt voedsel waarin hercontaminatie kan optreden, zelfs na
pasteuristatie. Verder spelen de uitbreiding van de internationale handel in levensmiddelen en de
veranderingen in veehouderij en voedingsindustrie een belangrijke rol in het wereldwijd opkomen van
yersiniose (Gupta et al., 2015).
Infectie bij de mens kan optreden door opname van gecontamineerd voedsel (Black et al., 1978) of
water (Keet, 1974), of eerder uitzonderlijk door bloedtransfusie met besmet bloed (Stenhouse en
Milner, 1982). Een belangrijke besmettingsbron blijkt na varkensproducten ook de consumptie van
rauwe melk of zuivelproducten gemaakt met rauwe melk (Tauxe et al., 1987).
Yersinia enterocolitica komt ubiquitair voor en bevindt zich onder andere ook in het gastro-intestinaal
kanaal van een hele reeks dieren gaande van zoogdieren (vooral varkens) en vogels tot koudbloedige
9

dieren (Bottone, 1999). Zo zouden stammen die pathogeen zijn voor de mens, zoals 0:3/biovar 4 en
0:9/biovar 2, voorkomen in gezonde varkens die als drager optreden (Hurvell, 1981; Schiemann,
1989; Kapperud, 1991). Deze stammen zijn te vinden in de darmen en feces maar daarnaast ook op
de tong en in de tonsillen van deze gezonde dragers (Nesbakken et al., 2003).
De associatie tussen yersiniose en de consumptie van varkensvlees kon in België (Tauxe et al., 1987)
en Noorwegen (Ostroff et al., 1994) aangetoond worden, waarbij rauw of onvoldoende gebakken
varkensvlees de voornaamste bron bleek van infectie. Deze associatie kon bevestigd worden in de
studie van Samadi et al. (1982) die aantoont dat de incidentie in Islamitische landen, waar de
consumptie van varkensvlees beperkt is, lager ligt. Tauxe et al. (1987) constateerden ook dat er in
België meer gevallen konden geïsoleerd worden in de late herfst, tot vroege winter, wat indicatief is
voor de aanwezigheid van een zekere seizoensgebonden factor.
Maatregelen die belangrijk zijn in de controle en preventie van dergelijke infecties zijn enerzijds het
informeren van de mensen die betrokken zijn bij de voedselverwerking en -bereiding en anderzijds de
hygiënemaatregelen tijdens het slachten die strikt gevolgd moeten worden. Bij dit laatste zijn er
belangrijke kritische controlepunten die in acht moeten genomen worden: het insnijden van de regio
rond de anus en het verwijderen van de darmen, het wegsnijden van de tong, farynx en vooral van de
tonsillen, postmortale inspectie van het vlees met insnijden van de mandibulaire lymfeknopen en als
laatste het ontbenen van hoofdvlees (Kapperud, 1991).

2.2.4. Pathogenese en symptomatologie
Na passage door het gastro-intestinale kanaal gaan de bacteriën het terminale ileum en proximale
colon koloniseren, waar ze hun werking gaan uitoefenen en zo voor klinische gevolgen zorgen
(Bottone, 1997). Deze lokalisatie wordt bereikt doordat het eiwit YadA (Yersinia Adhesin A) de binding
met de borstelzoom (Mantle et al., 1989; Paerregaard et al., 1991) van vooral de ileocecale regio
verzorgt.
Vooraleer er klinische symptomen kunnen optreden, moet de bacterie zich eerst aanpassen aan het
milieu van de gastheer. Een eerste stap in de infectie is de kolonisatie van het darmkanaal door de
virulente stammen. Om dit te kunnen doen moeten ze eerst de mucuslaag penetreren om zich dan
uiteindelijk vast te hechten aan de cellen van de borstelzoom, bestaande uit microvilli (Bottone, 1997).
Ze zullen uiteindelijk de darmwand penetreren via de M-cellen die de Peyerse platen bedekken
(Autenrieth en Firsching, 1996; Isberg en Barnes, 2001). Van daaruit kunnen ze zich via lymfe of bloed
verspreiden naar de mesenteriale lymfeknopen, lever en milt (Autenrieth en Firsching, 1996; Oellerich
et al., 2007).
Yersinia enterocolitica kan haar pathogene werking uitoefenen aan de hand van verscheidene
virulentiegenen die gelokaliseerd zijn op de chromosomen en op een 70-kb virulente plasmide. Inv,
dat codeert voor het buitenste membraanproteïne invasine, en ail (attachment invasion locus) zijn
10

nodig om het darmepitheel binnen te kunnen dringen (Van Damme, 2013). Het yst (yersinia stable
toxin) behoort tot de familie van de STa hittestabiele enterotoxines (Delor et al., 1990) en speelt een
rol in het ontstaan van diarree (Delor en Cornelis, 1992; Revell en Miller, 2001) doordat zijn binding
met de darmreceptor guanylyl cyclase C een secretie van water en electrolyten teweegbrengt (Lin et
al.,

2010).

Yersinia

enterocolitica

heeft,

zoals

de

meeste

Gram-negatieve

bacteriën,

lipopolysacchariden op zijn buitenste membraan. Deze bestaan onder andere uit een Opolysaccharide, ook wel het O-antigen genoemd (Erridge et al., 2002). Hoewel de specifieke rol ervan
in de virulentie van Y. enterocolitica nog niet bekend is, is de aanwezigheid ervan wel vereist om te
kunnen koloniseren in de Peyerse platen (Skurnik en Bengoechea, 2003). Myf zorgt voor de expressie
van fibrillaire structuren genaamd Mucoïd Yersinia Factor (Iriarte en Cornelis, 1995). Verder is ook
yersiniabactin van belang omdat het verantwoordelijk is voor de groei van de bacterie doordat het
fungeert als siderofoor en dus een rol speelt in ijzeropname. De genen die coderen voor deze proteïne
bevinden zich op de high-pathogenicity islands (HPI). De aanwezigheid van deze HPI is gecorreleerd
met een hoge pathogeniciteit (Carniel, 2001).
Naast deze chromosomale genen beschikken alle pathogene Yersinia-stammen over een plasmide,
namelijk pYV (plasmid for Yersinia virulence) en laat toe aan de bacterie om in lymfoïde weefsels van
de gastheer te overleven en vermenigvuldigen (Heesemann et al., 2006). Deze plasmide bevat genen
die coderen voor enerzijds een type III secretiesysteem (Ysc T3SS) en Yersinia outer proteins (Yop;
Bleves en Cornelis, 2000), en anderzijds voor een buitenste membraanproteïne YadA (El Tahir en
Skurnik, 2001). Bij contact met een gastheercel injecteren Ysc T3SS, de Yop effector proteïnen in het
cytoplasma en zorgen onder andere voor een inhibitie van fagocytose. YadA zal een belangrijke rol
spelen in de vasthechting aan cellen en extracellulaire matrix (Van Damme, 2013).
De mate van klinische gevolgen hangt af van de serogroep van de geïnvadeerde stam. Zo zijn de
gevolgen van een infectie met serogroep O:8 veel ernstiger. Deze kan aanleiding geven tot een
uitgebreide ulceratie van het gastro-intestinaal kanaal en zelfs sterfte, terwijl serogroep O:3
(Vantrappen et al., 1977; Lee et al., 1990) en O:9 minder destructief zijn.
Gastro-enteritis uit zich bij zuigelingen en kinderen vooral onder de vorm van braken, koorts en
(bloederige) diarree en kan 3 tot 28 dagen duren (Lee et al., 1990), terwijl volwassenen eerder
gedurende 1 tot 2 weken last hebben van koorts, diarree en pijn in het onderste rechtergedeelte van
het abdomen (Vantrappen et al., 1977; Guilvout et al., 1993).
Yersinia enterocolitica is voornamelijk een pathogeen van het gastro-intestinaal kanaal, maar kan zich
in de juiste gastheer extra-intestinaal verspreiden. De klinische symptomen die dan, vooral bij
kinderen, het meest frequent optreden zijn acute enteritis met ontsteking en koorts, en eventueel een
bloederige, waterige diarree (Bottone, 1997). Wat meer courant is bij jongvolwassenen is een acute
terminale ileïtis en mesenterische lymfadenitis gelijkend op appendicitis (Black et al., 1978; Chandler
en Parisi, 1994).
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3. Probleemstelling en doelstelling
Aangezien de ziektelast voor yersiniose nog niet gekend is, is het hoofddoel van dit onderzoek om
een DALY-berekening te maken voor Y. enterocolitica in België. Naast het feit dat dit de eerste
berekening zou zijn voor België, zou het daarnaast ook de eerste keer zijn dat er op wereldniveau een
gestructureerde berekening van wordt gemaakt. De schatting van de werkelijke ziektelast van
yersiniose in termen van DALY’s zal gebeuren via een combinatie van twee stappen. Enerzijds zal
aan de hand van een literatuuroverzicht een ziektemodel voorgesteld worden voor yersiniose. Dit
houdt een bepaling van de geassocieerde symptomen, de kans om deze te ontwikkelen, en de duur
van de symptomen in. Anderzijds zal het werkelijke aantal klinische yersiniosegevallen in België
bepaald worden door de surveillancegegevens van Sciensano te corrigeren voor onderschatting.

4. Materiaal & Methoden
4.1.

Disability-Adjusted Life Years

Opdat het volksgezondheidsbeleid de gezondheid van de bevolking kan opvolgen en verbeteren, is er
informatie nodig over de gezondheidsstatus van de bevolking, vaak aangeduid als de ziektelast
(Murray et al., 2010). Ziektelast kan gedefinieerd worden als de incidentie en/of prevalentie van
morbiditeit, handicap en mortaliteit dat geassocieerd wordt met acute en chronische manifestaties van
ziekte (WHO, 2006). Beleidsmakers dienen voldoende geïnformeerd te worden over de omvang van
de gezondheidsproblemen in de bevolking, de groepen die specifiek at risk zijn en de trends in de
gezondheidsstatus binnen een bepaald tijdsverloop. Met behulp van een aantal indicatoren, zoals
levensverwachting of oorzaakspecifieke sterftecijfers, kan de ziektelast in een bevolking omschreven
worden (Devleesschauwer et al., 2014a).
De totale ziektelast kan door middel van samengestelde volksgezondheidsindicatoren geschat
worden. De DALY is een tijdsgerelateerde parameter die twee dimensies met elkaar combineert: het
aantal levensjaren verloren als gevolg van premature sterfte (years of life lost due to premature
mortality (YLL)) en het aantal levensjaren verloren door de tijd dat geleefd werd in toestanden van
slechtere gezondheid (years lived with disability (YLD); Murray en Lopez, 1996). DALY’s meten de
gezondheidskloof ten opzichte van een leven dat in perfecte gezondheid werd geleefd en
kwantificeren dit als het aantal potentiële gezonde levensjaren verloren als gevolg van morbiditeit en
mortaliteit (Devleesschauwer et al., 2014a).
Deze

parameter

(DALY)

bestaat

dus

zowel

uit

een

morbiditeitscomponent

als

een

mortaliteitscomponent (Murray, 1994; Murray en Acharya, 1997; Devleesschauwer et al., 2014b). De
morbiditeitscomponent van DALY (YLD’s) wordt via de volgende formule berekend:
YLD = aantal klinische gevallen x duur tot remissie of sterfte x disability weight
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De disability weights vertalen morbiditeit naar gezonde levensjaren die verloren zijn gegaan, waardoor
het mogelijk wordt om morbiditeit en mortaliteit met elkaar te vergelijken. Ze hebben een waarde van 0
(perfecte gezondheid) tot 1 (slechtste gezondheidstoestand met sterfte tot gevolg) en geven de
relatieve reductie van de gezondheid of levenskwaliteit weer.
De mortaliteitscomponent (YLL’s) wordt dan weer als volgt berekend:
YLL = aantal sterftegevallen x levensverwachting op leeftijd van sterfte
De levensverwachting op de leeftijd van sterfte wordt ook de residuele levensverwachting genoemd.
Deze zal afhangen van de gemiddelde leeftijd waarop de symptomen voorkomen. Dit wordt verder
uitgelegd in sectie 4.2.
Het is vanzelfsprekend dat de DALY-schattingen slechts een zekere kwaliteit of waarde zullen hebben
indien de invoergegevens kwaliteitsvol zijn (Devleesschauwer et al., 2014c). Het is daarom
noodzakelijk dat de data van incidentie (of prevalentie) en mortaliteit betrouwbaar zijn
(Devleesschauwer et al., 2014a). Opdat data van voedseloverdraagbare ziekten gebruikt kunnen
worden, is het noodzakelijk dat de aangetaste persoon medische hulp zoekt, een staal levert en
positief test op de laboratoriumtesten (Scallan et al., 2006). Bovendien moeten de relevante
gezondheidsautoriteiten ingelicht worden over de resultaten. Echter kan er sprake zijn van
onderrapportering wat kan leiden tot een onderdiagnose van het aantal geïnfecteerde gevallen. Dit
wordt verder uitgelegd in sectie 4.5.2.
Men kan DALY berekenen aan de hand van verschillende benaderingen. Dit hangt af of men de last
van een gezondheidsuitkomst wenst te kwantificeren, van een risico of van een risicofactor
(Devleesschauwer et al., 2014c). De standaardbenadering om DALY’s te berekenen voor
voedseloverdraagbare

en

andere

infectieuze

ziekten, is

de

zogenaamde pathogeen–

en

incidentiegebaseerde benadering (Mangen et al., 2013). Hierbij wordt de last van een specifiek
voedselgevaar uitgedrukt als het resultaat van de gezondheidstoestanden die een oorzakelijk verband
hebben met dit gevaar en die zich kunnen manifesteren op verschillende tijdstippen of verschillende
niveau’s van ergheid vertonen (Mangen et al., 2013). In de incidentiegebaseerde benadering worden
alle gezondheidsuitkomsten toegewezen aan het initiële event (bijvoorbeeld blootstelling aan een
zekere hazard), inclusief deze in de komende jaren. Deze benadering geeft dus, op basis van huidige
events, de toekomstige ziektelast weer. In de prevalentiegebaseerde benadering wordt de
gezondheidsstatus van een bevolking geschat in een specifiek moment in de tijd en prevalente ziekten
worden toegekend aan de initiële events die plaatsvonden in het verleden (Devleesschauwer et al.,
2015). De incidentiegebaseerde benadering zal de ziektelast toekennen aan de leeftijd waarop de
ziekte is begonnen terwijl de prevalentiegebaseerde benadering deze toekent aan de leeftijd waarop
de ziektelast werd ervaren (WHO, 2013).
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4.2.

Ziektemodel

Een ziektemodel, ook wel outcome tree genoemd, geeft de verschillende gezondheidstoestanden die
geassocieerd zijn met het betreffende risico, en de mogelijke overgangen hiertussen, op een
schematische manier of in tabelvorm weer (Figuur 1; Gibb et al., 2010; Kirk et al., 2010; Torgerson et
al. 2015). Dit is een berekend ziektemodel dat de biologie van een ziekte en de beschikbaarheid van
data met elkaar combineert omdat het niet alleen de geschiedenis van de ziekte reflecteert, maar ook
de inputparameters die nodig zijn om van elke gezondheidsstatus de incidentie en mortaliteit te
berekenen (Devleesschauwer et al., 2015).

Figuur 1. Concept van een ziektemodel om DALY’s te berekenen (Uit: Polinder et al., 2012).

Om een ziektemodel op te stellen voor yersiniose, zal een systematische review en meta-analyse
uitgevoerd worden van de recente klinische literatuur. Dit zal de componenten van het ziektemodel
opleveren, namelijk de meest relevante symptomen, de transitieprobabiliteiten, de duur van de
symptomen en de disability weights. De transitieprobabiliteiten geven de kans op het ontwikkelen van
de symptomen en/of complicaties weer. Deze werden bepaald door hetzij een meta-analyse uit te
voeren op de artikels die gevonden werden na data-extractie door gebruik te maken van het
statistische programma ‘R’, hetzij door verder te zoeken in de literatuur naar gegevens over de
desbetreffende symptomen, al dan niet bij gelijkaardige kiemen zoals bvb Campylobacter en/of
Salmonella. De duur werd geëxtraheerd uit de beschikbare literatuur. Voor de sterftegevallen kan
uiteraard niet gesproken worden van een duur, maar wel van een residuele levensverwachting. Dit is
het aantal jaren dat een persoon geacht is nog te leven, en is afhankelijk van een aantal factoren
zoals de huidige leeftijd.
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4.3.

Systematic review

De uitvoering en beschrijving van de systematische review en meta-analyse zal gebeuren aan de
hand van de Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMArichtlijnen; Moher et al., 2009). Deze tonen, door middel van een checklist of flow diagram, welke
stappen doorlopen dienen te worden om, vertrekkende van een groot aantal zoekresultaten, te
eindigen in een kleiner aantal. In de literatuur zal de voorkeur gegeven worden aan cohortestudies.
De eerste stap bestaat erin om een bepaalde zoekstrategie te hanteren om in de databanken Pubmed
en Web of Science voldoende artikels te vinden om de systematische review mee te starten. Hierbij
werd er geopteerd voor de volgende search phrase: (yersinia OR yersiniosis) AND (case-control OR
cohort OR follow-up OR cross-sectional OR "case series" OR outbreak) AND (clinical impact OR
symptom* OR mortality OR morbidity OR disability OR complication* OR sequela* OR outcome*).
Hierdoor verkrijgt men een aantal artikels waarvan er sommige uitgesloten kunnen worden. Aangezien
twee databanken gebruikt werden, bestaat de mogelijkheid dat er duplicaties aanwezig zijn. Deze
dienen verwijderd te worden. Vervolgens zullen een aantal artikels uitgesloten worden op basis van
inclusiecriteria. In deze systematische review werd geopteerd voor de volgende drie criteria: gaat het
artikel over Y. enterocolitica, is er sprake van een infectie bij de mens en is het artikel relevant voor
onze studie. Daarnaast werden enkel de artikels die gepubliceerd zijn tussen 2000 en 2017
opgenomen.
Daarna werd op de artikels, die overbleven na het toepassen van de inclusiecriteria, een dataextractie uitgevoerd. Dit hield in dat van al deze artikels de volledige tekst geraadpleegd werd. Hieruit
werd dan de beschikbare data gehaald wat betreft steekproefgrootte, symptomen en complicaties.
Daarnaast werd er ook op zoek gegaan naar specificaties over de duur van de symptomen en bij
welke leeftijdscategorie of geslacht het meer voorkomt.
Via de website van Sciensano kunnen de data over de gevallen van infecties met Y. enterocolitica die
de voorbije jaren gerapporteerd en geregistreerd werden door de peillaboratoria, of epilabo,
opgevraagd worden. Echter wordt er in deze aantallen geen rekening gehouden met het aantal
infecties met pathogene stammen en met niet-pathogene stammen, wat uiteraard wel van belang is.
Deze opdeling werd echter wel gedaan door het NRC en moet zeker in rekening worden gebracht.

4.4.

Meta-analyse

Op de artikels die de meeste informatie bevatten over enerzijds de steekproefgrootte en het aantal
acute gastro-enteritisgevallen en anderzijds de complicaties, wordt een meta-analyse uitgevoerd.
Hierbij worden gewogen gemiddelden berekend van de kans op het ontwikkelen van de symptomen.
Daarbij wordt er gekeken naar de ratio’s van het aantal symptomen en complicaties ten opzichte van
de steekproefgrootte. Als resultaat wordt er per symptoom een percentage verkregen die dus de kans
weergeeft op het ontwikkelen van dit symptoom na infectie met Y. enterocolitica. Deze percentages
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zullen bij de uiteindelijke berekening van de DALY’s vermenigvuldigd worden met het aantal werkelijke
incidentiegevallen om zo een schatting te krijgen van het aantal gevallen van dat symptoom. De metaanalyses werden uitgevoerd met het ‘metafor’ package voor R 3.5.0.

4.5.

1,2

Netwerk van Belgische peillaboratoria

Het netwerk van Belgische peillaboratoria (Sentinel Laboratory Network, SLN) werd in 1983 opgericht
met als doel de epidemiologische evolutie van infectieuze ziekten te kunnen beschrijven (Walckiers et
al., 1991). Sinds de oprichting van het SLN werden gevallen van infectieuze ziekten gerapporteerd
door de microbiologische laboratoria aan het SLN. Deze peillaboratoria zijn verspreid over heel België
en registreren en versturen vrijwillig gegevens van het aantal micro-organismen (Dufour en La Vieille,
2000). De voornaamste taken van het SLN zijn het opsporen van infectiehaarden en het opvolgen van
epidemiologische trends. Daarnaast doen ze ook een opvolging van epidemische uitbraken en maken
ze een schatting van het aantal geregistreerde infecties.

3

Op deze manier ontstond op termijn een databank die toeliet om analyses te maken in de tijd en dit
per persoon en/of plaats. Momenteel zou ongeveer 60% van alle microbiologische laboratoria deel
uitmaken van dit netwerk (Berger et al., 2016). Het verzamelen, opslaan, verwerken en verspreiden
van de data uit dit netwerk wordt gecoördineerd door de dienst “Epidemiologie van infectieziekten” van
Sciensano (Muyldermans et al., 2016).
Over de jaren heen treden veranderingen op in de diagnostische methoden en in de organisatie van
laboratoria. Daarnaast breekt ook een digitale revolutie los en veranderen de prioriteiten in de
volksgezondheid. Hierdoor werden aanpassingen gemaakt aan de manier van data verzamelen. Toch
hadden deze aanpassingen geen invloed op de capaciteit van het systeem om trends van infectieuze
ziekten te volgen waardoor we kunnen concluderen dat de huidige epidemiologische toestand in
België nauwgezet in kaart wordt gebracht door dit surveillance netwerk (Muyldermans et al., 2016).
Echter werken de peillaboratoria op vrijwillige basis met het SLN (Muyldermans et al., 2013).
Daarnaast beschikten ze niet over een wettelijke status en kregen ze geen financiële compensatie
voor hun activiteiten. Dit laatste kon op termijn een groot probleem vormen, namelijk dat de vrijwillige
laboratoria beslisten om hun referentieactiviteiten te verminderen of zelfs te stoppen. Dit is nefast voor
de zorg van de patiënten en de volksgezondheid in het algemeen (Muyldermans et al., 2012).

1

https://CRAN.R-project.org/package=metafor (laatst geconsulteerd op 3/05/2018)

2

https://www.r-project.org/ (laatst geconsulteerd op 3/05/2018)

3

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/Morepeillabo.aspx
25/04/2018)

(laatst

geconsulteerd

op
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4.5.1. Nationaal Referentiecentrum
Om een betere volksgezondheid te kunnen garanderen en te voldoen aan internationale
verplichtingen (Muyldermans et al., 2012) is er nood aan een constante monitoring van nieuwe
pathogenen, behandelingen, stammen en resistentieprofielen om hun evolutie te kunnen volgen
(Tanno, 2002). Zo vragen de WHO en ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control)
aan een erkend referentiecentrum voor meer epidemiologische data van diverse pathogenen (ECDC,
2010; WHO, 2012). Dergelijke referentiecentra werden reeds in enkele buurlanden tot stand gebracht
en ze hebben hun nut bewezen, niet alleen voor de patiëntenzorg maar ook voor de volksgezondheid
(Muyldermans et al., 2012). Hierdoor werd in 2011 het concept van vrijwillige referentielaboratoria
gedeeltelijk vervangen en versterkt door een netwerk van nationale referentiecentra (NRC;
Muyldermans et al., 2013). Het initiatief werd genomen door Sciensano waarbij ze ook het
functioneren van het NRC verzekerden door een wettelijk kader te creëren (Muyldermans et al., 2012).
Het MTAB (Medical-Technical Advisory Board) heeft een lijst opgesteld met pathogenen die een
nationaal referentiecentrum noodzakelijk maken. Elk jaar controleren en werken zij deze lijst bij op
basis van de epidemiologische en diagnostische noodzaken. Afhankelijk van hun belang voor de
volksgezondheid kunnen er drie domeinen van pathogenen onderscheiden worden. Het eerste
domein bevat de pathogenen die een invloed hebben op antibioticaresistentie en nosocomiale
transmissie. Deze van het tweede domein hebben een invloed op de surveillance, waarschuwingen en
acties wat betreft de volksgezondheid. De pathogenen van het derde domein zijn deze waarvoor het
belangrijk is dat de diagnose of bevestiging plaats vindt in een centrum waar alle expertise verzameld
is. Veertig pathogenen, waarronder Y. enterocolitica, werden door het MTAB opgenomen in de lijst
(Muyldermans et al., 2012).
De taken van het NRC zijn voordelig voor de individuele patiënt omdat het onder andere een aantal
zaken verbetert zoals de keuze van therapie, de bevestiging van een diagnose en het typeren van een
kiem om een meer specifieke behandeling te kunnen toepassen. Daarnaast zal de detectie van
antibioticaresistentie ervoor zorgen dat de juiste therapeutische middelen ingezet worden voor de
preventie of behandeling van een ziekte. Verder bewijst het NRC ook zijn nut voor de
volksgezondheid en dit om meerdere redenen. Zo zullen ze de medische autoriteiten verwittigen
wanneer bijvoorbeeld een epidemie vroeg wordt gedetecteerd. Daarnaast zullen ze aan diezelfde
autoriteiten nuttige informatie verschaffen en expertise aanbieden om maatregelen te treffen of deze
aan te passen. Ook zullen ze bijdragen aan de monitoring van infectieuze ziekten, zowel op nationaal
als op internationaal niveau. Eveneens zorgt het voor een centrale dataverzameling en verzekert het
de vlotte communicatie van data naar verschillende autoriteiten (Muyldermans et al., 2012).
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4.5.2. Onderschatting
Aan het gebruik van data afkomstig van meldings- en notificatiesystemen zijn er echter enkele
gebreken verbonden. Zo kan er sprake zijn van onderschatting waardoor er twijfel kan ontstaan of het
aantal gerapporteerde gevallen wel degelijk de werkelijke incidentie voorstelt (Wheeler et al., 1999).
Het is daarom van belang om te begrijpen in welke mate deze resultaten al dan niet representatief zijn
voor de infectieuze ziekte (Gibbons et al., 2014).
Met onderschatting worden de vele manieren bedoeld waarop systemen niet in staat zijn om alle
infecties in een bevolking te reflecteren. Het is het aantal geschatte infecties in een bevolking die niet
werden vastgelegd door het systeem. Onderschatting bestaat uit twee zaken namelijk onderdiagnose
en onderrapportering (Figuur 2). Onderdiagnose komt voor op het niveau van de gemeenschap en
onderrapportering op dat van de gezondheidszorg (Gibbons et al., 2014).

Figuur 2. Surveillancepyramide voor infectieuze ziekten: UE (= onderschatting) is een combinatie van UR (= onderrapportage)
en UA (= onderdiagnose) (Uit: Gibbons et al., 2014).

Individuen die geen gezondheidszorg zoeken, en dus niet vastgelegd worden door het
surveillancesysteem, zorgen voor het onderdiagnosticeren van infecties. Hierbij zijn er individuen die
symptomen vertonen maar toch geen gezondheidszorg zoeken. Dit komt omdat de symptomen mild
zijn en/of deze individuen weten dat de ziekte zelfbeperkend is of om een andere reden. Daarnaast
zijn er ook individuen die geen weet hebben van hun infecties omdat ze geen symptomen hebben en
daardoor geen medische hulp zoeken (ECDC, 2010). Wanneer geïnfecteerde individuen wel
gezondheidszorg zoeken maar hun gezondheidstoestand niet wordt vastgelegd door het
surveillancesysteem

of

aangekondigd

door

het

notificatiesysteem,

dan

spreekt

men

van

ondergerapporteerde infecties (Sethi et al., 1999; Hardnett et al., 2004; MacDougal et al., 2008;
O’Brien et al., 2010).
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Om ziektelast op een juiste en vergelijkbare manier in te schatten, moet men beschikken over de
werkelijke incidentie. Aangezien enkel data van meldings- en notificatiesystemen ter beschikking
staan en deze meestal onvolledig zijn, moeten ze eerst aangepast worden vooraleer ze te gebruiken
in de berekening (Gibbons et al., 2014). Als oplossing hiervoor wordt er een vermenigvuldigingsfactor
(multiplication factor) gebruikt, die wordt aangeduid als de inverse van de surveillance transition
probability en die nodig is om uiteindelijk vanuit de gerapporteerde incidentie, de werkelijke incidentie
van een ziekte te kunnen berekenen. Zo zal bij een waarschijnlijkheid dat een zieke persoon
medische hulp zoekt van 20%, de vermenigvuldigingsfactor 5 bedragen (1/0,20 = 5). Dit houdt in dat
voor elke persoon die gezondheidszorg zoekt, er in de volledige bevolking 5 werkelijke gevallen zijn.
Deze factor wordt berekend op basis van enkele parameters. Aangezien er geen specifieke literatuur
bestaat rond deze parameters voor Y. enterocolitica, werden ze geschat op basis van de parameters
die beschikbaar zijn in de literatuur voor Campylobacter, een kiem gelijkaardig aan Y. enterocolitica.
Daarnaast werd er ook berust op expertopinie.
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5. Resultaten
5.1.

Systematic review

Figuur 3. PRISMA Flowdiagram (naar: Moher et al., 2009).

De initiële zoekopdracht leverde 1747 artikels op, 1127 via Pubmed en 520 via Web of Science
(Figuur 3). Na het verwijderen van duplicaten en van artikels die niet aan de inclusiecriteria voldeden
werden er uiteindelijk 76 weerhouden voor een kwalitatieve synthese (Appendix A). Hiervan bevatten
14 artikels gegevens over het relatieve voorkomen van specifieke complicaties (Tabel 1).
Kwantitatieve gegevens over de duur van de symptomen of een mogelijke invloed van leeftijd en
geslacht waren echter onvoldoende beschikbaar. Na het uitvoeren van de data-extractie bleek dat er
in de literatuur niet veel te vinden is over het aantal gevallen van pseudoappendicitis en
granulomateuze appendicitis. Deze sequelae werden daarom niet opgenomen in het ziektemodel.
Voor acute gastro-enteritis gaf dit 100% aangezien elke patiënt geïnfecteerd met Yersinia
enterocolitica last heeft van dit symptoom. Hierbij moet de opdeling gemaakt worden tussen de
patiënten die lijden aan de milde, matige of ernstige vorm. Uit de studie van Schiellerup et al. (2008)
blijkt dat van de 91 patiënten met acute gastro-enteritis ten gevolge van Yersinia enterocolitica er 49
(=53,5%) lijden aan de milde vorm, 25 (=24,5%) aan de matige vorm en 17 (=18,7%) aan de ernstige
vorm. Wat betreft de complicaties werd voor reactieve artritis, erythema nodosum en conjunctivitis
respectievelijk 7,6% 1% en 3% bekomen. Uit de Nieuw-Zeelandse studie van Cressey (2012) kon
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afgeleid worden dat er voor het jaar 2005, wat betreft de patiënten met gastro-enteritis, 0,5
sterftegevallen geschat waren op een totaal van 7900 patiënten. Met andere woorden geeft dit een
gemiddelde kans op sterfte van ongeveer 0,006%. Deze percentages geven de transitieprobabiliteiten
weer die bij de DALY-berekening vermenigvuldigd dienen te worden met de werkelijke
incidentiegevallen.
Appendix B geeft de PRISMA-checklist weer met de paginanummers waar de verschillende checklist
items in deze studie werden behandeld.
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Tabel 1. Voorkomen van specifieke complicaties bij klinische Yersinia enterocolitica-infectie (Ac GE = acute gastro-enteritis; ReA = reactieve artritis; EN = erythema nodosum).

Referentie

Land

Steekproefgrootte

Ac GE

Tuompo et al., 2017

Duitsland

295

Kaminska, 2016

Polen

241

215

23

Kaminska, 2015

Polen

217

199

16

Pal, 2014

Saudi Arabië

4

4

Rosner et al., 2013

Duitsland

571

571

Porter et al., 2013

VS

EN

Huovinen et al., 2010

Finland

248

Boqvist et al., 2009

Zweden

117

Schiellerup et al., 2008

Denemarken

Ternhag et al., 2008

Zweden

Stenstad et al., 2007

Noorwegen

11

Perdikogianni et al., 2006

Griekenland

71

Lee en Middleton, 2003

Canada

1742

0

Helms et al., 2003

Denemarken

4045

32

21

17

91

ReA

Conjunctivitis

Pseudoappendicitis

Granulomateuze appendicitis

Sterfte

1
0
1
4

41

11

16

0
240

11
9

91

5133

21
9

9

1

2
4
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5.2.

Ziektemodel

De symptomen of complicaties die opgenomen werden in dit ziektemodel zijn acute gastro-enteritis,
reactieve artritis, erythema nodosum, conjunctivitis en sterfte. Dit zijn de symptomen die het meest
geassocieerd worden met een infectie met Y. enterocolitica en dus het frequentst beschreven zijn in
de literatuur. Complicaties zoals granulomateuze appendicitis en pseudoappendicitis worden
sporadisch ook gelinkt aan deze bacterie. Hoewel er in de literatuur veel case studies kunnen
gevonden worden over deze twee complicaties, zijn er onvoldoende kwantitatieve gegevens te vinden
waardoor ze in deze studie niet opgenomen kunnen worden.
Tabel

2

stelt

het

verkregen

ziektemodel

voor

waarbij

naast

de

symptomen,

ook

de

transitieprobabiliteiten, duur en disability weights werden opgenomen. Deze twee laatstgenoemden
werden gevonden in andere ziektelaststudies. Zoals reeds vermeld spreekt men bij sterfte niet van
een duur maar eerder van een residuele levensverwachting. Op basis van de data vrijgegeven door
4

epilabo , werd voor de jaren 2012 tot 2016 een schatting gemaakt van de gemiddelde leeftijd waarop
de symptomen voorkomen. In het jaar 2016 bijvoorbeeld werd een gemiddelde leeftijd van 33,8 jaar
gevonden. In het WHO rapport bevattende de methoden en databronnen om de mondiale ziektelast te
schatten (WHO, 2017), vindt men bij deze leeftijd een residuele levensverwachting (RLE) van 58.
Deze RLE werd bepaald voor elk jaar en wordt weergegeven in Tabel 3.
Tabel 2. Ziektemodel van Yersinia enterocolitica met de bronnen waaruit informatie betreffende transitieprobabiliteiten, duur en
disability weights werd gehaald.

Symptomen

Transitieprobabiliteit (%)

Acute Gastro-enteritis

Duur (jaren)

Disability Weight

100

Mild

53,5
Schiellerup et al., 2008

0,0082
Haagsma, 2008

0,074
Salomon et al., 2015

Moderate

24,5
Schiellerup et al., 2008

0,0274
Haagsma, 2008

0,188
Salomon et al., 2015

Severe

18,7
Schiellerup et al., 2008

0,0384
Haagsma, 2008

0,247
Salomon et al., 2015

Reactieve Artritis

7
Meta-analyse

0,61
Mangen et al., 2017 (RIVM)

0,317
Salomon et al., 2015

Erythema Nodosum

1
Meta-analyse

0,0315
Kakourou et al., 2001

0,188
Salomon et al., 2015

3
Rosner et al., 2013

0,0274
Azari en Barney, 2013

0,015
Mangen et al., 2017 (RIVM)

0,006
Cressey, 2012

Zie Tabel 3
WHO

1
per definitie

Conjunctivitis
Sterfte

4

https://epistat.wiv-isp.be/dashboard (laatst geconsulteerd op 10/05/2018)
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Tabel 3. Residuele levensverwachting (RLE) van 2012-2016.

Jaartal

Gemiddelde leeftijd

RLE

2012

28,1

64

2013

25,0

67

2014

30,1

62

2015

34,2

58

2016

33,8

58

5.3.
Werkelijke incidentie en ziektelast van Yersinia
enterocolitica
In Tabel 4 staan de parameters met hun waarden opgelijst die nodig zijn voor de berekening van de
multiplication factor.
Tabel 4. Multipliers die nodig zijn om de multiplication factor (MF) te berekenen.

Multiplier

Bron

Gemiddelde

MF

Dekkingsgraad

Jacquinet et al., 2018

0,553

1,8

Testgevoeligheid

Expertopinie

0,900

1,1

Laboratoriumtesten

Geschatte verhouding van meststalen getest voor Y.
enterocolitica.

0,900

1,1

Indienen van een staal

Verhouding van meststalen voorgeschreven en ingediend
voor gevallen van Y. enterocolitica die een huisarts
consulteerden.

0,175

5,7

Zoeken van medische zorg,
lange duur

Verhouding van gevallen van acute gastro-enteritis met een
ziekteduur langer dan 5 dagen die een huisarts
geconsulteerden voor hun ziekte.

0,705

1,6

Zoeken van medische zorg,
middelmatige duur

Verhouding van gevallen van acute gastro-enteritis met een
ziekteduur van 3-5 dagen die een huisarts geconsulteerden
voor hun ziekte.

0,420

Zoeken van medische zorg,
korte duur

Verhouding van gevallen van acute gastro-enteritis met een
ziekteduur korter dan 3 dagen die een huisarts
geconsulteerden voor hun ziekte.

0,180

20,7

Totaal

In Tabel 5 wordt het aantal gerapporteerde gevallen per jaar weergegeven alsook het percentage van
de infecties met pathogene stammen. Hoewel opgemerkt kan worden dat het aantal infecties met Y.
enterocolitica in stijgende lijn is, zijn er in verhouding minder infecties met pathogene stammen.
Daarom kan een relatief constante lijn teruggevonden worden in het werkelijke aantal
incidentiegevallen van 2012 tot 2016.
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Tabel 5. Aantal gerapporteerde gevallen door het Nationaal Referentiecentrum en werkelijke aantal incidentiegevallen van
Yersinia enterocolitica waarbij de percentage pathogene stammen (%Path) in rekening werd gebracht.

Jaartal

N

%Path

MF

Werkelijke incidentie

2012

510

50,4

20,7

5314

2013

648

48,8

20,7

6538

2014

774

43,0

20,7

6881

2015

817

31,2

20,7

5270

2016

690

35,9

20,7

5122

Tabel 6 geeft de bekomen resultaten weer. Over de jaren 2012 tot 2016 kan men een gemiddelde
ziektelast opmerken van 127,28 DALY’s voor Y. enterocolitica in België met in de jaren 2013 en 2014
een iets hogere waarde.
Tabel 6. DALY’s van Yersinia enterocolitica (2012-2016).

Jaartal

N

Werkelijke incidentie

Geschatte sterftegevallen

YLD

YLL

DALY

2012

510

5134

0,31

96,33

20,41

116,74

2013

648

6538

0,39

118,51

26,28

144,80

2014

774

6881

0,41

124,73

25,60

150,33

2015

817

5270

0,32

95,53

18,34

113,87

2016

690

5122

0,31

92,84

17,82

110,66

Gemiddelde

687,8

5789

0,35

105,59

21,69

127,28

Deze DALY’s stellen de ziektelast voor, voor de hele bevolking in België. Echter kunnen deze best
vergeleken worden per 100 000 mensen. Tabel 7 geeft dit weer, rekening houdend met het
5

bevolkingsaantal in België van dat jaar .
Tabel 7. Aantal DALY's per 100 000 mensen.

Jaartal

DALY

Bevolkingsaantal

DALY per 100 000

2012

116,74

11 128 246

1,05

2013

144,80

11 182 817

1,29

2014

150,33

11 209 057

1,34

2015

113,87

11 274 196

1,01

2016

110,66

11 338 476

0,98

Gemiddelde

127,28

11 226 558

1,13

5

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2016&locations=BE&start=2012&view=chart
(laatst geconsulteerd op 18/05/2018)
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6. Discussie
In deze thesis werd de ziektelast van Yersinia enterocolitica in België voor de periode 2012 tot 2016
berekend aan de hand van een DALY-berekening. Gemiddeld over de jaren 2012 tot 2016 was Y.
enterocolitica verantwoordelijk voor 105,59 YLD’s en 21,69 YLL’s, en bijgevolg 127,28 DALY’s of 1,13
DALY’s per 100 000. Als we dit vergelijken met de resultaten van de studie van Cressey (2012) in
Nieuw-Zeeland, zien we dat zij voor deze bacterie een ziektelast van 111 DALY’s of 2,53 DALY’s per
100 000 vonden. Yersinia enterocolitica kan als pathogeen het best vergeleken worden met
Campylobacter spp. en niet-typhoidale Salmonella. In de Nieuw-Zeelandse studie werd er voor
Salmonella en Campylobacter een ziektelast gevonden van respectievelijk 112 en 957 DALY’s of 2,55
en 21,83 DALY’s per 100 000. Maertens de Noordhout et al. (2017) vonden in hun studie een
ziektelast van 102 DALY’s of 0,9 DALY’s per 100 000 voor Salmonella in het jaar 2012. Voor
Campylobacter was dit in hetzelfde jaar 1019 DALY’s of 9 DALY’s per 100 000. Deze laatste ligt veel
hoger wat onder andere komt doordat de klinische impact en de werkelijke incidentie van
Campylobacter hoger is dan die van Y. enterocolitica. Er wordt dan ook veel minder rekening
gehouden met deze laatste pathogeen als mogelijke oorzaak van ziekte, wat zich dan ook uit in een
grotere onderschatting. Vandaar het relatieve belang van de multiplicatiefactor.
Aan onze studie zijn er een aantal beperkingen verbonden, te beginnen met de systematische review.
Om te beginnen werd er beslist om te beperken tot de artikels die gepubliceerd zijn na 2000, waardoor
relevante maar oudere bronnen gemist werden. Dit werd om praktische redenen gedaan omdat de
literatuur die gepubliceerd is na het jaar 2000 voldoende data gaf om tot een berekening te komen.
Verder werden de transitieprobabiliteiten van de ernstige, matige en milde vorm van acute gastroenteritis bepaald op basis van slechts één artikel, namelijk de studie van Schiellerup et al. (2008) in
Denemarken. Hetzelfde geldt voor de gemiddelde kans op het ontwikkelen van conjunctivitis. Deze
werd enkel bepaald aan de hand van de studie van Rosner et al. (2013) uit Duitsland. Wat betreft de
sterftegevallen leverden de artikels onvoldoende en moeilijk aan te nemen data op waardoor we voor
deze probabiliteit gebruik hebben moeten maken van de data vermeld in de studie van Cressey
(2012)

uit

Nieuw-Zeeland.

De

14

weerhouden

studies

die

gebruikt

werden

om

de

transitieprobabiliteiten te berekenen, en de studie van Cressey (2012), zijn allemaal buitenlandse
studies. Men kan zich dus de vraag stellen of deze data wel representatief zijn voor de Belgische
situatie.
Hetzelfde kan gezegd worden over de duur van de symptomen en de DW. Zo werd de duur van
reactieve artritis ten gevolge van Salmonella geëxtrapoleerd naar deze studie, werd de duur van
erythema nodosum gehaald uit een algemene studie over deze huidziekte en werd de duur van
conjunctivitis uit het enige gevonden artikel gehaald die hier informatie over bevatte. Wat betreft de
DW werd er voor reactieve artritis het gemiddelde genomen van de waarden die staan voor de matige
en ernstige gegeneraliseerde musculoskeletale problemen. Voor erythema nodosum werd ook het
gemiddelde genomen, namelijk van disfigurement: level 2 en 3 met jeuk of pijn. Voor conjunctivitis
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werd dan weer de DW genomen van chorioretinitis. Ook hier kan men zich afvragen of deze gekozen
waarden van duur en DW wel correct en representatief zijn.
Naast de symptomen die wij hebben besproken, werd er geregeld ook gesproken over
granulomateuze appendicitis en pseudoappendicitis, maar aangezien er weinig of geen kwantitatieve
gegevens over te vinden waren, hebben we besloten deze twee symptomen niet verder op te nemen.
De gevallen met deze symptomen worden vooral aangekaart in case reports zoals in die van Pal
(2014) waardoor het voor ons geen bruikbare data zijn aangezien we een ratio willen berekenen ten
op zichte van het aantal infecties met Y. enterocolitica.
In het ziektemodel dienden we te vertrekken vanuit het aantal gerapporteerde gevallen van infecties
met Y. enterocolitica. Initieel hadden we hiervoor de data van de peillaboratoria gebruikt maar hierin
wordt er geen onderscheid gemaakt tussen het percentage infecties met pathogene stammen en nietpathogene stammen. Aangezien we in deze studie meer geïnteresseerd zijn in de pathogene
stammen moesten we weten in welke verhouding deze voorkomen. Het NRC maakt wel dit
onderscheid waardoor we eerder voor deze data hebben geopteerd. In meerdere studies, zoals in
Verhaegen et al. (1998), maken ze duidelijk het onderscheid tussen welke stammen pathogeen zijn en
welke niet. Echter kan men hier ook kritisch over zijn en zich afvragen of stammen die als pathogeen
afgestempeld worden ook niet-pathogeen kunnen zijn en vice versa.
Om de graad van onderschatting te corrigeren werd gebruik gemaakt van een multiplication factor.
Deze werd berekend door middel van multipliers, waarvan de waarden gebaseerd zijn op
Campylobacter als proxy en/of aangevuld met expertopinie vanuit Sciensano. Dit zou echter op een
meer adequate manier kunnen gebeuren door bijvoorbeeld specifieke studies op te zetten of formele
expertelicitatiestudies uit te voeren.
De belangrijkste data die nodig zijn om DALY te berekenen zijn het aantal gevallen per symptoom.
Om deze incidentiegevallen te bepalen, moet de incidentie vermenigvuldigd worden met de
steekproefgrootte. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de data zijn er drie benaderingen om de
incidentie te verkijgen: de direct approach, attribution approach en transition approach. In deze studie
werd gebruik gemaakt van de transition approach (Devleesschauwer et al., 2014c).

Zoals Devleesschauwer et al. (2014c) reeds vermeldden is het nodig om een gestandaardiseerde tool
beschikbaar te stellen om consistentie in DALY-berekeningen te verzekeren en DALY-gebaseerde
ziektelaststudies te promoten. Daarnaast zou het interessant kunnen zijn om, zoals in de studie van
Maertens de Noordhout et al. (2017), voor Y. entercolitica een time series analyse te maken. Dit
omdat zowel de toekomstige mondiale als belgische ziektelast van yersiniose tot op de dag van
vandaag nog niet voorspeld is. Dergelijke analyse zou het mogelijk maken om zowel hedendaagse als
toekomstige trends te bestuderen en zo nodig hierop te anticiperen. Zo zou volgens deze studie de
ziektelast van Campylobacter tegen 2020 bijna verdubbelen. Dergelijke analyse zou naast het
bestuderen van trends ook gepast zijn om het effect van interventies op de ziektelast van
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voedseloverdraagbare ziekten te testen. Daarnaast zou het ook een handig hulpmiddel kunnen zijn
voor de surveillance in het kader van de volksgezondheid (Burkom, et al., 2007; Tokars et al., 2009).
Hoewel de ziektelast van Salmonella niet al te veel verschilt van dat van Y. enterocolitica, zijn de
risico’s hiervan veel beter gekend in de bevolking. Het zou verstandig kunnen zijn om de bevolking
meer te sensibiliseren hieromtrent in de poging om de aantal infecties zo te controleren. Als laatste
blijft het voor de controle en preventie van dergelijke infectie van cruciaal belang dat er een goede
opleiding is van personeel van slachthuizen en personeel dat werkzaam is in de verwerking en
bereiding van vlees.

7. Conclusie
We hebben de ziektelast berekend voor Yersinia enterocolitica in België en dit uitgedrukt in termen
van DALY’s. Tussen 2012 en 2016 was Y. enterocolitica verantwoordelijk voor 5789 ziektegevallen,
die resulteerden in 0,35 sterftegevallen en 127,28 DALY’s oftewel 1,13 DALY’s per 100 000 mensen.
In 2013 en 2014 kunnen waarden boven dit gemiddelde gevonden worden. We kunnen daarnaast
concluderen dat de ziektelast van Y. enterocolitica veel lager ligt dan die van Campylobacter, maar
wel vergelijkbaar is met die van Salmonella.
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9. Appendices
9.1.

Appendix A

Tabel A. 76 weerhouden artikels voor een kwalitatieve synthese (Ac GE = acute gastro-enteritis; ReA = reactieve artritis; EN = erythema nodosum; PA = pseudoappendicitis; GA = granulomateuze
appendicitis; VS = Verenigde Staten; VK = Verenigd Koninkrijk; CDC = Centers for Disease Control and Prevention).
Referentie

Land

Steekproefgrootte

Ac GE

ReA

Self et al., 2017

VS

Tuompo et al., 2017

Duitsland

295

MacDonald et al., 2016

Noorwegen

133

Pasini et al., 2016

VS

Konishi et al., 2016

Japan

18

Kaminska en Sadkowska-Todys, 2016

Polen

241

Martin et al., 2015

Frankrijk

Chakraborty et al., 2015

VS

Kaminska en Sadkowska-Todys, 2015

Polen

Pal, 2014

Saudi-Arabië

Longenberger et al., 2014

VS

Kaminska en Sadkowska-Todys, 2014

Polen

231

201

Rosner et al., 2013

Duitsland

571

571

Jacobs en Sanderman, 2013

Nederland

Uotila et al., 2013

Finland

Porter et al., 2013

VS

17

Porter et al., 2013

VS

17

Furman en Sadkowska-Todys, 2013

Polen

Vrbova et al., 2012

Canada

EN

Conjunctivitis

PA

GA

Sterftegevallen

70
21

215

23

217

199

16

4

4

1

0

33

1
4

22

1

257

41

11

16

1

0
238

37

Imoto et al., 2012

Japan

Ringwood et al., 2012

Ierland

Hilmarsdottir et al., 2012

Ijsland

MacDonald et al., 2012

Noorwegen

Furman en Sadkowska-Todys, 2012

Polen

Shao et al., 2011

China

Al Jarousha et al., 2011

Palestina

Luca et al., 2011

Roemenië

CDC 2011

VK

Uotila et al., 2011

Finland

Jung et al., 2011

Zuid-Korea

CDC, 2011

VS

El Qouqa et al., 2011

Palestina

MacDonald et al., 2011

Noorwegen

Nylund et al., 2010

VS

Moriki et al., 2010

Japan

AbdullGaffar, 2010

VK

CDC 2010

VK

Townes, 2010

VS

Matiukhin en Bogomolov, 2010

Rusland

Huovinen et al., 2010

Finland

248

Napiorkowska en Sadkowska-Todys,
2010

Polen

214

Yushchuk et al., 2009

Rusland

CDC (2009)

VS

Boqvist et al., 2009

Zweden

Hellmig et al., 2009

Duitsland

3
21
233

206

8

16

2

16

16

16
3

2

150

117

240

11

9

38

Schiellerup et al., 2008

Denemarken

Zielinski en Czarkowski, 2008

Polen

Townes et al., 2008

VS

Ternhag et al., 2008

Zweden

Brix et al., 2008

Denemarken

Bobel en Sadkowska-Todys, 2008

Polen

Stenstad et al., 2007

Noorwegen

11

Grahek-Ogden et al., 2007

Noorwegen

11

Helms et al., 2007

Denemarken

91

91 (49 mild, 25
moderate, 17 severe)

35

32

5133

21

9

111

3922

9

368 (gehospitaliseerd)

1

2

1

2

16
(gehospitaliseerd)

Galanakis et al., 2006

Griekenland

Saxena et al., 2006

India

Arvola et al., 2006

Finland

Perdikogianni et al., 2006

Griekenland

71

Olesen et al., 2005

Denemarken

10

Sakai et al., 2005

Japan

42

Ethelberg et al., 2004

Denemarken

Babic-Erceg et al., 2003

Kroatië

Lee en Middleton, 2003

Canada

Jones et al., 2003

VS

Urbina et al., 2003

Colombia

Helms et al., 2003

Denemarken

Andualem en Geyid, 2003

VK

Ashbolt et al., 2002

Australië

Maltezou et al., 2001

Griekenland

2

Nimri et al., 2001

Jordanië

2

Kafetzis et al., 2001

Griekenland

6

71

4
5

4682
17
1742
12

0
12

2
4045

32

3
71

39

Ombui et al., 2001

Kenia

Dreesman et al., 2001

Duitsland

Ackers et al., 2000

VS

Agarwal et al., 2000

India

Abdel-Haq et al., 2000

VS

1736

0

10

10

142

142

40

9.2.

Appendix B

Tabel B. PRISMA Checklist (Naar: Moher et al., 2009).

Section/topic

#

Checklist item

Reported on page #

1

Identify the report as a systematic review, meta-analysis, or both.

1

2

Provide a structured summary including, as applicable: background; objectives; data sources; study eligibility
criteria, participants, and interventions; study appraisal and synthesis methods; results; limitations;
conclusions and implications of key findings; systematic review registration number.

6

Rationale

3

Describe the rationale for the review in the context of what is already known.

Objectives

4

Provide an explicit statement of questions being addressed with reference to participants, interventions,
comparisons, outcomes, and study design (PICOS).

12

Protocol and registration

5

Indicate if a review protocol exists, if and where it can be accessed (e.g., Web address), and, if available,
provide registration information including registration number.

15

Eligibility criteria

6

Specify study characteristics (e.g., PICOS, length of follow-up) and report characteristics (e.g., years
considered, language, publication status) used as criteria for eligibility, giving rationale.

14-15

Information sources

7

Describe all information sources (e.g., databases with dates of coverage, contact with study authors to
identify additional studies) in the search and date last searched.

14-15

Search

8

Present full electronic search strategy for at least one database, including any limits used, such that it could
be repeated.

Study selection

9

State the process for selecting studies (i.e., screening, eligibility, included in systematic review, and, if
applicable, included in the meta-analysis).

15-16

TITLE
Title
ABSTRACT
Structured summary

INTRODUCTION
7-12

METHODS

15

Data collection process

10

Describe method of data extraction from reports (e.g., piloted forms, independently, in duplicate) and any
processes for obtaining and confirming data from investigators.

15-16

Data items

11

List and define all variables for which data were sought (e.g., PICOS, funding sources) and any assumptions
and simplifications made.

14-15

Risk of bias in individual
studies

12

Describe methods used for assessing risk of bias of individual studies (including specification of whether this
was done at the study or outcome level), and how this information is to be used in any data synthesis.

N/A

41

Summary measures

13

State the principal summary measures (e.g., risk ratio, difference in means).

12-14

Synthesis of results

14

Describe the methods of handling data and combining results of studies, if done, including measures of
2
consistency (e.g., I ) for each meta-analysis.

14-16

Risk of bias across
studies

15

Specify any assessment of risk of bias that may affect the cumulative evidence (e.g., publication bias,
selective reporting within studies).

18-19

Additional analyses

16

Describe methods of additional analyses (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression), if done,
indicating which were pre-specified.

Study selection

17

Give numbers of studies screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for
exclusions at each stage, ideally with a flow diagram.

20-22

Study characteristics

18

For each study, present characteristics for which data were extracted (e.g., study size, PICOS, follow-up
period) and provide the citations.

37-40

Risk of bias within studies

19

Present data on risk of bias of each study and, if available, any outcome level assessment (see item 12).

N/A

Results of individual
studies

20

For all outcomes considered (benefits or harms), present, for each study: (a) simple summary data for each
intervention group (b) effect estimates and confidence intervals, ideally with a forest plot.

Synthesis of results

21

Present results of each meta-analysis done, including confidence intervals and measures of consistency.

Risk of bias across
studies

22

Present results of any assessment of risk of bias across studies (see Item 15).

N/A

Additional analysis

23

Give results of additional analyses, if done (e.g., sensitivity or subgroup analyses, meta-regression [see Item
16]).

N/A

Summary of evidence

24

Summarize the main findings including the strength of evidence for each main outcome; consider their
relevance to key groups (e.g., healthcare providers, users, and policy makers).

23-25

Limitations

25

Discuss limitations at study and outcome level (e.g., risk of bias), and at review-level (e.g., incomplete
retrieval of identified research, reporting bias).

26-28

Conclusions

26

Provide a general interpretation of the results in the context of other evidence, and implications for future
research.

27

Describe sources of funding for the systematic review and other support (e.g., supply of data); role of
funders for the systematic review.

N/A

RESULTS

37-40
23

DISCUSSION

28

FUNDING
Funding

N/A

42

