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 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 Diergeneeskunde en 
Agrochemie (CODA) en het vroegere Wetenschappelijk 
Instituut Volksgezondheid (WIV). 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

Sciensano 

Epidemiologie en volksgezondheid - Epidemiologie van infectieziekten 

 

 

 Juni 2019  •  Brussel  •  België 

 

Intern referentienummer: D/2020/14.440/26 

_ 

  

Eline De Jonghe1 

• 

Nathalie Bossuyt1 

•  

Sophie Quoilin1 

 
1 Sciensano, Scientific direction, Service, Brussels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contactpersoon: Eline De Jonghe  •  T+32 2 642 54 92  •  eline.dejonghe@sciensano.be 





 

5 
 

 

INHOUDSOPGAVE  

_ 

AFKORTINGEN ...................................................................................................................................................... 7 
INLEIDING .............................................................................................................................................................. 9 
METHODOLOGIE ................................................................................................................................................. 11 

1. Selectie pathogenen .................................................................................................................................... 11 
1.1. Ziektelast verbonden aan een pathogeen ................................................................................................ 11 
1.2. Vaccinatiemogelijkheden ......................................................................................................................... 12 
1.3. Screeningspraktijk en andere preventieve maatregelen .......................................................................... 12 
1.4. Internationale rapportage ......................................................................................................................... 12 
1.5. Adviezen stakeholders ............................................................................................................................. 12 

2. Mogelijke gegevensbronnen ....................................................................................................................... 13 
2.1. Verplichte meldingen ............................................................................................................................... 13 
2.2. Specifieke medische registers/bronnen ................................................................................................... 14 
2.3. Algemene informatieve systemen ............................................................................................................ 17 
2.4. Short term surveillance systemen ............................................................................................................ 18 

RESULTATEN ...................................................................................................................................................... 20 

1. Algemene resultaten .................................................................................................................................... 20 
1.1. Ziektelast verbonden aan een pathogeen ................................................................................................ 20 
1.2. Vaccinatiemogelijkheden ......................................................................................................................... 21 
1.3. Screeningspraktijk en andere preventieve maatregelen .......................................................................... 23 
1.4. Internationale rapportage ......................................................................................................................... 25 
1.5. Adviezen stakeholders ............................................................................................................................. 25 

2. Specifiek per pathogeen .............................................................................................................................. 28 
2.1. Asymptomatisch bacteriuria ..................................................................................................................... 29 
2.2. Bacteriële vaginosis ................................................................................................................................. 31 
2.3. Chlamydia ................................................................................................................................................ 33 
2.4. CMV ......................................................................................................................................................... 36 
2.5. Gonorroe .................................................................................................................................................. 43 
2.6. Groep B streptokokken ............................................................................................................................ 46 
2.7. Hepatitis B ............................................................................................................................................... 49 
2.8. Hepatitis C ............................................................................................................................................... 53 
2.9. Herpes Simplex ....................................................................................................................................... 56 
2.10. HIV ......................................................................................................................................................... 59 
2.11. Influenza ................................................................................................................................................ 62 
2.12. Listeriose ............................................................................................................................................... 64 
2.13. Parvo B19 .............................................................................................................................................. 67 
2.14. Rubella ................................................................................................................................................... 70 
2.15. Syfilis ..................................................................................................................................................... 74 
2.16. Toxoplasmose ....................................................................................................................................... 77 
2.17. Varicella ................................................................................................................................................. 81 
2.18. Zika ........................................................................................................................................................ 84 

DISCUSSIE ........................................................................................................................................................... 86 
VOORSTEL AANPAK .......................................................................................................................................... 89 
REFERENTIES ..................................................................................................................................................... 91 

 

 

 

 





 

7 
 

 

AFKORTINGEN 

_ 

B.OSS Belgian Obstetric Surveillance System 

BV Bacteriële Vaginose 

CI Confidence Interval 

(c)CMV (congenitaal) Cytomegalovirus 

COS Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen 

CT Congenitale Toxoplasmose 

DALY Disability adjusted life years 

ECCI European Congenital Cytomegalovirus Initiative 

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control 

EOD Early Onset of Disease 

Eurocat European Surveillance of Congenital Anomalies 

GBS Groep B Streptokokken 

HBV Hepatitis B Virus 

HCV Hepatitis C Virus 

HGR Hoge Gezondheidsraad 

HIV Humaan Immunodeficiëntievirus 

HSV Herpes Simplex Virus 

IMA Intermutualistisch Agentschap 

ITG Instituut voor Tropische Geneeskunde 

KCE Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheid 

KNO Keel-Neus-Oor 

LAD Late Onset of Disease 

LIMS Laboratory Information Management System 

MZG Minimale Ziekenhuis Gegevens 

NRC Nationaal Referentiecentrum 

ON Ophtalmia Neonatorum 

PCR Polymerase Chain Reaction 

RIZIV Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

SARI Severe Acute Respiratory Infections 

SOA/STI Seksueel Overdraagbare Aandoening/Sexually Transmitted Infection 

SPE Studiecentrum Perinatale Epidemiologie 

UN United Nations 

VZV Varicella Zoster Virus 

WGO Wereld Gezondheidsorganisatie 

WIV Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 
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INLEIDING 

 

NOODZAAK EN DOELSTELLINGEN SURVEILLANCE 

CONGENITALE INFECTIES 

 

Congenitale en perinatale infecties veroorzaken dagelijks morbiditeit en sterfte over de hele 

wereld, ook in België. Elk jaar overlijden er ongeveer 1 miljoen baby's binnen de eerste 

levensweek als gevolg van infectieuze oorzaken. Bovendien vinden wereldwijd jaarlijks 

ongeveer 2,6 miljoen doodgeboortes plaats met als voornaamste oorzaak infecties, zoals 

syfilis en malaria. Meer dan 98% van al deze sterfgevallen vinden echter plaats in landen met 

lage en middelhoge inkomens (1).   

 

Sommige congenitale infectieziekten zijn bij ons zeldzaam geworden door de toepassing van 

preventieve maatregelen (bv. rubella door vaccinatie). Anderzijds blijven sommige congenitale 

infecties een reden tot bezorgdheid op vlak van volksgezondheid (bv. CMV).  

 

Op basis van de data die nu beschikbaar zijn in België omtrent congenitale infectieziekten, is 

het moeilijk om de impact en het belang van deze infecties correct in te kunnen schatten. Ook 

de gevraagde internationale notificatie omtrent enkele congenitale infectieziekten is op dit 

moment onmogelijk.  

 

Het doel van het project ‘Surveillance van congenitale infecties’ is dan ook het bekomen van 

betrouwbare cijfers voor Vlaanderen over de epidemiologische situatie van bepaalde 

congenitale infectieziekten om zo een beter zicht te krijgen op de impact van deze 

infectieziekten. Hierbij vragen we ons af wat in Vlaanderen reeds gedaan wordt rond 

congenitale infecties en of dit voldoende is. 

 

De ziektelast wordt onder meer bepaald door de prevalentie of incidentie van een ziekte, het 

risico op seroconversie tijdens de zwangerschap, het risico op verticale transmissie, de 

gevolgen voor moeder en kind na infectie,… Door de impact op de volksgezondheid van een 

bepaalde ziekte duidelijk te krijgen, wordt het mogelijk om preventieve maatregelen te 

bespreken en toe te passen, rekening houdend met de epidemiologie van de aandoening, de 

beschikbare middelen in de gezondheidszorg en de aanvaarding voor de bevolking en de 

clinici. Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn het verstrekken van informatie over 

hygiënische maatregelen om infectie te voorkomen (bv. bij toxoplasmose, listeria,…) en de 

mogelijkheid tot immunisatie vóór de zwangerschap (bv. rubella, hepatitis B en varicella). In 

gevallen waar interventies mogelijk zijn om schade te voorkomen bij het ongeboren kind, 

kunnen grote screeningsprogramma’s georganiseerd worden om maternale infecties te 

identificeren zoals bij syfilis, hiv en groep B streptokokken, waar een antimicrobiële 

behandeling verticale transmissie kan voorkomen. Identificatie van een pasgeborene met een 

aangeboren CMV of toxoplasmose infectie maakt het mogelijk om een behandeling te starten 

om sequelen op korte of lange termijn te verminderen of via een goede opvolging vroegtijdig 

in te grijpen. 
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In dit rapport willen we een stand van zaken in Vlaanderen opmaken door na te gaan welke 

infecties belangrijk zijn in Vlaanderen en welke screeningsaanbevelingen er bestaan. We 

willen ook de bestaande netwerken in kaart brengen die hieromtrent data kunnen verschaffen 

en de huidige gegevens die reeds beschikbaar zijn met betrekking tot seroprevalentie, 

incidentie en screenings- en surveillancepraktijken verzamelen. Uiteindelijk streven we naar 

een voorstel tot een surveillance van congenitale infecties in Vlaanderen of een 

onderzoeksproject en een voorstel tot aanpak rond de vereiste rapportage aan Europese en 

internationale instanties (ECDC, WGO). 
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METHODOLOGIE 
 

Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden tot surveillance van congenitale infecties in 

Vlaanderen maken we in dit rapport een selectie van pathogenen die belangrijk zijn in 

Vlaanderen, wordt er een overzicht opgemaakt van mogelijke gegevensbronnen en worden 

de mogelijke methodologieën van surveillance besproken. 

1. Selectie pathogenen 

Congenitale en perinatale infecties kunnen door een ruim scala van pathogenen veroorzaakt 

worden. Een vaak gekend acroniem in deze context is TORCHES-syndroom. Tot het 

TORCHES-syndroom rekent men Toxoplasmose, Rubella, CMV, HSV en Syfilis. De ‘O’ staat 

voor andere (other) infecties, die gedeeltelijk dezelfde ziekteverschijnselen kunnen geven. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld infecties met hiv, HBV, HCV, Listeria,…  In onderstaande figuur 

geven we een overzicht weer in relatie met het moment van besmetting. 

                                    

Figuur 1: Overzicht pathogenen in relatie tot moment van besmetting 

 
 

Een selectie van pathogenen dringt zich op. We dienen ons hierbij af te vragen waarom een 

pathogeen in een surveillance moet opgenomen worden en welke informatie we hieruit willen 

verkrijgen. Verschillende criteria tot selectie komen in aanmerking.  

 

1.1. ZIEKTELAST VERBONDEN AAN EEN PATHOGEEN 

De ziektelast hangt onder meer samen met de prevalentie of incidentie van een ziekte, het 

risico op seroconversie tijdens de zwangerschap, het risico op verticale transmissie, de 

gevolgen voor moeder en kind na infectie,… Via literatuuronderzoek en nazicht van de 

bestaande databronnen willen we hier per pathogeen een beter zicht op krijgen. 
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1.2. VACCINATIEMOGELIJKHEDEN 

Door vaccinatie streeft men na om endemisch voorkomen van de ziekte in te perken of de 

ziekte volledig te elimineren. In de literatuur wordt nagegaan wat de impact hiervan is bij 

congenitale infecties (bv. rubella, hepatitis B), hoe de situatie op dit moment is en wat de 

toekomst kan brengen (bv. nieuwe vaccinaties tegen HSV, chlamydia,…).  

 

1.3. SCREENINGSPRAKTIJK EN ANDERE PREVENTIEVE MAATREGELEN 

In Vlaanderen wordt momenteel het screeningbeleid gestuurd door het KCE Rapport 248AS: 

‘Welke onderzoeken zijn aanbevolen bij een zwangerschap?’ (2015). Indien er op grote schaal 

een screening wordt toegepast, is het ook mogelijk om hieromtrent data te verzamelen. 

Voor bepaalde pathogenen is screenen moeilijk, maar zijn bepaalde preventieve maatregelen 

effectief bewezen in het voorkomen van een congenitale infectie waardoor deze pathogenen 

belangrijk zijn om verder te bekijken. 

 

1.4. INTERNATIONALE RAPPORTAGE 

Jaarlijks worden door de ECDC en WGO epidemiologische data omtrent bepaalde 

infectieziekten opgevraagd.  

 

ECDC is een EU-agentschap dat is gericht op het versterken van Europa's verdediging tegen 

infectieziekten, onder meer via het verzamelen van surveillance gegevens rond 53 

overdraagbare infectieziekten. Hun doelstellingen omtrent surveillance zijn: 

- Monitoren van trends in overdraagbare ziekten in de loop van de tijd en tussen de lidstaten om 

de huidige situatie te beoordelen, te reageren op stijgingen boven waarschuwingsdrempels en 

passende, op wetenschappelijk bewijs gebaseerde maatregelen te vergemakkelijken 

- Detecteren en monitoren van multinationale besmettelijke ziekte-uitbraken met betrekking tot 

bron, tijd, bevolking en plaats om een reden voor actie op het gebied van volksgezondheid te 

bieden; 

- Bijdragen aan de evaluatie van en het toezicht op preventie- en bestrijdingsprogramma's die 

gericht zijn op surveillance van overdraagbare ziekten teneinde het bewijs te leveren voor 

aanbevelingen om deze programma's op nationaal en Europees niveau te versterken en te 

verbeteren; 

- Identificeren van bevolkingsgroepen die risico lopen en op zoek gaan naar gerichte 

preventiemaatregelen; 

- Bijdragen tot de beoordeling van de last van overdraagbare ziekten bij de bevolking met behulp 

van gegevens zoals prevalentie van ziekten, complicaties, ziekenhuisopname en mortaliteit 

- Genereren van hypothesen over (nieuwe) bronnen, transmissiewijzen en meest risicovolle 

groepen en identificeren van de behoeften aan onderzoek en proefprojecten. (2) 

 

De WGO streeft gelijkaardige doelen na, maar dan wereldwijd en werkt nauw samen met 

ECDC. 

 

1.5. ADVIEZEN STAKEHOLDERS 

Er werden een aantal verkennende gesprekken gehouden in 2017-2018 met de verschillende 

experten/stakeholders inzake de opstart van een surveillance van congenitale infecties in 

Vlaanderen. Tijdens deze gesprekken werden verschillende zaken afgetoetst: 

1. Wat is de huidige houding van de gezondheidswerkers tegenover het huidige testbeleid, worden 

de richtlijnen opgevolgd? 
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2. Waar dient de nadruk op te liggen bij het opzetten van een surveillance van congenitale 

infecties?  

3. Zijn er in Vlaanderen robuuste gegevens beschikbaar om seroprevalentie, incidentie en 

screenings- en surveillancepraktijken met betrekking tot congenitale infecties te evalueren? 

4. Is er bereidwilligheid om deel te nemen aan een dergelijk initiatief? 

 

2. Mogelijke gegevensbronnen 

Data kunnen uit veel verschillende bronnen komen en elke bron heeft zijn specifieke voor- en 

nadelen. We geven alvast een overzicht van de bestaande netwerken en bronnen in 

Vlaanderen en zullen bij de resultaten bespreken wat het netwerk als meerwaarde kan bieden 

bij de surveillance van een bepaald pathogeen. We hebben ze opgelijst  volgens de opdeling 

gebruikt door Culshaw et al.(3) : 

- Verplichte meldingen 

- Specifieke medische registers/bronnen 

- Algemene informatieve systemen 

- Surveys (Korte termijn surveillance systemen) 

 

2.1. VERPLICHTE MELDINGEN 

a) Meldingsplichtige ziekten in België 

Alle gezondheidswerkers zijn verplicht om, bij vermoeden of vaststelling van een aantal 

infectieziekten, melding te doen bij de bevoegde diensten. Voor Vlaanderen zijn dit de diensten 

Infectieziektenbestrijding van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Voor Wallonië is 

dit de Gezondheidsinspectie van de regio Wallonië. Voor Brussel is dit de 

Gezondheidsinspectie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (4) 

 

Volgende infectieziekten die een rol spelen bij congenitale infecties zijn verplicht te melden: 

 

    Tabel 1: Verplichte meldingen in België 

 Vlaanderen Wallonië Brussel 

Gonorroe x  x 

Hepatitis B (acuut) x   

Hepatitis (nieuw infectieus geval)   x 

Listeria  x x 

Rubella   x 

Rubella (congenitaal)  x  

Syfilis x  x 

Syfilis (congenitaal)  x  

Zika x   

  

Het belangrijkste doel van de verplichte meldingen in België is het detecteren van mogelijke 

uitbraken, onderzoek uitvoeren naar de bron en verspreiding van de besmetting om 

maatregelen te kunnen nemen om verdere besmetting te beperken. 
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In sommige landen wordt dit systeem ook gebruikt als basis van surveillance van bepaalde 

pathogenen zonder dat hiervoor een onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is. In deze landen zijn 

het voornamelijk de laboratoria die verplicht zijn om bepaalde pathogenen te melden. Gezien 

dit een verplichting is, zijn deze landen onder meer in staat om nationale gegevens omtrent 

prevalentie en incidentie te genereren. 

  

2.2. SPECIFIEKE MEDISCHE REGISTERS/BRONNEN 

a) Nationaal 

 

 Nationale referentiecentra 

De dienst "Epidemiologie van infectieziekten" van Sciensano coördineert sinds 2011 het 

project rond de nationale referentiecentra. Deze laboratoria zijn gespecialiseerd in een 

welomschreven kiemdiagnose en terzelfdertijd zorgen zij voor diagnosebevestiging van de 

stalen die werden verstuurd door andere microbiologische laboratoria (klinische of private) en 

voor bijkomende onderzoeken zoals bijvoorbeeld typering van de stammen en/of studie van 

antibioticaresistentie. (5) 

 

Er bestaat een NRC voor volgende kiemen die een rol spelen bij congenitale infecties: 

- NRC Congenitale infecties (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Parvovirus 

B19) 

- NRC Hepatitis B, C, D en E virus (Hepatitis B en C) 

- NRC Influenza 

- NRC Listeria monocytogenes 

- NRC Mazelen, Bof en Rubellavirus (Rubella) 

- NRC STI (Treponema Pallidum, Chlamydia Trachomatis, Neisseria Gonorrhoeae) 

- NRC Streptococcus Agalactiae 

 

 Peillaboratoria 

De dienst "Epidemiologie van infectieziekten" van het Sciensano coördineert sinds 1983 de 

nationale surveillance van infectieuze aandoeningen door een netwerk van laboratoria voor 

microbiologie, verder peillaboratoria genoemd. In 2018 nemen 74 microbiologische laboratoria 

vrijwillig deel (niet vergoed). Zij vormen ongeveer 50% van het aantal erkende 

microbiologische laboratoria. Deze peillaboratoria registreren welbepaalde infecties ter hoogte 

van de luchtwegen en het centraal zenuwstelsel, gastro-intestinale infecties, geïmporteerde 

infecties, seksueel overdraagbare infecties en zoönosen. Echter, niet elk peillaboratorium 

stuurt gegevens door van elk pathogeen. Er wordt dagelijks of wekelijks gerapporteerd via een 

elektronisch systeem. (5) 

 

Volgende gerapporteerde kiemen spelen een rol bij congenitale infecties:  

1. Huidige lijst: Chlamydia Trachomatis, HBV, HCV, HSV, Influenza A en B, Listeria, 

Rubivirus, Treponema Pallidum, VZV. 

2. Sinds oprichting, nu niet meer actief: Congenitale infecties, hiv, Streptococcus Agalactiae, 

Toxoplasma, Neonatale sepsis. 

Indien de surveillance enkel gebeurt door de peillaboratoria die een fractie vormen van het 

totaal aantal laboratoria voor microbiologie in België, is voor de meeste pathogenen het aantal 
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gevallen een onderschatting van de totale incidentie. Echter, gegevens over de samenstelling 

van het netwerk en diens stabiliteit laten wel toe om de trends te analyseren en te bespreken 

voor de meeste pathogenen. 

 

 Hiv/Aids Surveillance 

Sciensano verzamelt sinds 1985 de meldingen van alle nieuwe hiv- en aidsdiagnoses in 

België. De gegevens komen uit twee bronnen: enerzijds de registratie en aangifte van de 

aidspatiënten door de clinici, anderzijds de registratie van de hiv-diagnoses door de Aids 

Referentielaboratoria die de confirmatietests uitvoeren. In feite gaat het hier om dezelfde 

patiënten maar in verschillende fasen van de ziekte: de aidspatiënten zijn allen seropositief 

voor hiv, maar de meeste seropositieven hebben het aidsstadium nog niet bereikt. (6) 

 

In België zijn er zeven door de FOD Volksgezondheid erkende Aids Referentielaboratoria. Tot 

hun taken behoort het uitvoeren van confirmatietests van de sera die positief bevonden werden 

bij een hiv opsporingstest. Aangezien alleen deze zeven laboratoria bevoegd zijn voor deze 

tests, geeft de registratie van de bevestigde nieuwe seropositieven een volledig beeld van het 

totaal aantal gekende seropositieven in België.  

 

Naast het jaarlijks aantal nieuwe gediagnosticeerde gevallen van hiv en het jaarlijks 

aantal aidsdiagnoses, levert dit surveillance systeem ook volgende cruciale informatie aan 

over de status van de hiv-epidemie in België, nl. de evolutie van hivinfectie en aidsdiagnoses; 

het demografisch profiel van de HIV/aidspatiënten; de vermoedelijke overdrachtswijze; de 

laattijdige en vroegtijdige diagnoses en de baseline drug resistentie.  

 

Sinds 2006 worden aanvullende gegevens verzameld via een cohorte van patiënten die 

medisch opgevolgd worden in de aidsreferentiecentra (ARC). De voornaamste doelstellingen 

van de cohorte zijn: een beter inzicht verkrijgen in het verloop van de ziekte en de 

geassocieerde risicofactoren, het identificeren van opportuniteiten die de hiv-gerelateerde 

zorgverlening kunnen optimaliseren (over het gehele continuüm van de hiv-zorg), het 

ontwikkelen van instrumenten ter beoordeling van de kwaliteit van de hiv zorg in België en 

gegevens verstrekken over de mortaliteit en morbiditeit van hiv-geïnfecteerde patiënten. 

 

Uit deze surveillance kunnen we gegevens halen rond perinatale overdracht en de 

seroprevalentie bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.  

 

 Surveillance van SOA’s 

De hoofddoelstelling van dit registratiesysteem, uitgevoerd door Sciensano, is het beschrijven 

van de soapatiënt, het omschrijven van de determinanten van soa’s en het bieden van 

kwalitatieve informatie die essentieel is voor de planning van preventie- en controleactiviteiten 

omtrent soa’s. (7;8) 

Om een zo volledig mogelijk beeld van de epidemiologie van soa’s in de regio’s en in België 

te krijgen en gepaste maatregelen te kunnen aanbevelen, worden verschillende bronnen 

gebruikt:  

1. Het peilnetwerk van laboratoria voor microbiologie voor het analyseren van trends en de schatting 

van de incidentie. 

2. Het peilnetwerk van artsen (gynaecologen, dermatologen, internisten, urologen, huisartsen, als ook 

soa-klinieken, Aids Referentie Centra, studentengezondheidscentra en de Centra voor Seksuele 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Surveillance/Pages/sentinelLabs.aspx
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Gezondheid en Familiale Planning) en huisartsenpeilpraktijken, voor het beschrijven van 

determinanten van de soa's en de kenmerken van de soa-patiënten.  

3. Een aangewezen referentiecentrum voor soa’s (ITG, Antwerpen) voor het monitoren van het 

resistentieprofiel van Neisseria gonorrhoeae en stereotypering van Chlamydia trachomatis. 

Volgende pathogenen die een rol spelen bij congenitale infecties worden door dit netwerk 

geregistreerd:  

- Chlamydia trachomatis 

- Neisseria Gonorrhoea 

- Herpes simplex (genitale herpes) 

- Treponema pallidum 

Begin 2019 werd beslist om de registratie via het peilnetwerk van artsen voorlopig op pauze 

te zetten. Via dit netwerk zal op dit moment geen nieuwe data verzameld kunnen worden. Wel 

wordt er in 2019 een seroprevalentiestudie uitgevoerd rond Chlamydia. Deze data zal 

bruikbaar zijn om de prevalentie van dit pathogeen te kennen bij vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd. 

 

 Nationale evaluatiecommissie zwangerschap 

 

Deze commissie verzamelt statistische gegevens rond zwangerschapsonderbrekingen 

bekomen op grond van registratiedocumenten in te vullen door de artsen die een 

zwangerschapsonderbreking hebben uitgevoerd. Tweejaarlijks brengen ze hiervan verslag uit. 

Het laatste verslag dateert echter van 2012. Onder andere de reden van de uitvoering van de 

zwangerschapsonderbreking wordt hierin beschreven. Momenteel is men bezig om de 

verslagen van de recentere jaren op te stellen. (9) 

 

b) Regionaal 

 

 Kind&Gezin 

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief 

bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de 

beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. Op 10 belangrijke 

momenten in de ontwikkeling van een kind (tot 3 jaar) is er een gratis consult waar de groei, 

gezondheid en ontwikkeling van het kind wordt opgevolgd. Ze verzamelen hierbij niet alleen 

gegevens van het kind maar ook gegevens over de zwangerschap. Zij verzorgen de 

vaccinaties in de eerste levensjaren. Sinds 1998 biedt Kind en Gezin een neonatale 

gehoorscreening aan bij alle zuigelingen in Vlaanderen en Brussel (Nederlandstalige 

gemeenschap) vóór de leeftijd van 3 maanden. (10)  

In het kader van de anamnese noteert men enkele zaken over CMV en Toxoplasmose in 

zwangerschap, maar dit is zeker geen sluitende registratie en geen voldoende basis om er 

kencijfers over voorkomen van deze infecties op te baseren. 

 

c) Lokaal 

 

 Eurocat 

In juni 1989 werd in de provincie Antwerpen gestart met de registratie van aangeboren 

afwijkingen bij kinderen, volgens het Eurocat registratiesysteem (European Surveillance of 
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Congenital Anomalies). Eurocat is een Europees samenwerkingsverband waarbij 

verscheidene regionale registers gegevens verzamelen over aangeboren afwijkingen. Het 

centrale Eurocat-register ontvangt jaarlijks de gecodeerde data van de deelnemende registers 

en bundelt deze zodat een internationaal registratienetwerk van aangeboren afwijkingen tot 

stand komt. Het doel van de registratie is een opvolging van aangeboren afwijkingen in de 

provincie Antwerpen. Men registreert elke congenitale afwijking bij een 

zwangerschapsonderbreking omwille van een afwijking, bij foetussen geboren na 20 weken 

zwangerschap, bij pasgeborenen, hetzij levend, hetzij doodgeboren en bij kinderen tot 1 jaar 

oud. (11) 

 

Bij kinderen geboren na 2000 registreert men onder andere de aangeboren afwijkingen 

ontstaan door een maternale infectie.  

 

 CMVreg 

In januari 2007 is in Vlaanderen een werkgroep met neonatologen, neus-, keel-, oorartsen en 

kinderartsen gestart met het verzamelen en registreren van gegevens over kinderen met een 

congenitale CMV infectie. Hiervoor werken 5 Vlaamse centra samen, nl. UZ Gent, UZ 

Antwerpen, Sint-Augustinus Antwerpen, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen, UZ Leuven en AZ 

Sint-Jan Brugge. Met dit register willen ze een beter beeld krijgen van de problematiek in 

Vlaanderen met als doel een consensus rond diagnostiek, follow-up en indicaties voor 

behandeling bij kinderen met een congenitale CMV infectie voor te stellen. Er wordt prenatale 

en neonatale info verzameld en er is een follow-up voorzien tot 6 jaar vanuit behandelend 

arts/centrum met aanvulling van gegevens uit een enquête aan de ouders rond 

psychomotorische ontwikkeling. Het register is zeker niet exhaustief voor Vlaanderen, 

waardoor geen incidentiecijfers kunnen bepaald worden. Gezien het register ontstaan is in het 

kader van een PhD, is de data op dit moment nog beschermt. 

 

2.3. ALGEMENE INFORMATIEVE SYSTEMEN 

 

a) SPE via E-Birth 

VZW Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) is een wetenschappelijke vereniging 

van gynaecologen, pediaters en vroedvrouwen. Het SPE wordt door Zorg en Gezondheid 

gesubsidieerd om de medische gegevens rond geboorte en bevalling in de Vlaamse 

materniteiten te registreren. Deze informatie vult het medische luik van de registratie via 

geboortecertificaten aan. Jaarlijks publiceert het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie 

(SPE) een jaarrapport met de meest belangrijke trends in geboorte en bevalling. In de volledige 

rapporten wordt dieper ingegaan op de evolutie van de verschillende indicatoren in verband 

met pasgeborenen en kersverse moeders. (12) 

E-birth is een toepassing, ontwikkeld door Fedict, met het oog op een optimalisering van de 

gegevensuitwisseling tussen alle actoren die betrokken zijn bij de verwerking van de 

geboortekennisgeving. De E-Birth-toepassing maakt het mogelijk om het medisch statistisch 

formulier (luik C van Model I ook Formulier CEPIP of SPE genoemd) online in te vullen 

vooraleer het elektronisch naar de Gemeenschappen te sturen. (13) 
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Via deze weg wordt er informatie verkregen rond hiv-positiviteit bij de moeders en GBS 

kolonisatie (met eventuele profylaxie). 

 

b) Intermutualistisch Agentschap (IMA) 

Door het Intermutualistisch agentschap wordt een permanente steekgroep bijgehouden. Dit is 

opgestart in 2002 en verzamelt terugbetalingsgegevens van een random steekproef van de 

Belgische populatie (+- 300 000 inwoners). Gezondheidsthema’s met voldoende grote 

prevalentie kunnen geëxtrapoleerd worden naar de Belgische populatie. Uit de steekproef 

kunnen we zeker interessante gegevens verkrijgen. Dit zal verder geëxploreerd worden. (14) 

 

c) Minimale Ziekenhuis Gegevens (MZG) 

De MZG (minimale ziekenhuis gegevens) is een registratie waarmee alle niet-psychiatrische 

ziekenhuizen in België hun (geanonimiseerde) administratieve, medische en verpleegkundige 

gegevens ter beschikking moeten stellen van de FOD Volksgezondheid. Ze verzamelen onder 

meer geboortegegevens van pasgeboren en gegevens over diagnoses tijdens de opname via 

de ICD-10-BE codering. Echter enkel infecties gediagnosticeerd tijdens 

zwangerschap/neonatale periode zullen via deze methode geregistreerd/gerapporteerd 

worden, dus geen data over “late onset” infecties. (15) 

 

d) RIZIV 

Het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering of RIZIV werd opgericht in 

1963. Het is een openbare instelling voor sociale zekerheid. Het Instituut bestaat uit vier 

kerndiensten: de Dienst Geneeskundige Verzorging, de Dienst Uitkeringen, de Dienst 

Geneeskundige Evaluatie en Controle en de Dienst Administratieve Controle. Binnen het 

RIZIV maken de verschillende partners, de werknemers, werkgevers, verzekeringsinstellingen 

en zorgverstrekkers (onder andere artsen, kinesisten, apothekers, farmaceutische industrie) 

afspraken over onder meer: erkenningsvoorwaarden, nomenclatuur, werkingsmodaliteiten en 

kosten- en terugbetalingstarieven. (16) 

Via de aangevraagde nomenclatuurnummers kan men een overzicht krijgen van onder andere 

aangevraagde laboratoriumtesten (bv. rond congenitale infecties), medische beeldvorming 

tijdens de zwangerschap, uitgevoerde abortus, enzovoort. 

 

2.4. SHORT TERM SURVEILLANCE SYSTEMEN 

 

a) PediSurv 

PediSurv is een netwerk gecoördineerd door de dienst Epidemiologie van Infectieziekten van 

Sciensano, dat opgezet werd in oktober 2002 om te beantwoorden aan de doelstellingen van 

de WGO in verband met de mazelen en rubella eliminatie en de polio eradicatie. Andere 

infectieziekten die door vaccinatie kunnen worden vermeden, werden later toegevoegd om de 

impact van het vaccinatieprogramma te volgen. Aan deze surveillance namen in 2016 

ongeveer 450 kinderartsen (heel België) en 350 huisartsen (enkel uit Brussel) deel. De 

deelname is op vrijwillige basis en de rapportering gebeurt maandelijks via internet of brief. De 

laatste 2 jaar is er echter een opmerkelijke neerwaartse trend tot deelname. De oorzaak 

hiervan wordt momenteel geanalyseerd. Elk jaar kan er beslist worden om een nieuw thema 
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toe te voegen, zowel voor een tijdelijke of een langdurige surveillance. Dit netwerk zou gebruikt 

kunnen worden voor een surveillance van congenitale infecties na de geboorte.  

 

Via PediSurv wordt momenteel het congenitaal rubellasyndroom gerapporteerd. 

 

b) B.OSS 

 

B.OSS staat voor Belgian Obstetric Surveillance System. Het doel van B.OSS is het opzetten 

van een register en een surveillance van zeldzame complicaties in de zwangerschap in België. 

B.OSS wil de expertise rond de kennis en het beheer van deze aandoeningen samenbrengen, 

zodat in de toekomst zwangere vrouwen met een zeldzame zwangerschapscomplicatie 

hiervan kunnen profiteren door betere kennis van de aandoening zelf en de uitkomst van deze 

aandoening. Het doel is om beschrijvende epidemiologische onderzoeken uit te voeren naar 

zeldzame obstetrische stoornissen gebaseerd op gegevens verzameld door B.OSS: de 

prevalentie in België bepalen en risicofactoren identificeren, de aanpak beschrijven en 

evalueren en vergelijken met internationale studies en richtlijnen. Secundaire doelstellingen 

zijn het formuleren van aanbevelingen voor preventie: primaire secundaire preventie en het 

formuleren van nationale richtlijnen. Gegevens worden verzameld via de Belgische 

materniteiten. (17) 

Volgende items werden reeds geregistreerd via dit netwerk: uterusruptuur in 2012-2013, 

peripartum hysterectomy and arterial embolisation in 2012-2013, eclampsia in 2012-2014, 

antenatal pulmonary embolism in 2015-2018, spontaneous hemoperitoneum in pregnancy 

2015-2017 en anaphylaxis in pregnancy 2016-2018. In 2019 voeren ze een studie uit omtrent 

severe obstetric cholestasis. Bij hun cohortstudie omtrent uterusruptuur in 2012-2013 nam 

97% van de Belgische materniteiten deel, wat ongeveer 98.6% van alle geboortes in België 

omvat in de geregistreerde periode.  

Op dit moment hebben ze geen project rond congenitale infecties, maar indien er een goed 

voorstel wordt gedaan, zijn ze zeker bereid hieraan mee te werken. 

 

c) Seroprevalentiestudie 2013-2014 

Sciensano voerde in 2013-2014 een seroprevalentiestudie bij de algemene bevolking uit via 

de peillaboratoria. De studie was vooral gericht op ‘vaccin preventable diseases’. Hierbij 

werden testen uitgevoerd met betrekking tot rubella, hepatitis B en hepatitis C.  

Extra pathogenen testen op de reststalen is niet mogelijk gezien de beperkte hoeveelheid die 

nog beschikbaar is. 

 

d) Seroprevalentiestudie Chlamydia 2019 

 

In 2019 zal het SOA Surveillance netwerk een seroprevalentiestudie uitvoeren omtrent 

Chlamydia. Resultaten worden in de loop van 2020 verwacht. 

 

e) Vaccinatiegraadstudie 

 

Ad hoc worden vaccinatiegraadstudies uitgevoerd in Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse 

Overheid. De resultaten worden gepubliceerd in een rapport. (18) 
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RESULTATEN 

_ 

1. Algemene resultaten 

1.1. ZIEKTELAST VERBONDEN AAN EEN PATHOGEEN 

 

Vaak wordt de ziektelast beschreven in DALYs (Disability adjusted life years). Eén DALY kan 

worden beschouwd als één verloren jaar van 'gezond' leven. De som van deze DALYs over 

de bevolking, of de ziektelast, kan worden gezien als een maat voor de kloof tussen de huidige 

gezondheidstoestand en een ideale gezondheidssituatie waarin de gehele bevolking leeft tot 

een gevorderde leeftijd, vrij van ziekte en invaliditeit. (19) 

 

Murray et al. berekende dat neonatale aandoeningen in 2010 verantwoordelijk waren voor 

8.1% van alle DALYs wereldwijd wegens het groot aantal overlijdens en mogelijks levenslange 

beperkingen. Meer specifiek zijn sepsis en andere infectieuze aandoeningen bij de neonaat 

verantwoordelijk voor 1.8% van de wereldwijde DALYs. Als je dit vergelijkt met de impact van 

neoplasmen (7.8% van de wereldwijde DALYs) wordt het duidelijk dat neonatale 

aandoeningen waaronder congenitale infecties, geen te onderschatten impact hebben op de 

volksgezondheid. (20) 

 

In de literatuur vonden we voor 3 pathogenen een berekende DALY in België. 

 

          Tabel 2: Overzicht DALY 

Pathogeen DALY CI Jaar Auteur 

cCMV 1976 757-4067 2013 Smit et al. (21) 

CT 188 43-419 2013 Smit et al. (21) 

Perinatale listeriose 269 208-347 2012 Maertens de Noordhout et al. (22) 

 

Hiernaast vonden we in de literatuur ook een schatting dat 1 geval van CRS verantwoordelijk 

is voor een verlies ongeveer 19 tot 39 DALYs in landen met een hoog inkomen, uitgaande van 

een optimale behandeling. (23) Gezien er tussen 2007 en 2014 slechts 1 geval gemeld is in 

België, is de impact in België heel klein. Mogelijks is dit wel een onderschatting van de 

werkelijke incidentie wegens een suboptimaal meldingssysteem, maar wel staat vast dat CRS 

zeker zeldzaam is in Vlaanderen. 

 

Uit de tabel is af te leiden dat cCMV toch een duidelijk grotere impact heeft in vergelijking met 

de andere pathogenen en het dus een belangrijk pathogeen is binnen deze die congenitale 

infecties veroorzaken in België. 

 

Het zou interessant zijn om de lijst verder te kunnen uit te breiden met andere pathogenen 

zodat er een beter inzicht kan verkregen worden welk pathogeen welke impact heeft in België. 

 

Andere data die we hier kunnen beschrijven is de data verkregen via Eurocat Antwerpen. Sinds 

2000 registreren ze pasgeborenen die een afwijking vertonen wegens een maternale infectie. 

Bij de registratie tussen 2000 en 2014 hebben ze dergelijke afwijking bij 2.19 op 10 000 
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geboortes in de provincie Antwerpen geregistreerd (waarbij de moeder in Antwerpen woonde 

op moment van bevalling). Over de afgelopen jaren werd een stijgende trend van afwijkingen 

door een maternale infectie vastgesteld. (24) 

 

1.2. VACCINATIEMOGELIJKHEDEN 

 

Vaccinatie voor of tijdens de zwangerschap heeft een drievoudig doel, nl. bescherming van de 

zwangere vrouw, bescherming van de foetus en bescherming van de pasgeborene.  

 

Vaccinaties hebben een impact op de seroprevalentie in de bevolking en dus ook op het risico 

op seroconversie tijdens de zwangerschap. Hiernaast zorgt een verhoging van de maternale 

antilichamen via vaccinatie voor een bescherming van de pasgeborene tegen bepaalde 

infectieziekten en vormt het een beschermende brug totdat het kind zelf gevaccineerd kan 

worden. Goede voorbeelden hiervan zijn de huidige vaccinaties tegen tetanus en kinkhoest en 

in de toekomst vaccinatie tegen RSV. Gezien het in deze gevallen om een infectierisico gaat 

eens het kind reeds geboren is, gaan we hier niet dieper op in.  

 

We richten ons op pathogenen die reeds tijdens de zwangerschap of bij de geboorte schade 

kunnen aanrichten. Momenteel zijn er veel vaccins in de ontwikkelingsfase. Eens de vaccins 

echt op de markt worden gebracht, zal dit mogelijks nog een impact hebben op de prenatale 

zorg. We geven reeds graag een overzicht welke vaccins er in de toekomst beschikbaar 

kunnen zijn. 

 

          Tabel 3: Overzicht vaccinaties 

Vaccinaties   

Beschikbare vaccins Toekomstige vaccins 

HBV Chlamydia 

Influenza CMV 

Rubella GBS 

VZV HCV 

  HSV 

  HIV 

  Listeria 

  Zika 
 

a) Beschikbare vaccins 

Hepatitis B 

 

Vaccinatie tegen hepatitis B heeft ondertussen een plaats gevonden in het 

basisvaccinatieschema. Bij de laatste vaccinatiegraadstudie uit 2016 blijkt dat bij de jonge 

kinderen (18-24 maand) 98.5% reeds 3 dosissen en 93% reeds 4 dosissen van het vaccin 

ontvangen had. Dit zal de komende jaren een impact hebben op het risico van hepatitis B 

tijdens de zwangerschap. (18) 
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Influenza 

 

Jaarlijks wordt een nieuwe versie van het vaccin tegen Influenza samengesteld. Het laatste 

advies van de HGR is om elke zwangere vrouw tijdens het griepseizoen te vaccineren. (25) 

  

Rubella 

 

Momenteel behoort vaccinatie tegen rubella tot het basisvaccinatieprogramma in België. Het 

maakt, samen met bof, deel uit van de vaccinatie tegen mazelen. Via deze vaccinatie wil men 

mazelen en rubella eradiceren in België. Daarvoor is echter momenteel de vaccinatiegraad 

nog te laag (<95% krijgt 2 vaccinaties). (18) 

 

Varicella Zoster 

 

Een universele vaccinatie tegen varicella heeft hier in België nog geen ingang gevonden 

ondanks dat het vaccin reeds 20 jaar op de markt is. De lopende windpokken 

vaccinatieprogramma’s in de US, Duitsland en Australië zouden de komende jaren antwoord 

kunnen leveren over het al of niet kosteneffectief zijn in België. (26) 

 

b) Toekomstige vaccins 

Via de website clinicaltrials.gov is het mogelijk om op te volgen of er studies rond een vaccin 

tegen een bepaald pathogeen worden uitgevoerd of uitgevoerd zijn en in welke fase de 

ontwikkelingen zich bevinden. Hieronder alvast van enkele pathogenen de stand van zaken. 

(27) 

Chlamydia Trachomatis 

De veelbelovende resultaten van het testen van chlamydia-vaccins in diermodellen doen 

hopen op het binnenkort ontwikkelen van een humaan vaccin. Volgens de clinicaltrials.gov 

website is er 1 studie in fase 1 onderzoek voor een humaan vaccin uitgevoerd in 2017. (28) 

Cytomegalovirus  

Er zijn reeds verschillende vaccin-kandidaten geïntroduceerd die gericht waren op de 

preventie van primaire CMV-infectie tijdens de zwangerschap. Geen van deze heeft echter 

volledige bescherming geboden en er is tot nu toe geen vaccin op de markt beschikbaar. (29) 

Voorlopig is de enige studie in fase 3 een therapeutisch vaccin. In fase 2 zijn er meerdere 

studies lopende of uitgevoerd voor gebruik als preventief middel. 

Groep B Streptokokken 

Er wordt veel onderzoek gedaan naar vaccinaties tegen GBS. Mits effectief, lijkt vaccinatie een 

betere optie voor het reduceren van GBS-sepsis wereldwijd dan andere preventieve 

strategieën. De ontwikkeling van GBS-vaccins voor maternale immunisatie is geïdentificeerd 

als een prioriteit voor het WGO-initiatief voor vaccinonderzoek. (19) 7 studies worden of 

werden uitgevoerd in fase 1, 6 studies bevinden zich in fase 2. Voorlopig zijn er geen studies 

in fase 3 of 4. 
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Hepatitis C 

Ondanks de vaccins tegen HAV en HBV, blijkt een vaccin tegen HCV een grotere uitdaging. 

Ondertussen zijn verschillende studies lopende in fase 3, hoewel deze vaccins gericht zijn op 

mensen die reeds drager van het virus zijn. In fase 2 bevinden zich wel studies die zich richten 

op profylaxie. 

Herpes Simplex 

Recente wetenschappelijke ontwikkelingen zijn veelbelovend voor de ontwikkeling van nieuwe 

HSV-vaccins. Dit zou een belangrijk voordeel kunnen hebben bij het voorkomen van neonatale 

herpes. (30) Momenteel bevinden zich enkele vaccins reeds in fase 3 en fase 4 studies. 

Hiv 

Ook voor hiv zijn er veelbelovende studies in verband met vaccinatie. Sommige vaccins, 

gericht op preventie, hebben reeds fase 3 bereikt. 

Listeria 

Er zijn studies lopende tot in fase 2 met vaccins tegen Listeria. Deze worden echter specifiek 

ontwikkeld als een immunotherapie en niet als preventief vaccin. 

Zika 

De studies in verband met een vaccin tegen Zika bevinden zich momenteel reeds in fase 3. 

Onder meer het KU Leuven Riga Instituut heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van een 

veelbelovend vaccin, welke reeds bij muizen werd getest. (31) Er bevindt zich momenteel 1 

studie in fase 2. 

1.3. SCREENINGSPRAKTIJK EN ANDERE PREVENTIEVE MAATREGELEN 

 

In België werden in 2015 richtlijnen voor het screeningsbeleid geformuleerd door het KCE 

Rapport 248AS: ‘Welke onderzoeken zijn aanbevolen bij een zwangerschap?’ (2015). (32) 
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Tabel 4: Screening van infecties tijdens de zwangerschap (KCE) 

1ste bezoek Hepatitis B indien immuunstatus onbekend 
 

HIV 
 

Rubella indien immuunstatus onbekend 
 

Syfilis 
 

Varicella indien geen infectieverleden 
 

Eventueel een enkele test voor CMV 
 

Eventueel een enkele test voor toxoplasmose 
  

2de trimester: Asymptomatische bacteriurie 
  

3de trimester: Groep B streptokokken  
(uitgez: vorig kind dat een invasieve GBS ziekte doormaakte, GBS 
bacteriurie reeds opgespoord tijdens huidige zwangerschap, 
bevalling < 37w -> sowieso intrapartale behandeling)    

  

Niet routinematig 
uitvoeren: 

Chlamydia trachomatis  
(uitgez: <25j, voorgeschiedenis SOA)  
Hepatitis C  
(uitgez: voorgeschiedenis/anamnese IV druggebruik, verblijf in de 
gevangenis, tattoo/piercing door niet-prof.)  
Herpes simplex 

 
Bacteriële vaginose 

 
Herhaalde tests voor CMV 

 
Herhaalde tests voor toxoplasmose 

 

 

In het KCE-310 rapport uit 2019 in verband met diagnose en aanpak van gonorroe en syfilis 

wordt aanbevolen om alle zwangere vrouwen in het eerste trimester of bij het eerste prenatale 

consult te testen op gonorroe als zij of haar partner tot een risicogroep behoort (zie rapport 

voor verdere details). Voor zwangere vrouwen met seksueel hoogrisicogedrag of verhoogd 

risico op gonorroe geïdentificeerd zoals vermeld hierboven, wordt aangeraden om de test te 

herhalen in het derde trimester. (33) 

 

Naast pathogenen die reeds voorkomen in de KCE-rapporten wordt door Domus Medica, een 

vereniging voor huisartsen in Vlaanderen en Brussel, in hun richtlijn rond 

zwangerschapsbegeleiding hierbovenop aandacht gegeven aan extra preventieve 

maatregelen tijdens de zwangerschap met betrekking tot listeriose en griep. (34) 

 

Zowel het KCE als Domus Medica bekijken hierbij de aanpak aan de hand van maternale 

factoren. Dit in het kader van vroege preventie. Echter ook foetale en neonatale symptomen 

kunnen aanleiding geven tot het vaststellen van een congenitale of neonatale infectie. Op dat 

moment zijn er vaak ook nog mogelijkheden tot ingrijpen waarbij mogelijks de impact van de 

aandoening kan verkleind worden. Hierbij wordt dan vaak een hele batterij aan testen 

uitgevoerd bij de foetus of de neonaat, waarbij vooral aandacht gaat naar de TORCHES-

infecties. Tot het TORCHES-syndroom rekent men toxoplasmose, rubella, CMV- en HSV-

infecties, en syfilis. De ‘O’ staat voor andere (other) infecties, die gedeeltelijk dezelfde 
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ziekteverschijnselen kunnen geven. Hieronder vallen bijvoorbeeld infecties met hiv, HBV, 

HCV, Listeria,…  

1.4. INTERNATIONALE RAPPORTAGE 

Jaarlijks worden door de WGO Europa en ECDC epidemiologische data omtrent congenitale 

rubella, congenitale toxoplasmose en congenitale syfilis opgevraagd. Gezien we momenteel 

niet in staat zijn om hieromtrent correcte gegevens te voorzien, dienen deze pathogenen zeker 

verder besproken te worden. 

1.5. ADVIEZEN STAKEHOLDERS 

Op basis van gesprekken gevoerd in 2017-2019 door Tessa Braeckman en Eline De Jonghe 

zijn diverse adviezen naar boven gekomen. Bedankt aan Suzanne Smit (UGent), Elizaveta 

Padalko (UZ Gent), Depypere Melissa (NRC UZBrussel), Kim Van Berkel (UZBrussel), Ina 

Foulon (UZBrussel), Annelies Keymeulen (UZGent), Ellen Roets (UZGent), Hendrik Cammu 

(SPE, UZBrussel) en Luc De Catte (UZLeuven) voor de input hieromtrent. 

 

a) Algemeen 

 

Velen zijn het erover eens dat er extra aandacht moet gaan naar campagnes omtrent cCMV 

en Toxoplasmose, gericht naar mensen die zwanger willen worden of reeds zwanger zijn. In 

het werkveld is het duidelijk dat de meeste patiënten hier onvoldoende kennis over hebben, 

terwijl het bewezen is dat goede preventieve maatregelen een duidelijke daling veroorzaken 

van besmetting tijdens de zwangerschap. Hoe beter de kennis van de patiënt over de ziekte 

en de mogelijke besmettingskansen, hoe groter de kans dat men effectief preventieve 

maatregelen toepast. 

 

Hiernaast werd door verschillende personen uitgesproken dat er in Vlaanderen veel 

ontbrekende data over zwangerschapsonderbrekingen of miskramen (geboorte <500g) 

bestaan. Indien abortus gebeurde in 1e trimester, dan hoeft er immers geen reden 

gedocumenteerd te worden. Hierdoor gaat informatie over de impact van een pathogeen deels 

verloren. 

Leuven beschikt wel over gegevens van de afgelopen 10 jaar in verband met 

zwangerschapsonderbrekingen.  

 

b) Gynaecologen: 

Advies betreffende specifieke pathogenen 

 

- CMV: Vanuit de ervaring in de dagdagelijkse praktijk lijkt het enkel zinvol om een grote 

surveillance naar CMV op te starten. We bespreken dit hieronder verder in detail. 

- GBS: De aanbeveling rond screening naar GBS voor het identificeren van noodzaak om 

profylaxe op te starten, wordt zeer goed opgevolgd in Vlaanderen. Het SPE verzamelt hier 

reeds meer gegevens over en ook de gegevens van het NRC zouden gebruikt kunnen 

worden om een schatting te maken van het aantal early en late onset GBS-infecties. 

- Hiv: hiv positiviteit wordt opgevolgd via het e-birth formulier. 

- ParvoB19: ParvoB19 wordt enkel onderzocht op basis van kliniek of anamnese. Volgens 

de gesprekken is er een zeer laag percentage seronegatieven onder vruchtbare vrouwen. 

Dit kan te toetsen zijn via een seroprevalentiestudie. 
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- Toxoplasmose: hygiënische maatregelen om een Toxoplasmose infectie tegen te gaan zijn 

dusdanig ingeburgerd dat slechts heel weinig zwangere vrouwen een seroconversie zullen 

doormaken. Een nulmelding kan helpen om dit gevoel te staven. Indien er toch een melding 

gebeurt, zijn ze zeker benieuwd naar meer klinische informatie zoals uitkomst 

zwangerschap of effect therapie. 

CMV 

 

CMV is het pathogeen waarin de gynaecologen het meest geïnteresseerd zijn. In hun klinisch 

werken worden ze hiermee het frequentst geconfronteerd. Een goede surveillance met 

opvolgen van de evolutie zwangerschap en de ontwikkeling van het kind zou kunnen helpen 

om de aanpak rond CMV tijdens de zwangerschap te optimaliseren.  

Er is veel onbegrip voor de huidige KCE-richtlijn. CMV-diagnostiek wordt wel nog vaak 

uitgevoerd, ofwel op basis van “vermoeden acute infectie”, ofwel wordt de patiënt ingelicht dat 

de test niet terugbetaald wordt en wordt de kostprijs aangerekend.  

Momenteel wordt geen standaard screeningsmodel gehanteerd. Mogelijke voorstellen werden 

bijvoorbeeld uitgewerkt door Prof L. De Catte, UZLeuven (35).  

 

c) Microbiologen: 

Bij het herschrijven van de KCE-richtlijnen zou er moeten ingezet worden op het ontwikkelen 

van een consensus rond testmethodes/stalen/tijdstippen in screening naar congenitale 

infecties. 

Congenitale diagnostiek wordt bemoeilijkt door suboptimale sensitiviteit/specificiteit van de 

commerciële testen: 

- Huidige test gebruikt voor screening syfilis heeft vrij slechte specificiteit. 

- Immuunreactie op rubella (na infectie of vaccinatie) is polyclonaal: vandaar grote 

verschillen tussen verschillende beschikbare assays. 

- Aviditeitsbepaling (IgG) is absoluut noodzakelijk bij CMV.  

In de huidige setting weet men vanuit microbiologie niet of een CMV-serologie aangevraagd 

wordt voor een al dan niet zwangere vrouw. Vroeger was dit duidelijker indien het TORCHES 

panel werd aangevraagd. Met het invoeren van NIPT-test (uitgevoerd op genetica) zal deze 

link nog moeilijker worden. Daardoor zal data-extractie vanuit LIMS niet specifiek kunnen 

gebeuren voor zwangere vrouwen.  

Deze methode kan eveneens niet gebruikt worden indien de link moet gelegd worden tussen 

congenitale infectie gedetecteerd bij zwangere vrouw en klinisch beeld/diagnose van neonaat. 

 

d) KNO-specialisten: 

Via dit kanaal kunnen congenitaal CMV geïnfecteerde kinderen die asymptomatisch waren bij 

geboorte toch opgepikt worden. 

- Instroom van kinderen die 2x negatief scoorden op de gehoortest bij Kind&Gezin 

- Gegevens Kind&Gezin: Jaarlijks hebben ongeveer 500 baby’s in Vlaanderen een 

”refer” bij de tweede test. Zij worden doorverwezen naar een referentiecentrum 

gehoortest. Na vervolgonderzoek stelt men bij 1/3 een blijvend gehoorverlies aan één 

of beide oortjes vast. In die groep is het verlies unilateraal bij 39% en bilateraal bij 61%. 

- Indien doorverwijzing plaatsvindt in neonatale tijdsvenster: serologie op urine/speeksel 
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- Indien doorverwijzing plaatsvindt op latere leeftijd: toestemming vragen om PCR uit te 

voeren op Guthrie kaartje (cave: duur en slechte gevoeligheid).  

Voor de beschrijving van ziektelast van congenitale CMV-infectie dient rekening gehouden te 

worden met volgende punten: 

- De huidige databanken van kinderen met aandoeningen omwille van congenitale CMV-

infectie bevatten vrij weinig gegevens van zeer ernstige afwijkingen. Het aantal 

abortussen wordt niet steeds gerapporteerd/gedocumenteerd (wel in UZ Brussel).  

- Huidige focus van ziektelast ligt op de uitkomst van vestibulaire testen, maar hierbij 

gebeurt vaak een overschatting van de ernst, zeker indien enkel gekeken wordt naar 

de neonatale fase. Vestibulaire testen zijn gebaseerd op het verschil in meting van 

luchtgeleiding/beengeleiding, wat extreem moeilijk te meten is bij neonaten. Een 

langere follow-up is nodig om een adequate interpretatie te maken van de ernst op 

lange termijn. Enkel bilateraal gehoorverlies geeft aanleiding tot blijvende 

problematiek.   

Veel bedenkingen bij gancyclovir therapie. De cochlea wordt in het eerste 

zwangerschapstrimester gevormd. Wat is dan het nut van therapie postnataal? Waarom dient 

therapie opgestart te worden tijdens neonatale periode (28d)? 

 

e) Neonatologen: 

Vooraleer een surveillance opgestart wordt, zou het raadzaam zijn om de huidige KCE-

richtlijnen aan te passen omdat deze momenteel haaks staan op het idee van in kaart brengen 

aantal CMV-geïnfecteerde zwangere vrouwen en uitkomst bij kinderen.  

Zij zien vooral een hiaat in de kennis omtrent het verloop tijdens de zwangerschap, onder meer 

ook kennis omtrent onderbrekingen van zwangerschappen, miskramen en doodgeboortes. Er 

is een voorkeur voor het opstarten van een systematische CMV-screening bij zwangere 

vrouwen en de neonaat. Het aanbod van een screening moet in parallel verlopen met 

preventiecampagnes om het bewustzijn te vergroten.  

Ze hebben vragen omtrent de huidige gehoorscreening bij K&G omdat het gewenste 

tijdsvenster voor opstart gancyclovir therapie vaak reeds lang voorbij is vooraleer de definitieve 

diagnose gesteld wordt (cave: opmerking KNO omtrent gebrek aan evidence van nut van 

gancyclovir). 
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2. Specifiek per pathogeen 

We bespreken de betrokken pathogenen alfabetisch. We bespreken telkens waarom een 

surveillance al of niet nodig zou zijn en welke mogelijkheden er zijn. Een overzicht van de 

reeds bestaande gegevens in Vlaanderen en wereldwijd ondersteunt hierbij ons standpunt. 

 

Om reeds een overzicht te geven, hebben we de bestaande en mogelijke bronnen voor 

dataverzameling samengevat in tabel 5. 

 

Tabel 5: Overzicht mogelijkheden dataverzameling per pathogeen  
(x = reeds bestaande bronnen, x = mogelijk nieuwe bronnen)  
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2.1. ASYMPTOMATISCH BACTERIURIA 

a) Waarom surveillance? 

 

 
 

 Impact 

 

Asymptomatische bacteriurie komt voor in 2-14 % van de zwangerschappen, dit is evenveel 

als bij niet-zwangere vrouwen. (36) Exacte cijfers voor België zijn tijdens het 

literatuuronderzoek niet gevonden. 

 

Een asymptomatische bacteriurie leidt vaak tot een symptomatische urineweginfectie (25-

50%). Indien een asymptomatische bacteriurie niet behandeld wordt, ontstaat bij 30% van de 

zwangeren een pyelonefritis in vergelijking met 2% van de zwangeren zonder bacteriurie. In 

een Cochrane review wordt een afname van pyelonefritis beschreven na antibiotische 

behandeling van asymptomatische bacteriurie in 14 gerandomiseerde studies in vergelijking 

met zwangeren zonder behandeling voor asymptomatische bacteriurie. (37) 

 

De associatie van asymptomatische bacteriurie en neonatale uitkomsten is niet eenduidig. 

Sommige studies tonen een risico op vertraagde intra-uteriene groei, laag geboortegewicht, 

prematuriteit, verhoogde prenatale mortaliteit en cognitieve retardatie. Het staat niet vast of 

deze gevolgen te wijten zijn aan enkel de asymptomatische bacteriurie of eerder verband 

houden met bestaande co-risicofactoren zoals bijvoorbeeld een lage socio-economische 

status. (36) 

In een andere systematische Cochrane-review (8 studies) werd beschreven dat zwangeren 

behandeld voor een asymptomatische bacteriurie een verlaagde kans hebben op een kind met 

een laag geboortegewicht, maar geen significant gereduceerde kans hebben op 

vroeggeboorte ten opzichte van vrouwen zonder behandeling. (38;39) 

 

Alle recente literatuur concludeert dat er veel onzekerheid is over de impact van 

asymptomatische bacteriurie tijdens de zwangerschap. Om een beter zicht hierop te krijgen 

zijn er veel meer onderzoeken nodig. 

 

 Screening 

 

Het KCE beveelt aan om aan elke zwangere vrouw voor te stellen om asymptomatische 

bacteriurie op te sporen aangezien de behandeling effectief is en het risico op pyelonefritis 

vermindert. Ze baseren zich hierbij op de Australische richtlijn uit 2014. (32)  

 

De resultaten van het onderzoek van Kazemier et al. stellen deze algemene screening bij 

zwangeren echter ter discussie. De richtlijn zou gebaseerd zijn op oude data. Uit hun cohorte 

onderzoek uit 2011-2013 blijkt bij vrouwen met een ongecompliceerde zwangerschap 

asymptomatische bacteriurie niet geassocieerd te zijn met vroeggeboorte. Asymptomatische 

bacteriurie vertoonde een significante associatie met pyelonefritis, maar het absolute risico op 

pyelonefritis bij onbehandelde asymptomatische bacteriurie is laag. (40) 

 

- Onbekende impact bij pasgeborene 

- Opvolgen screening 
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Routinematige screening op asymptomatische bacteriurie om een pyelonefritis te voorkomen 

werd beschreven als kosteneffectief bij een prevalentie van > 2% en mede afhankelijk van de 

kosten van screening. (38) 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

Prevalentiestudie 

 

Screening wordt standaard aangeraden bij zwangere vrouwen. Daarom kan via een steekproef 

bij zwangeren relatief gemakkelijk een prevalentie van asymptomatische bacteriurie bepaald 

worden. Door dit herhaaldelijk uit te voeren, kan men de evolutie hiervan opvolgen. 

 

Cohorte-onderzoek 

 

Gezien er nog niet veel consensus bestaat rond de precieze impact van asymptomatische 

bacteriurie op het verloop van de zwangerschap en bij de neonaat, dient dit eerst verder 

uitgeklaard te worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via een cohorte-onderzoek waarbij men 

meer info over het verloop van de zwangerschap en de geboorte verzamelt. 

 

c) Conclusie 

Gezien er reeds een algemene screening wordt toegepast, zou het mogelijk zijn om hiervan 

gegevens te verzamelen. Echter lijkt ons vooral de vraag of het zinvol is om te blijven screenen 

en dus de noodzaak tot meer klinische info omtrent dit pathogeen prioritair te zijn. En dit wordt 

best uitgevoerd via een studie dan binnen een lange termijn surveillance van congenitale 

infecties. 

 

  

- Prevalentiestudie bij zwangeren 

- Cohorte-onderzoek 
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2.2. BACTERIËLE VAGINOSIS 

a) Waarom surveillance? 

 

 
 

 Impact 

 

De NHG-standaard rond fluor vaginalis bekijkt onder andere bacteriële vaginosis (BV) bij 

zwangeren. In de meta-analyse van Leitich et al. werden de risico’s op slechte uitkomsten die 

geassocieerd zijn met bacteriële vaginosis onderzocht. De meta-analyse includeerde 32 

onderzoeken met > 30.000 asymptomatische zwangere vrouwen met BV. De onderzoekers 

vonden een associatie tussen de aanwezigheid van BV en respectievelijk de kans op 

vroeggeboorte, het risico op late miskraam en de kans op infectie van de moeder. (41) 

 

Uit de Cochrane-review van Brocklehurst lijkt behandeling evenwel niet te helpen om 

complicaties te voorkomen. (42) 

 

 Prevalentie 

 

De prevalentie van bacteriële vaginose bij Belgische vrouwen is ongeveer 1 op 10. (43) 

 

 Aanbevelingen 

 

Het KCE raadt af om routinematig een test uit te voeren voor asymptomatische bacteriële 

vaginose bij zwangere vrouwen. De gegevens van het onderzoek suggereren namelijk dat de 

detectie en behandeling van asymptomatische BV bij zwangere vrouwen met een laag risico 

niets verandert aan het risico op vroeggeboorte.  

In de richtlijn van 2015 van CDC rond SOA’s wordt ook bacteriële vaginitis tijdens de 

zwangerschap besproken. Behandeling van asymptomatische BV bij zwangere vrouwen met 

een hoog risico op premature bevalling (d.w.z. die met een eerdere vroeggeboorte) is 

geëvalueerd door verschillende onderzoeken, welke gemengde resultaten hebben opgeleverd. 

Zeven onderzoeken bekeken de behandeling van zwangere vrouwen met asymptomatische BV 

met een hoog risico op vroeggeboorte: één vertoonde schade, twee vertoonden geen voordeel 

en vier toonden wel een voordeel aan. Evenzo zijn de gegevens inconsistent over de vraag of 

de behandeling van asymptomatische BV bij zwangere vrouwen met een laag risico op 

vroeggeboorte de nadelige gevolgen van de zwangerschap vermindert. Eén studie toonde een 

40% vermindering aan van spontane vroeggeboorte bij vrouwen die oraal clindamycine 

gebruikten in week 13-22 van de zwangerschap. Verschillende aanvullende onderzoeken 

hebben aangetoond dat intravaginale clindamycine gegeven bij een gemiddelde draagtijd van 

> 20 weken de waarschijnlijkheid van vroeggeboorte niet verminderde. Daarom besluiten ook 

zij dat er onvoldoende bewijs is om routinematige screening aan te bevelen voor BV bij 

asymptomatische zwangere vrouwen met een hoog of laag risico op premature bevalling ter 

voorkoming van vroeggeboorte. (44) 

 

- Impact zwangerschap 

- Hoge prevalentie bij Belgische vrouwen 
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b) Mogelijkheden surveillance 

 

Veel is nog onbekend rond de impact van bacteriële vaginose tijdens de zwangerschap. Het 

lijkt zinvol om verdere publicaties af te wachten, alvorens dit pathogeen op te nemen in een 

surveillance van congenitale infecties. 
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2.3. CHLAMYDIA 

a) Waarom surveillance? 

 

 
 

Impact 

 

Een onbehandelde infectie kan tijdens de zwangerschap een verhoogd risico geven op 

voortijdige weeën, vroegtijdig gebroken vliezen, vroeggeboorte en laag geboortegewicht.  

 

Verticale transmissie gebeurt voornamelijk tijdens de bevalling (risico van 67% indien vaginaal 

en 8% indien keizersnede). Neonatale chlamydia wordt vooral gekenmerkt door conjunctivitis, 

nasofaryngeale infectie en pneumonie. (45) Ongeveer 50-70% van de pasgeborenen van 

moeders met een onbehandelde genitale chlamydia infectie zal besmet worden. 30-50% 

ontwikkelt een conjunctivitis en 10-20% een pneumonie. (46) 

 

Prevalentie/Incidentie 

 

Chlamydia is de meest voorkomende soa in België. Er is een blijvende sterke toename. Het 

aantal geregistreerde gevallen in België is gestegen van 984 gevallen in 2002 tot 6788 

gevallen in 2016. Dit komt overeen met een stijging van het aantal gerapporteerde gevallen 

van 9,5/100 000 inwoners in 2002 tot 60,1/100 000 inwoners in 2016. In 2016 is het aantal 

gerapporteerde gevallen het hoogst bij de 15- tot 29-jarige vrouwen. (7) 

 

In 2013 werden er 18 meisjes en 5 jongens met perinatale Chlamydia-infecties geregistreerd 

(waarvan 4 meisjes en 1 jongen uit Vlaanderen, 4 meisjes en 1 jongen uit Wallonië en 10 

meisjes en 3 jongens uit Brussel) via de SOA surveillance van Sciensano. Deze aantallen 

liggen hoger dan in 2011 met een totale registratie van 8 meisjes en 6 jongens en hoger dan 

in 2012 met 15 meisjes en 5 jongens. (8) 

 

Wereldwijd varieert de prevalentie van chlamydia bij zwangere vrouwen tussen 1 en 10%, met 

nog hogere percentages onder zwangere tieners.  

 

In het Sint-Pieters ziekenhuis in Brussel zag men in een studie een prevalentie van chlamydia 

bij zwangere vrouwen (n=11 000) van 2.5%. Als men keek naar de leeftijdsverdeling, was de 

prevalentie bijna 9% bij jonge zwangere vrouwen (<20j), 4.5% bij vrouwen 20-24 jaar, 2.4% bij 

vrouwen 25-29 jaar en 1% bij vrouwen >30 jaar. In dit ziekenhuis, gezien deze prevalenties en 

de impact op de zwangerschap en de neonaat, testen ze in dit ziekenhuis elke zwangere vrouw 

op chlamydia. (47) 

 

De prevalentie van conjunctivitis neonatorum varieert ook aanzienlijk in verschillende delen 

van de wereld, afhankelijk van de socio-economische status, maternale zorgprogramma’s (bv. 

al of niet algemene prenatale screening) en de prevalentie van seksueel overdraagbare 

infecties in een land of regio. (48) 

 

- Impact zwangerschap en neonaat 

- Stijgende incidentie in algemene bevolking 

- Aanbevelingen screening 
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Een analyse in Engeland van de statistieken van ziekenhuisopnames van 2000 tot 2011 toonde 

een incidentie van ziekenhuisopnamen van ophtalmia neonatorum (ON) aan van 257 per 100 

000 levendgeborenen in 2011. In 2003 bedroeg de incidentie van chlamydia-geïnduceerde ON 

6.9 per 100 000 levendgeborenen in Engeland. (48) 

 

Een studie uit Nederland toonde aan dat Chlamydia trachomatis verantwoordelijk was voor 61% 

van de gevallen van neonatale conjunctivitis bij zuigelingen die zich aan een kinderziekenhuis 

en oogartsen in Rotterdam presenteerden. De prevalentie van Chlamydia trachomatis-infectie 

bij zwangere vrouwen in die populatie is 4%. (49) 

 

Vergelijkbare gegevens werden gerapporteerd uit Ierland: tussen juli 2002 en december 2006 

werden 17 gevallen van neonatale conjunctivitis als gevolg van C. trachomatis en 1 geval ten 

gevolge van N. gonorrhoeae vastgesteld bij zuigelingen die zich aan een groot Iers regionaal 

academisch ziekenhuis voor onderwijs presenteerden. De incidentie van neonatale 

conjunctivitis door chlamydia was 0.65 per 1000 levendgeborenen en bleek jaarlijks te stijgen, 

als gevolg van de algemene toename van genitale chlamydia-infectie in de regio. (49) 

 

Aanbevelingen 

 

Het KCE raadt af om routinematig bij elke zwangere vrouw te screenen naar Chlamydia 

trachomatis. Bij bepaalde risicofactoren kan een screening toch gerechtvaardigd zijn zoals 

vrouwen van jonger dan 25 jaar of vrouwen met een voorgeschiedenis van seksueel 

overdraagbare ziekten. Nieuwe aanbevelingen hieromtrent zijn op komst. 

 

Echter gezien het vaak asymptomatisch verloop (tot 80% bij vrouwen) en de mogelijke 

complicaties door chlamydia (buitenbaarmoederlijke zwangerschap, perinatale overdracht) 

raadt het SOA surveillance netwerk (Sciensano) aan om de prenatale screening uit te breiden 

met een screening naar Chlamydia bij alle vrouwen. 

 

In de VSA wordt wel aangeraden om alle zwangere vrouwen te screenen bij het eerste medisch 

contact en zwangeren met een verhoogd risico (<25j, nieuwe seksuele partners,…) zouden nog 

eens getest moeten worden in het derde trimester. Sinds de wijdverspreide start van screening 

en behandeling is de incidentie van zowel neonatale conjunctivitis als pneumonie drastisch 

afgenomen. (44;49) 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

Verplichte melding 

 

Om een beter zicht te krijgen op de prevalentie van (congenitale) chlamydia is het te 

overwegen om dit item op te nemen in de lijst met verplichte meldingen in Vlaanderen naar 

analogie met andere landen (verplichte melding enkel via de laboratoria in kader van 

langdurige surveillance).  

 

- Verplichte melding 

- Netwerk surveillance SOA 

- Peilnetwerk PediSurv 

- Gegevens MZG? Ernstige gevallen opgenomen in NICU? 
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In Canada voerde men een surveillance uit in 2010-2015 via melding van laboratorium-

bevestigde gevallen van chlamydia aan de ‘Public Health Agency of Canada’. Gegevens rond 

neonatale infectie konden we niet uit het rapport halen. (50) 

 

Netwerk surveillance SOA 

 

Zoals beschreven bij de bronnen, bestaat er in België een surveillance van seksueel 

overdraagbare aandoeningen, uitgevoerd door Sciensano. Ze baseren zich hierbij op 

gegevens van de peillaboratoria, het NRC SOA’s en een peilnetwerk van clinici. Vanaf begin 

2019 bestaat dit laatste netwerk niet langer. Gezien de gegevens voornamelijk via de 

peillaboratoria verzameld worden en hierbij geen verplichte melding geldt, is het niet mogelijk 

om op deze manier een zicht te krijgen op incidenties, maar is het wel mogelijk om bepaalde 

trends op te volgen. Via deze weg kunnen we een zicht krijgen op de gerapporteerde perinatale 

Chlamydia gevallen in Vlaanderen. 

 

In 2019 zal een prevalentiestudie uitgevoerd worden rond Chlamydia. Hieruit zal het mogelijk 

zijn om een idee te krijgen van de prevalentie van Chlamydia bij vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd. 

 

De SOA surveillance wenst meer te evolueren naar kortere surveillanceprojecten rond een 

specifiek thema met goedbepaalde onderzoeksdoelen. In overleg wordt het misschien 

mogelijk om ook een project rond congenitale infecties ten gevolge van SOA’s op te zetten. 

 

 Peilnetwerk 

 

Gezien het aantal neonatale chlamydia gevallen eerder beperkt is, zou het te overwegen zijn 

om dit te laten rapporteren via het PediSurv netwerk. Gezien 1 van de hoofdsymptomen 

conjunctivitis is, lijkt het zinvol om ook kinderoftalmologen te betrekken in de registratie. 

 

Gezien de hoge prevalentie tijdens de zwangerschap, zal een rapportage via B.OSS niet 

mogelijk zijn. 

 

Gegevens MZG 

 

Gezien een groot deel van de neonaten die een besmetting oplopen, een ernstige infectie 

meemaken, is het eventueel mogelijk om de ernstige gevallen op te sporen via de MZG-data.  

 

c) Conclusie 

Gezien de opkomende trend van Chlamydia, (vermoedelijk) het advies om meer te screenen 

tijdens de zwangerschap en de mogelijkheid tot behandeling ter preventie van besmetting van 

de neonaat, lijkt dit een pathogeen om meer op te volgen. De prevalentiestudie zal ons een 

idee geven van het risico bij een vrouw van vruchtbare leeftijd. Het zou interessant zijn om een 

zicht te hebben op het aantal vrouwen welke positief testen tijdens de zwangerschap en het 

aantal kinderen dat met een neonatale infectie wordt geboren. Hoe moet nog bepaald worden. 

Een samenwerking met het team van de SOA surveillance dient zeker overwogen te worden. 

Er kan nagegaan worden of een cross-sectionele studie zinvol is of meldingen via een netwerk 

van bijvoorbeeld pediaters/kinderoftalmologen.  
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2.4. CYTOMEGALIEVIRUS 

a) Waarom surveillance? 

 

 

 Impact 

Zwangere vrouwen die rond de conceptie of tijdens de zwangerschap voor de eerste keer 

besmet raken met CMV geven in 40% van de gevallen het virus door aan het ongeboren kind. 

Dit wordt een aangeboren of congenitale CMV-infectie (cCMV) genoemd. Dat is de meest 

voorkomende congenitale virale infectie bij de mens. Vrouwen die reeds besmet zijn met CMV 

vóór de zwangerschap, kunnen tijdens de zwangerschap een opflakkering van CMV 

doormaken. Op die manier kan het virus ook doorgegeven worden aan het ongeboren kind 

(ongeveer in 1 à 2% van de gevallen). Hiernaast kan CMV ook bij de geboorte doorgegeven 

worden aan een baby door contact met vaginaal vocht of later via borstvoeding. 

 

Een congenitale infectie van het kind geeft een zeer divers klinisch beeld, variërend van een 

asymptomatische infectie tot een combinatie van ernstige, vooral neurologische afwijkingen. 

De kans op ernstige symptomen is groter bij een primaire infectie dan bij reactivatie van een 

latente infectie.  

Bij congenitaal geïnfecteerde kinderen heeft 10 tot 15% bij de geboorte duidelijke symptomen: 

laag geboortegewicht, lever- en miltvergroting, icterus, trombopenie met petechiën en/of 

purpura, pneumonie, visusstoornissen door cataract en/of chorioretinitis en neurosensoriële 

doofheid.  

Bij 5-15% van de asymptomatische kinderen ontstaan er in de loop van de eerste levensjaren 

evolutieve neurosensoriële gehooraantasting als meest voorkomende complicatie; daarnaast 

zijn chorioretinitis en mentale of motorische retardatie mogelijk.  

50% van alle kinderen met een congenitale CMV-infectie ontwikkelt een evolutieve 

gehoorsdaling. Omgekeerd is congenitale CMV-infectie verantwoordelijk voor 36% van alle 

gevallen van bilaterale neurosensoriële gehoorsdaling in België. (51) 

 

Smit et al. (2017) berekende de impact op de volksgezondheid van cCMV in België aan de 

hand van DALY’s. Rekening houdend met alle gegevens die men kon vinden, berekende men 

een public health impact van 1032 (UI 226-2820) en 944 (317-1970) DALY’s bij kinderen die 

respectievelijk symptomatisch en asymptomatisch zijn bij de geboorte. De totale public health 

impact in 2013 in België was 1976 DALY’s (UI 757-4067). Vermoedelijk is dit aan de ene kant 

een overschatting (sequelen bij asymptomatische neonaten zijn mogelijks minder aanwezig + 

impact van primaire preventie), maar aan de andere kant ook een onderschatting (inclusie van 

foetale sterfte zou de DALY merkelijk doen stijgen). Deze DALYs komen ongeveer overeen 

met de DALYs verbonden aan het syndroom van Down (21.8 per 100 000 inwoners in 

vergelijking met 18 per 100 000 inwoners voor cCMV). 

 

 Seroprevalentie 

 

- Impact cCMV correcter kunnen inschatten 

- Opvolgen prevalentie  

- Richtlijnen en advies stakeholders: vraag naar oprichting Belgisch register 

- Overwegen algemene screening 
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Smit et al. berekende een seroprevalentie van 41% (UI 28-55) bij vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd in België via een random-effect meta-analyse, gebaseerd op 7 studies. (21) 

 

Men ziet een grote verscheidenheid van seroprevalenties in verschillende landen. Zuhair et al. 

voerde een systematische review en een meta-analyse uit van de CMV-seroprevalentie 

wereldwijd. Men schatte de wereldwijde CMV-seroprevalentie in op 83% in de algemene 

populatie en op 86% bij vrouwen van vruchtbare leeftijd en bij bloed- en orgaandonoren. De 

hoogste seroprevalentie kwam voor in Turkije met een gemiddelde van 96% (97% bij vrouwen 

van vruchtbare leeftijd) en de laagste in Ierland met een gemiddelde van 39% (44% bij vrouwen 

van vruchtbare leeftijd). (52) 

Ook binnen de Europese regio is er een grote variatie aanwezig. Ludwig (2009) beschrijft 

seroprevalenties in Europa variërend tussen 41% (Nederland) en 72% (Zweden). De 

seroprevalenties werden het vaakst bij zwangere vrouwen berekend. (53) 

 

Gezien de eerder lage seroprevalentie op vruchtbare leeftijd in België is de kans op 

seroconversie tijdens de zwangerschap absoluut niet te verwaarlozen. Adviezen omtrent 

preventieve maatregelen zijn bij ons dus zeker belangrijk. Maar gezien het risico op cCMV ook 

bij niet-primaire infecties aanwezig is, is het minder zinvol om de seroprevalentie van dichtbij 

te monitoren. 

 

 Prevalentie 

 

Smit et al. schat de prevalentie van cCMV bij de geboorte op 5.2 per 1000 levendgeborenen 

in België. Men baseert zich hiervoor op een studie uit 2008 (Foulon et al. (54)) uitgevoerd in 

het UZ Brussel (zie verder).  

 

Kenneson et al. berekende een wereldwijde prevalentie van cCMV van 6.4 per 1000 

levendgeborenen via review en meta-analyse van studies uit verschillende landen. Ongeveer 

11% van de levendgeborenen met cCMV was symptomatisch. (55) 

 

Om een inschatting te maken van de impact van CMV in België dient ook het aantal 

zwangerschapsafbrekingen omwille van deze virale infectie meegenomen te worden. Een 

CMV-infectie tijdens de zwangerschap wordt erkend als reden om een (laattijdige) abortus uit 

te voeren onder de ingeroepen noodsituatie ‘het kind zal lijden aan een ongeneeslijke kwaal 

(met de huidige wetenschappelijke kennis)’. 

In 2010 werd door de nationale commissie zwangerschapsafbreking op een totaal van 19095 

zwangerschapsafbrekingen 2 maal CMV vermeld als reden voor afbreking. In 2011 werd op 

een totaal van 19578 zwangerschapsafbrekingen 3 keer CMV en 1 keer risico op virale infectie 

opgegeven als reden van afbreking. CMV-infectie als reden tot zwangerschapsafbreking wordt 

dus praktisch zelden als reden opgegeven door de aborterende vrouw. (9) 

 

 Richtlijnen en advies stakeholders 

Het KCE geeft in 2015 aan dat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is om routinematig 

een serologisch onderzoek uit te voeren naar antistoffen tegen het cytomegalovirus voor en/of 

tijdens de zwangerschap. Een eenmalig serologisch onderzoek, bij voorkeur voor de 

zwangerschap, kan nuttig zijn als dit vrouwen kan motiveren tot het nemen van preventieve 

maatregelen en als (relatieve) geruststelling bij bestaande immuniteit. Op beleidsniveau raden 

ze aan om bijkomende data over de diagnostische accuraatheid van serologische testen, de 

voorspellende waarde en veiligheid van vruchtwaterpuncties en beeldvorming, het klinisch 
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verloop van congenitale infecties en de schadelijke effecten van screening voor gezonde 

zwangerschappen te verzamelen in een Belgisch register, om de voor- en nadelen, zowel op 

korte als op lange termijn, beter te kunnen evalueren. (32) 

 
In 2017 werd in The Lancet het artikel van Rawlinson et al. gepubliceerd waar men consensus 

aanbevelingen rond preventie, diagnose en therapie bij cCMV infectie in de zwangerschap en 

bij de neonaten bespreekt. Op basis van consensusdiscussies en een overzicht van de 

literatuur, ondersteunen ze geen universele screening van moeders en het routinematig 

gebruik van cytomegalovirus immunoglobuline voor profylaxe of behandeling van 

geïnfecteerde moeders. Er werden echter wel behandelingsrichtlijnen voor geïnfecteerde 

pasgeborenen aanbevolen. Volgens hen moet er aandacht worden besteed aan een 

universele neonatale screening naar CMV om een vroegtijdige detectie van perceptief 

gehoorverlies en ontwikkelingsachterstand mogelijk te maken en een eventuele interventie te 

vergemakkelijken. De groep was het erover eens dat educatie en preventiestrategieën voor 

moeders gunstig waren en dat aanbevelingen voortdurend moeten worden bijgewerkt 

naarmate verdere gegevens beschikbaar komen. (56) 

 

Beide bronnen geven aan dat er nood is aan meer kennis rond cCMV zodat de aanbevolen 

strategie hieromtrent kan aangepast worden. 

 

Vanuit de ervaring in de dagdagelijkse praktijk lijkt het voor de clinici vooral zinvol om een 

surveillance naar CMV op te starten. Er is in het werkveld veel onbegrip voor de huidige KCE-

richtlijn. Vaak wordt CMV-diagnostiek toch uitgevoerd. Doordat CMV de meest frequente 

congenitale infectie is, worden clinici hiermee het meest geconfronteerd. Doordat er nog veel 

onbekend of onzeker is rond cCMV, is de vraag naar een nationaal register groot om zo de 

wetenschappelijke kennis te kunnen uit te breiden. 

 Screening 

 

Uit het surveillanceprogramma in Australië dat liep van 1999 tot 2016, kwam de conclusie dat 

een universele CMV-screening bij pasgeborenen aan te raden is om de follow-up te 

vergemakkelijken en gerichte opvolging in verband met gehoor en algemene ontwikkeling te 

kunnen verwezenlijken. Zo’n universele screening helpt ook om de impact op 

bevolkingsniveau te kunnen onderzoeken. 

 

Momenteel wordt geen standaard screeningsmodel gehanteerd. Op het niveau van het kind 

past men in België men momenteel de techniek van gerichte screening toe, namelijk bij 

kinderen die symptomen vertonen of kinderen die uitvallen bij de gehoortest, uitgevoerd in de 

eerste levensweken. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat ook kinderen die 

asymptomatisch zijn bij de geboorte en de gehoortest doorstaan nog sequelen kunnen 

ontwikkelen in een later stadium. Fowler et al. toonde aan dat bij deze aanpak toch nog 43% 

van de kinderen die op latere leeftijd een CMV-gerelateerd gehoorverlies ontwikkelen, gemist 

werd. Als alternatief zou men daarom een universele screening van de pasgeborene kunnen 

overwegen. (57) 

 

Verschillende methodes voor screening in België werden reeds voorgesteld of uitgevoerd in 

studieverband. 
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- In de studie van Foulon et al., uitgevoerd tussen 1996 en 2006 in het UZ Brussel, werd een 

screening uitgevoerd volgens de strategie beschreven door Naessens et al. (2005). Volgens dit 

protocol zou het mogelijk moeten zijn om 82% van alle cCMV te detecteren. Zwangere vrouwen 

werden serologisch getest bij het eerste contact in de zwangerschap en rond de geboorte van 

het kind. Bij de pasgeborene werd een urinecultuur binnen 7 dagen na de geboorte afgenomen 

en onderzocht voor CMV. 74 van de 14 021 (0.53%) pasgeborenen bleken cCMV te hebben. 

(54) 

 

- Het AZ Sint-Lucas Gent voerde gedurende 3 jaar een screeningsprogramma bij pasgeborenen 

uit (2015-2018). 98.6% van alle pasgeborenen werden gescreend via een speekseltest 

(n=6914). 1.5% bleek CMV-positief (n=106). Uiteindelijk werden 26.4% van de positieve testen 

als echte gevallen van cCMV beschouwd (n=28). In totaal komt dit neer op 0.4% van de 

gescreende pasgeborenen. (58) 

 

- In 2017-2018 namen 3 Vlaamse ziekenhuizen (AZ Sint-Lucas Gent, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ 

Sint-Jan Brugge) deel aan een universeel CMV-screeningsprogramma bij pasgeborenen, via 

speeksel PCR. Hier bleek 1.2% van de pasgeborenen een positieve test te hebben 

(n=37/2969). Uiteindelijk kwamen ze tot 11 (29.7%) echte gevallen van cCMV, wat neerkomt 

op 0.37% van de gescreende pasgeborenen. 4 (36%) van de bevestigde gevallen waren 

symptomatisch bij de geboorte. Een confirmatietest blijkt noodzakelijk bij screening via een 

speekseltest. (59) 

 

- Mogelijke voorstellen werden uitgewerkt door Prof L. De Catte, UZLeuven (35). Alle voor- en 

nadelen van de verschillende opties worden besproken: 1) detectie van neonatale 

gehoorstoornissen te wijten aan cCMV 2) screenen van zwangeren met een verhoogd risico 3) 

eenmalig screenen van alle zwangeren inclusief aviditeitstest op 20 weken zwangerschap. 4) 

symptomatische foetussen opsporen aan de hand van echografie en secundaire CMV-

serologie. 5) universele screening tijdens de zwangerschap 6) universele screening tijdens de 

zwangerschap en de neonaat. Op dit moment gaan we hier niet verder op in. 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

De surveillance van congenitale CMV-infecties wordt bemoeilijkt door de huidige KCE-richtlijn, 

het ontbreken van een algemeen screeningsmodel (methode/specimen/tijdstip), de 

suboptimale sensitiviteit/specificiteit van de commerciële testen en de moeilijke interpretatie 

van de serologische uitslag. (51) Vanzelfsprekend is een surveillance van congenitale CMV 

dus zeker niet. 

 Belgisch CMV register 

 

In België bestaat geen nationaal of regionaal surveillance systeem rond cCMV.  

 

Enkele Vlaamse ziekenhuizen richtten daarom in 2007 een cCMV register op, het CMVreg. 

Met dit register willen ze een beter beeld krijgen van de problematiek in Vlaanderen met als 

- Belgisch CMV register 

- NRC Congenitale infecties + peillaboratoria 

- Surveillance via peilnetwerk 

- Nationale evaluatiecommissie zwangerschap  

- Invoeren algemene screening 
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doel een consensus rond diagnostiek, follow-up en indicaties voor behandeling bij kinderen 

met een congenitale CMV-infectie voor te stellen. De ouders van de kinderen sluiten zich op 

vrijwillige basis aan. De kinderen worden opgevolgd tot de leeftijd van 6 jaar. Het register 

omvat kinderen, geboren met cCMV, die al of niet symptomatisch zijn. De opvolging gebeurt 

voornamelijk via het COS en NKO-afdelingen. Het register is zeker niet exhaustief voor 

Vlaanderen, waardoor geen incidentiecijfers kunnen bepaald worden. Gezien het register 

ontstaan is in het kader van een PhD, is de data tevens beschermt. 

 

Op Europees niveau bestaat ECCI (European Congenital Cytomegalovirus Initiative), een 

register die gedetailleerde data verzameld van kinderen met een bevestigde diagnose van 

congenitale CMV, zoals wijze ven presentatie, onderzoeken, behandeling en lange termijn 

uitkomsten. Op dit moment nemen het Verenigd Koninkrijk en Italië deel aan de verzameling 

van gegevens in dit register (volgens de website). Verschillende kinderartsen in België zijn 

geïnteresseerd tot deelname in dit register, maar momenteel zijn er wat moeilijkheden rond de 

database en worden geen nieuwe deelnemers toegelaten. Het probleem bij dit initiatief is dat 

het om lokale centra gaat, met elk hun eigen soort data welke ze opvragen. Er is dus geen 

uniformiteit. Ook het CMVreg maakt deel uit van het initiatief. 

 

Een mogelijkheid zou zijn om een meldpunt rond CMV tijdens de zwangerschap op te richten, 

waarbij men aan de gynaecologen vraagt om te registreren indien ze een seroconversie tijdens 

de zwangerschap vaststellen. Hiernaast kan men vragen aan de kinderartsen om te melden 

indien er een CMV-bepaling is gebeurd bij een kind, ongeacht het resultaat. Het is wel 

noodzakelijk dat er een link wordt gemaakt tussen moeder en kind om dubbele registratie te 

voorkomen. Een andere weg is registratie door de zwangere vrouwen zelf te laten gebeuren. 

Hier is het risico op onderregistratie echter zeer groot. 

 

 

 NRC Congenitale infecties + peillaboratoria 

 

Het NRC Congenitale infecties krijgt wel stalen ter bevestiging, maar het gaat hier om 

gerapporteerde cases (géén verplichte rapportage) waardoor niemand kan inschatten hoe 

representatief dit is. Slechts heel weinig cases worden aan het NRC gemeld, van sommige 

ziekenhuizen of pediaters helemaal niets. Hiernaast ontbreken vaak ook klinische gegevens. 

Aan de hand van deze gegevens een incidentie berekenen is dus onmogelijk. Een analyse 

van de verkregen gegevens lijkt evenwel zinvol om een zicht te krijgen op de precieze data 

die verkregen wordt en of er opportuniteiten zijn om dit uit te bouwen of te verbeteren. Samen 

met het NRC wordt nagekeken of dit mogelijk is. Ook de mogelijkheid om meer klinische 

informatie te verzamelen wordt bekeken. Een optie hierbij is dat bij een bevestigd geval van 

cCMV, Sciensano extra info opvraagt bij de aanvragende arts. 

 

Extra data zou verkregen kunnen worden door de peillaboratoria te betrekken en CMV ook te 

laten rapporteren waardoor de dataset van laboratorium-bevestigde gevallen van cCMV 

uitgebreid kan worden.  

 

 Surveillance via peilnetwerk 

 

Via het peilnetwerk PediSurv zou men in analogie naar wat men onder andere in Canada, 

Australia en Groot-Brittannië heeft gedaan, gedurende een bepaalde periode alle gevallen van 

cCMV kunnen laten melden. In vernoemde landen ging het om infecties die tijdens de eerste 
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3 levensweken werden gedetecteerd. Bij een melding kan dan een uitgebreidere vragenlijst 

opgestuurd worden om meer zicht te krijgen op de reden om te testen, klinische manifestaties 

en risicofactoren, maternale voorgeschiedenis, gebruikte methode voor diagnose en eventuele 

aangewende therapie. Hierbij mag je echter niet vergeten dat enkel symptomatische kinderen 

zullen gemeld worden en dat dus een deel van de cCMV gevallen gemist zal worden. Het 

zullen wel de gevallen zijn met de grootste ziektelast. 

 

Via het Peilnetwerk B.OSS zou men alle CMV besmettingen tijdens de zwangerschap kunnen 

laten melden. Op deze manier zullen ook asymptomatische zuigelingen opgevolgd kunnen 

worden of kan men een zicht krijgen op het aantal geprovoceerde abortussen naar aanleiding 

van een infectie.  

 

Gezien de prevalentie van toch minstens 0.53% in België is een rapportage via bovenvermelde 

peilnetwerken mogelijks moeilijk haalbaar, gezien de toch belangrijke input die van de 

rapporterende clinici verwacht wordt.  

 

 Nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking 

 

De nationale evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking verzamelt info rond alle 

zwangerschapsafbrekingen in België. Het laatste rapport bespreekt data uit 2010 en 2011. In 

de loop van 2019 worden de resultaten van 2012-2017 verwacht. Deze data kan jaarlijks 

verkregen worden. 

 

Invoeren algemene screening 

 

Hierbij hebben we twee mogelijkheden: screening reeds tijdens de zwangerschap of neonatale 

screening.  

 

 Prenatale screening 

De Hoge Gezondheidsraad beschrijft in zijn advies nr. 9262 dat er op dat ogenblik (2015) er 

een aantal redenen zijn om prenatale screening niet te verplichten, namelijk er is momenteel 

geen vaccinatie of profylactische behandeling beschikbaar en cCMV kan ook voorkomen bij 

vrouwen die vóór de zwangerschap seropositief waren. 

Om de hoge incidentie van congenitale cytomegalie te verlagen zou een preventieve 

gezondheidscampagne gericht op zwangere vrouwen en vrouwen met zwangerschapswens 

moeten opgezet worden met als doel een betere bekendheid en toepassing van de 

aanbevolen hygiënemaatregelen. De campagne moet zwangere vrouwen aanzetten tot een 

gedrag dat beter strookt met het risico waar ze aan zijn blootgesteld. In deze campagne 

zouden huisartsen, gynaecologen, Kind en Gezin en Office de la Naissance et de l'Enfance 

(ONE) betrokken moeten worden. 

 

Baserend op dit advies en het artikel van Rawlinson (2017) ondersteunen we geen universele 

screening van moeders maar eerder een universele neonatale screening naar CMV om een 

vroegtijdige detectie van perceptief gehoorverlies en ontwikkelingsachterstand mogelijk te 

maken en een eventuele interventie te vergemakkelijken.  

 

 Neonatale screening 

Hierrond bestaat nog steeds veel discussie, hoewel meer en meer partijen pleiten voor de 

invoer van een universele CMV-screening bij pasgeborenen. Het zou een correct beeld 
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kunnen geven van de incidentie van cCMV, en zou een gerichte medische opvolging van (nog) 

symptoomloze kinderen toelaten waarbij sneller en effectiever kan ingegrepen worden. 

Aangezien een goede follow up en tijdige aanpak van problemen (gehoor of ontwikkeling) 

cruciaal zijn, is het van belang is zoveel mogelijk kinderen met cCMV te gaan diagnosticeren. 

 

Er bestaat wel nog discussie over het soort test dat gebruikt dient te worden. Verder onderzoek 

dient aan te tonen welke methode bruikbaar is voor universele screening (virusisolatie op 

kweek, PCR op urine- of speekselstaal, PCR op dried blood spot). Indien een goede 

sensitiviteit en specificiteit van PCR op dried blood spot kan bewezen worden, zou deze 

techniek een ideale techniek zijn voor universele screening naar cCMV (voor zover de kostprijs 

beperkt blijft) omwille van de gemakkelijke staalafname met minimale kans op contaminatie 

zonder extra belasting voor de neonaat.  

 

Zoals uit bovenvermelde studies blijkt, dient bij universele screening steeds een 

confirmatietest te gebeuren. Een optie hierbij is om deze confirmatietest door het NRC te laten 

uitvoeren waardoor het mogelijk is om de data gecentraliseerd te verzamelen. 

 

c) Conclusie 

 

We kunnen niet rondom CMV bij het opzetten van een surveillance van congenitale infectie. 

De moeilijkheid is echter dat er in Vlaanderen reeds een register bestaat, welke echter niet 

exhaustief is, kadert in een doctoraat waardoor het mogelijks slechts tijdelijk zal bestaan en 

de data is beschermd op dit ogenblik. Een nieuw initiatief opzetten wordt hierdoor moeilijk, 

omdat het eerder dubbel werk zou zijn. Het oprichten van een meldpunt CMV tijdens de 

zwangerschap zou wel een beeld kunnen geven van het aantal seroconversies tijdens de 

zwangerschap en kan een aanvulling zijn op het bestaande register, welke momenteel enkel 

op levendgeboren kinderen is gericht. Hiernaast zou een registratie via B.OSS ons 

waardevolle informatie kunnen aanleveren over de impact van het pathogeen tijdens de 

zwangerschap, gezien er daar nog een lacune is. 
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2.5. GONORROE 

a) Waarom surveillance? 

 

 

 

Impact 

 

Infectie tijdens de zwangerschap kan resulteren in een septische abortus, chorioamnionitis, te 

vroeg gebroken vliezen en postpartumendometritis. (60) 

 

Perinatale besmetting veroorzaakt voornamelijk een infectie van de ogen, conjunctivitis 

gonorrhoica, een vorm van neonatale conjunctivitis gelijkaardig aan de conjunctivitis 

veroorzaakt door Chlamydia. Dit kan lijden tot blindheid. Ook een keelontsteking of een 

pneumonie wordt gezien. 

 

Prevalentie/Incidentie 

 

Gonorroe vertoont sinds 2002 een stijgende trend in België, waarbij het aantal registraties 

gestegen is van 275 gevallen in 2002 (2.7 per 100 000 inwoners) tot 1339 gevallen in 2015 

(11.9 per 100000 inwoners). In 2015 was de registratie vooral bij mannen tussen 20 en 39 

jaar. Sinds 2011 is er een significante toename van gevallen bij 20 – 29-jarige vrouwen. (60) 

 

Het aantal meldingen in Vlaanderen steeg van 183 in 2002 (3.1 per 100 000 inwoners) naar 

835 in 2015 (12.9 per 100 000 inwoners). (60) 

 

In Canada voerde men een surveillance uit in 2010-2015 via melding van laboratorium-

bevestigde gevallen aan de ‘Public Health Agency of Canada’. Tijdens deze jaren zag men ook 

in Canada een stijging van de prevalentie van gonorroe. Het hoogst aantal gevallen werd 

gevonden in de leeftijdsgroep 15-29 jaar. (61) 

 

Via de verplichte melding werden in 2017 5 gevallen en in 2018 3 gevallen van gonorroe bij 

neonaten gemeld in Vlaanderen. Met 65 308 geregistreerde geboortes in 2017 in Vlaanderen, 

komt dit neer op een prevalentie van 7.7 per 100 000 levendgeborenen. Bij 1 geval werd het 

gespecifieerd dat het ging om een congenitale gonokokken oftalmie. 

 

In 2013 werden in België 3 gevallen van perinatale gonorroe-infecties geregistreerd door het 

surveillancenetwerk SOA’s van het WIV-ISP: 2 meisjes en één jongen. Bij het totale aantal 

gonorroe-registraties waren er 6 gevallen jonger dan 15 jaar. (8) 

 

Aanbevelingen 

 

In het rapport van het KCE uit 2019 wordt aanbevolen om alle zwangere vrouwen in het eerste 

trimester of bij het eerste prenatale consult te testen op gonorroe als zij of haar partner tot een 

risicogroep behoort. Voor zwangere vrouwen met seksueel hoogrisicogedrag of verhoogd 

- Impact zwangerschap en neonaat 

- Stijgende incidentie in algemene bevolking 

- Onbekende incidentie neonatale gonorroe in Vlaanderen 
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risico op gonorroe geïdentificeerd zoals vermeld hierboven, wordt aangeraden om de test te 

herhalen in het derde trimester. (33) 

 

De huidige aanbevelingen van de CDC raadt eveneens screening aan bij zwangeren met een 

verhoogd risico op infectie. (44) 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

Verplichte melding 

 

Zowel in Vlaanderen als in Brussel geldt een meldingsplicht bij het vaststellen van een geval 

van gonorroe. Via de data die Sciensano jaarlijks krijgt doorgestuurd, is het mogelijk de 

neonatale gevallen te detecteren. Door het totaal aantal geboortes in deze regio’s in dat jaar 

als noemer te gebruiken, is het mogelijk om een minimum incidentie van neonatale gonorroe 

te berekenen.  

 

Echter is men in gesprek om de lijst met verplicht te melden infectieziekten te herzien en de 

kans bestaat dat in het huidige systeem gonorroe niet langer meldingsplichtig zal zijn. Net 

zoals bij chlamydia is verplichte melding via de laboratoria gedurende een bepaalde periode 

ter surveillance te overwegen naar analogie van de surveillance in Canada. (61) 

 

Netwerk surveillance SOA 

 

Zoals beschreven bij de bronnen, bestaat er in België een surveillance van seksueel 

overdraagbare aandoeningen, uitgevoerd door Sciensano. Ze baseren zich hierbij op 

gegevens van de peillaboratoria, het NRC SOA’s en een peilnetwerk van clinici. Dit peilnetwerk 

door clinici wordt momenteel ‘on hold’ gezet en men maakt voorlopig gebruik van de 

huisartsenpeilpraktijken om gegevens te verzamelen. Het is niet mogelijk om via deze 

surveillance een exact zicht te krijgen op prevalenties of incidenties, maar het is wel mogelijk 

om bepaalde trends op te volgen. 

 

Momenteel kunnen we enkel de gerapporteerde gevallen van perinatale gonorroe verzamelen 

via de peillaboratoria.  

 

De SOA surveillance, die vooral in het teken stond van opsporen van risicofactoren en 

gedragingen, wenst meer te evolueren naar kortere surveillanceprojecten rond een specifiek 

thema met goedbepaalde onderzoeksdoelen. In overleg wordt het misschien mogelijk om ook 

een project rond congenitale infecties ten gevolge van SOA’s op te zetten. 

 

Peilnetwerk 

 

Gezien het aantal neonatale gonorroe gevallen eerder beperkt is, is er een mogelijkheid om 

dit te laten rapporteren via het PediSurv netwerk. Er dient te overwogen worden om ook 

- Verplichte melding 
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- Gegevens MZG 



RESULTATEN 
 

45 
 

kinderoftalmologen te betrekken, gezien conjunctivitis één van de hoofdkenmerken van 

congenitale infectie is.  

 

Gezien de hogere prevalentie van gonorroe bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd, zal een 

rapportage via B.OSS minder mogelijk zijn. 

 

MZG 

 

Om zicht te krijgen op de ernstige infecties verbonden aan gonorroe, zou men gebruik kunnen 

maken van de data aangeleverd via de MZG. 

 

 

c) Conclusie 

 

Via de verplichte meldingen hebben we momenteel nog een zicht op een minimale incidentie, 

welke we op deze manier jaarlijks kunnen opvolgen. Via de peillaboratoria kunnen we de 

evolutie in tijd opvolgen. 

Naar analogie van chlamydia kan men ook meldingen via een netwerk van bijvoorbeeld 

pediaters/kinderoftalmologen organiseren. Wil men een project opstarten rond surveillance 

van SOA’s die verbonden zijn met congenitale infecties, dan kan men in overleg gaan met het 

team die de SOA surveillance coördineert om met hen een samenwerking aan te gaan.  
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2.6. GROEP B STREPTOKOKKEN 

a) Waarom surveillance? 

 

 

 

 Impact 

 

De verticale transmissie aan pasgeborenen van vrouwen die op het ogenblik van de bevalling 

met GBS gekoloniseerd zijn, bedraagt tussen 30 en 70 % (met een gemiddelde van 50 %). 

Het risico is groter bij langdurig gebroken vliezen (≥18u), vroeggeboorte, koorts tijdens de 

bevalling, een eerder kind met invasieve GBS-infectie en GBS-bacteriurie tijdens de 

zwangerschap. De besmetting kan zowel onmiddellijk na de bevalling (early onset) als tot 3 

maanden later (late onset) optreden. (62) 

 

De vroeg-neonatale GBS-ziekte bij het kind (vnl. tijdens de eerste 24 uur na de geboorte) wordt 

gekenmerkt door koorts, ademhalings- en voedingsproblemen. In ernstige gevallen kan dit 

leiden tot een pneumonie, meningitis of sepsis. Ondanks intensieve zorgen en diagnostische 

en therapeutische vooruitgang, gaan deze infecties nog steeds gepaard met een hoog sterfte- 

(5-20 %) en ziektecijfer; meer dan 30 % van de zuigelingen die van meningitis genezen, 

vertonen op lange termijn neurologische restverschijnselen. (62;63) 

 

 Prevalentie 

 

In Nederland zijn één op de vijf mensen drager van groep-B-streptokokken zonder dat dit tot 

klachten leidt. Ook in België schat men de prevalentie in op 20%. (62;63) 

 

In België zijn er cijfers beschikbaar van vóór het invoeren van de algemene screening. In 

1998 (Franstalige gemeenschap) en in 1999 (Vlaamse gemeenschap) spreekt men van een 

gemeld percentage vroeg-neonatale GBS-infecties (van de geboorte tot 7 dagen) tussen 0.5 

tot 4 gevallen per 1000 levendgeborenen. Bij de late vorm (LOD) (kinderen die > 1 week oud 

zijn), ligt dit percentage rond 0.5 per 1000 levendgeborenen. Ongeveer 5 op de 100 kinderen 

met de GBS-ziekte overlijdt aan de infectie. (62) 

 

In 2012 hebben 40 laboratoria verspreid over het hele land in het totaal 154 stammen naar het 

NRC GBS gestuurd. Van 149 stammen kon worden bevestigd dat het inderdaad GBS waren. 

In 2012 werden 25 stammen (17,48% van het totale aantal GBS-stammen die we in dat jaar 

hebben ontvangen) geïsoleerd uit bloed of CSV van pasgeborenen met een bewezen 

invasieve infectie: 10 gevallen van vroege infectie (≤ 6 dagen) en 15 gevallen van late infecties 

(na de eerste levensweek). Gezien hun data niet exhaustief zijn voor België, kan men echter 

geen incidenties bepalen. (64) 

 

 Aanbevelingen 

 

Zowel de HGR als het KCE raden een algemene screening naar GBS bij zwangeren aan. De 

voordelen van het voorkomen van mogelijk zeer ernstige complicaties zijn groter dan de 

- Impact zwangerschap 

- Seroprevalentie bij zwangeren en incidentie neonaat 

- Doeltreffendheid preventiebeleid nagaan 

 



RESULTATEN 
 

47 
 

negatieve bijwerkingen van de screening, die zelden voorkomen en aanvaardbaar zijn. 

Bovendien gebeurt de behandeling met een smalspectrum antibioticum en heeft GBS, zelfs 

na al die jaren van gebruik, nog steeds geen resistentie ontwikkeld tegen penicilline. Tenslotte 

wordt de screening ook goed aanvaard door de vrouwen. Volgens de HGR garandeert het 

volgen van een universele screeningsstrategie een daling van 70% in het aantal vroeg-

neonatale GBS-infecties dat zonder tussenkomst voorkomt. (32;62) 

 

Sinds het invoeren van de algemene screening merkt het NRC Streptococcus Agalactiae een 

duidelijke daling van aanvragen ter bevestiging van vroeg-neonatale infectie, waar de 

aanvragen omtrent laat-neonatale infectie wel stabiel bleven tussen 2002 en 2012. Opnieuw, 

gezien de limieten van de data kunnen we hier enkel een trend observeren. (64) 

 

Het effect van het invoeren van een screeningsprogramma is duidelijk zichtbaar in Australië 

waar de incidentie gedaald is van 1.43 per 1000 levendgeborenen in 1993 naar 0.25 in 2001 en 

in Spanje waar de incidentie daalde van 2.4 per 1000 levendgeborenen in 1996 naar 0.33 in 

2008. (65) In Nederland bestudeerde Trijbels-Smeulders et al. de epidemiologie van vroeg 

neonatale GBS-infecties en men zag na de invoering van een op risico gebaseerde screening 

een daling van de incidentie van bewezen vroegneonatale sepsis van 0.54 per 1000 

levendgeborenen in 1997-1998 naar 0.36 in 1999-2001. Men zag echter geen daling bij de 

incidentie van meningitis en de case-fatality-rate in de eerste levensweek. Ook het voorkomen 

van de late vorm van sepsis bleef onveranderd. (66) 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

 Studiecentrum Perinatale Epidemiologie 

 

Het SPE verzamelt sinds 2002 gegevens rond streptokokken B-kolonisatie en toediening van 

profylaxe tegen GBS. Een rapport van deze data is nog niet beschikbaar, maar zou een 

perfecte bron zijn voor een surveillanceprogramma gezien alle 63 kraamklinieken uit het 

Vlaamse Gewest alsook het UZ Brussel aan de registratie deelnemen. Het SPE beschikt 

eveneens over gegevens van een groot aantal thuisbevallingen. Vanuit de geregistreerde data 

is het mogelijk om de link te leggen met klinische informatie (zoals perinatale sterfte, 

opnamereden neonaat, gedetailleerde informatie ernstige infectie bij de neonaat). Zo kunnen 

we een beter zicht te krijgen op de impact van een congenitale GBS-infectie, maar ook op de 

impact van screenen naar GBS en het toedienen van profylaxe. Hiernaast kan men ook de 

prevalentie van kolonisatie bij zwangere vrouwen in kaart brengen. 

 

Hierbij mogen we wel niet vergeten dat we op deze manier de LOD zullen missen. De vraag 

naar gebruik van hun data is voorgelegd aan het bestuur van SPE. 

 

 NRC Streptococcus Agalactiae 

 

- Registratiedata SPE 

- Data NRC streptococcus agalactiae 

- Peilnetwerk PediSurv 
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SPE registreert enkel de situatie in de kraamklinieken met info rond de zwangerschap, de 

partum en de vroeg-neonatale periode. Hierdoor missen we mogelijks gevallen van 

vroegtijdige foetale sterfte of miskramen door GBS maar ook laat-neonatale GBS-infecties. 

Het NRC zou hierbij een bron van informatie kunnen zijn, gezien zij ook GBS-stammen 

onderzoeken die bijvoorbeeld geïsoleerd werden na een miskraam of bij een chorioamnionitis. 

Het laatste activiteitenrapport van 2012 vermeldt ze dat de stammen op vrijwillige basis naar 

hen worden verstuurd en aangezien de aangifte van invasieve neonatale GBS-infecties niet 

verplicht is, kan moeilijk precieze informatie over de incidentie gegeven worden. Het NRC heeft 

een formulier ontwikkeld waarmee bijkomende info kan gevraagd worden in geval van een 

neonatale infectie, maar dit wordt niet steeds ingevuld door de aanvrager van de test.  

 

 Peilnetwerk 

 

Via PediSurv zou men een rapportage kunnen doen van de symptomatische gevallen van 

GBS-infectie bij kinderen. Gezien de huidige aanbevelingen verwachten we een lagere 

incidentie dan deze die we kennen van voor de invoering van de algemene screening en lijkt 

het ons mogelijk om dit pathogeen op te nemen in een dergelijk peilnetwerk.  

 

Gebruik van het B.OSS netwerk zal niet mogelijk zijn, gezien 1 op 5 vrouwen drager is. 

Hierdoor zullen er veel te veel registraties moeten gebeuren. 

 

c) Conclusie 

 

Gezien de bestaande data van SPE en het NRC stellen we voor om eerst via deze bronnen 

de incidentie te schatten. Indien dit niet mogelijk blijkt, zou een surveillance via een peilnetwerk 

overwogen kunnen worden. 
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2.7. HEPATITIS B 

a) Waarom surveillance? 

 
 

Impact 

 

Bij de neonaat wordt de infectie hoofdzakelijk tijdens de bevalling overgedragen via de moeder 

die positief is voor hepatitis B-antigenen (acute infectie tijdens de zwangerschap of chronisch 

dragerschap). Zonder profylaxe na blootstelling bedraagt het risico van chronische infectie bij 

het kind op de leeftijd van zes maanden 90% als de moeder bij de geboorte een actieve 

chronische infectie (HBsAg+ en HBeAg+) had en minder dan 10% indien de moeder drager 

was van HBsAg, maar negatief was voor HBeAg. Borstvoeding lijkt het risico van infectie niet 

te verhogen. (67) 

 

Bij HBV-geïnfecteerde pasgeborenen ontstaan bij ±4% klinische symptomen. In zeldzame 

gevallen (±0,4%) treedt een fulminante hepatitis op rond de derde levensmaand met vaak een 

fatale afloop. Bij verreweg de meeste geïnfecteerde neonaten ontstaat een HBsAg -

dragerschap. Indien er geen behandeling plaatsvindt, overlijdt 30-35% van de chronische 

dragers tussen het twintigste en zestigste levensjaar aan de gevolgen van cirrose of 

hepatocellulair carcinoom. (68) 

 

 Prevalentie 

 

Het aantal meldingen van acute hepatitis B in Vlaanderen blijft vrijwel stabiel sinds 2009 tot 

2013 met een mediaan van 53 gevallen per jaar (bereik 43-70). In 2014 werden 51 acute 

gevallen geregistreerd. In 2015, 2016 en 2017, 36, 33 en 49 (waarvan 24 bevestigde) gevallen 

respectievelijk. In 2017 is het jongste geval geboren in 2000. (67) 

 

Volgens de cijfers van de peillaboratoria bedraagt de registratie-incidentie van HBV voor 2014 

14.7 per 100 000 gevallen, waarvan de helft in Vlaanderen. De registratiecriteria zijn echter 

verschillend van het verplicht meldingsnetwerk. De registratie-incidentie is het hoogste in de 

steden Brussel en Antwerpen. Voor wat de steden betreft wordt een en ander verklaard door 

de impact van de aanwezigheid van risicogroepen. HBV komt het meest voor bij vrouwen van 

30-34 jaar en bij mannen van 35-39 jaar. (69) 

 

In 2016 werden aan ECDC 5.5 gevallen van HBV per 100 000 inwoners gemeld, waarvan 8.6% 

acute, 60% chronische en 30% onbekende gevallen. Uit hun gegevens blijkt dat 32% van de 

gevallen van chronische hepatitis B in 2016 in Europa een gevolg zijn van perinatale 

transmissie. Er is een algemene trend van daling van het aantal acute gevallen, wat de impact 

van de nationale vaccinatieprogramma’s toont. Er is nog steeds een toename van het aantal 

chronische infecties, vermoedelijk toe te schrijven aan verbeterde diagnostiek en betere 

rapportering. (67;70) 

 

In 2016 schatte men in dat er wereldwijd meer dan 356 miljoen mensen geïnfecteerd waren met 

hepatitis B, waarvan 343 miljoen een chronische HBV-infectie hadden. Er zijn grote 

geografische verschillen in prevalentie. De hoogste prevalentiecijfers zijn terug te vinden in sub-
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saharisch Afrika en sommige landen van de Westelijke Pacifische regio. In 2015 waren er 

ongeveer 700.000 sterfgevallen door hepatitis B (acute infectie, HCC, cirrose en andere 

leverziekten door hepatitis B). (67) 

 

De HbsAg-prevalentiestudie van 2003 in Vlaanderen wees op een cijfer van 0,66% voor de 

bevolking. Met deze seroprevalentie konden 661 pasgeborenen in Vlaanderen worden 

blootgesteld aan perinatale HBV (geboortecohort 2010). In het optimale scenario waarin alle 

moeders prenatale screening zouden hebben ondergaan en alle preventieve maatregelen 

zouden zijn genomen, zouden 23 kinderen nog steeds zijn besmet met HBV (rekening 

houdend met een mislukking van de vaccinatie in 5 procent van de gevallen). In het slechtste 

geval (zonder screening en zonder profylaxe) zouden 185 kinderen besmet zijn (40%). In het 

feitelijke scenario (met 76% screening en 75% profylaxe), zouden 92 kinderen perinatale HBV-

infectie ontwikkelen. (71) 

De gegevens omtrent hepatitis B uit de seroprevalentiestudie uit 2013-2014 zijn niet 

interpreteerbaar wegens problemen met de gebruikte testen. 

 

 Aanbevelingen vaccinatie 

 

In 1996 werd beslist om te starten met de volledig gratis vaccinatie van alle pasgeborenen en 

een tijdelijk vaccinatieprogramma bij adolescenten van 12 jaar. Het vaccineren van de 

adolescenten is inmiddels gestopt in 2012, gezien deze vanaf dat moment reeds als zuigeling 

de vaccinatie aangeboden kregen. (67) 

 

Op dit moment wordt aangeraden om de universele vaccinatie van zuigelingen in te passen in 

het basisvaccinatieschema door middel van toediening van het hexavalent vaccin in vier 

dosissen (8, 12, 16 weken en 15 maand). (72) 

 

In de vaccinatiegraadmeting van 2016 ziet men dat 84.3% van de adolescenten volledig 

gevaccineerd werd tegen HBV. Dit is een lichte daling in vergelijking met de meting in 2012 

(89.2%). De bevraagde cohorte was het eerste volledige geboortejaar dat het vaccinatie-

aanbod kreeg op zuigelingenleeftijd. Of deze relatieve daling van de HBV-vaccinatiegraad een 

weerspiegeling is van minder volledige documentatie, dan wel een reële daling van de 

proportie gevaccineerde jongeren, is niet uit te maken.  

Bij de kinderen van 18-24 maanden oud ziet men dat 98.5% reeds 3 dosissen en 93% reeds 

4 dosissen van het vaccin tegen HBV ontvangen had. (18) 

 

Voor pasgeborenen van moeders die drager zijn van het hepatitis B surface antigen (HBsAg) 

moet een monovalent hepatitis B-vaccin binnen de 12 uur na de geboorte worden toegediend. 

Tegelijkertijd zal een dosis van 300 IU specifieke hepatitis B-immunoglobulinen worden 

toegediend. Na deze eerste dosis verloopt de verdere vaccinatie volgens het 

basisvaccinatieschema dat vier injecties van het hexavalent vaccin omvat. (72) 

 

 Aanbevelingen zwangerschap 

 

In de aanbevelingen van Domus Medica en KCE wordt de HbsAg-test aanbevolen als de 

infectieuze status niet bekend of negatief is. (32;34) 

 

Of deze aanbevelingen in ons land ook effectief worden opgevolgd, is bij gebrek aan 

monitoring en registratie niet bekend. Uit de beperkte gegevens waarover we beschikken blijkt 
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dat de screening voor HBsAg in ons land suboptimaal is. Volgens gegevens van het 

Intermutualistisch Agentschap werd in 2002 76% van alle zwangere vrouwen getest in de 

eerste lijn getest voor HBsAg. Volgens de officiële gegevens van de Belgische overheid aan 

het ECDC, zou in 2013 80 tot 85% van de zwangere vrouwen in België worden getest tijdens 

het eerste prenatale consult. Sommige groepen lopen een groter risico om niet te worden 

getest: migranten uit zeer endemische gebieden buiten de EU, vrouwen die zich pas laat in de 

zwangerschap aanbieden voor onderzoek en vrouwen zonder permanent verblijf. Juist deze 

groepen hebben een hogere prevalentie van HBsAg. (71) 

 

Het ECDC heeft in 2017 nieuwe aanbevelingen gepubliceerd voor screening op perinatale 

HBV-infecties. Eén van de actiepunten is dat een prenataal screeningprogramma voor 

perinatale hepatitis B deel moet uitmaken van de algemene prenatale zorg die beschikbaar is 

voor alle vrouwen. Hiernaast moeten testresultaten op nationaal of regionaal niveau worden 

verzameld, geanalyseerd en gevolgd. Het screeningprogramma moet regelmatig worden 

geëvalueerd. Een nationaal of regionaal surveillancesysteem is essentieel om de effectiviteit 

van het bevolkingsonderzoek te bewaken. (73) 

b) Mogelijkheden surveillance 

 
 

De surveillance van hepatitis B in België gebeurt via verschillende systemen. Zo worden 

hepatitis B laboratorium geconfirmeerde gevallen (zowel acuut als chronisch) door Sciensano 

geregistreerd via het netwerk van peillaboratoria voor microbiologie. Verder zijn acute gevallen 

van hepatitis B in Vlaanderen meldingsplichtig, en ten slotte worden prevalentiegegevens 

verzameld via diverse serologische studies.  

 

Verplichte melding 

 

In Vlaanderen is het verplicht om een acute hepatitis B-infectie te melden aan het Toezicht 

Volksgezondheid. In Brussel is er meldingsplicht voor alle acute hepatitis-gevallen. In Wallonië 

geldt er geen meldingsplicht.  

 

In een advies van CDC rond virale hepatitis wordt aangeraden dat alle landen regels of 

voorschriften implementeren die vereisen dat laboratoria de positieve testresultaten moeten 

melden voor een van de volgende serologische markers van acute of chronische hepatitis: IgM-

antilichaam tegen HAV (IgM anti-HAV); Hepatitis B-oppervlakte-antigeen (HBsAg); IgM-

antilichaam tegen hepatitis B-k core antigeen (IgM-anti-HBc) en Antilichaam tegen HCV (anti-

HCV). (74) 

 

Peillaboratoria en NRC Hepatitis B, C, D, E virussen 

 

Hepatitis B laboratorium geconfirmeerde gevallen (zowel acuut als chronisch) worden 

gerapporteerd aan Sciensano via de peillaboratoria. In 2014 namen 45 van de 88 

peillaboratoria (45/88 = 51.1%) deel aan de HBV-rapportering. 
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Vaccinatiegraadmetingen 

 

De beste preventie is vaccinatie. Daarom is het nodig om de vaccinatiegraad op te volgen in 

Vlaanderen. 

 

Seroprevalentiestudie 

 

Via herhaaldelijke seroprevalentiestudies is het mogelijk om het risico op seroconversie bij 

vrouwen op vruchtbare leeftijd op te volgen. 

 

Data IMA 

 

Via gegevens van het Intermutualistisch Agentschap kan men schatten hoeveel van alle 

zwangere vrouwen getest worden in de eerste lijn voor HBsAg.  

 

c) Conclusie 

Gezien de bestaande vaccinatie tegen hepatitis B en het relatief zeldzaam voorkomen van 

verticale transmissies hier in België, lijkt hepatitis B geen prioritair pathogeen te zijn in het 

kader van surveillance congenitale infecties. We mogen echter niet uit het oog verliezen dat 

er meer migratie is, met een instroom van personen die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. 

Opvolgen van de situatie is zeker noodzakelijk waarbij de reeds bestaande bronnen in staat 

zijn om dit te doen. 
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2.8. HEPATITIS C 

a) Waarom surveillance? 

 
 

Impact 

 

Globaal wordt aangenomen dat een maternale HCV-infectie de zwangerschap niet negatief 

beïnvloedt voor wat de incidentie van miskraam, obstetrische verwikkelingen en/of interventies 

betreft. Bij vrouwen met een actieve HCV-infectie schommelt het risico op transmissie van 

moeder naar kind tussen 5 en 10%. Wanneer een vrouw met een actieve HCV-infectie 

gelijktijdig met het hiv is besmet, loopt het transmissierisico op tot 15 à 20%. (75) 

 

Het natuurlijk verloop van een perinataal overgedragen HCV-infectie blijft onzeker. Tijdens het 

eerste levensjaar werd een spontane resolutie veel vaker waargenomen (tot 75%) dan 

oorspronkelijk gedacht. Een pediatrische HCV-infectie verloopt meestal asymptomatisch 

gedurende vele jaren. Of de uiteindelijke evolutie dezelfde zal zijn als deze van de volwassene, 

met name een trage evolutie naar cirrose 20 tot 30 jaar later bij 30 tot 50% van de getroffenen 

met een verhoogd risico op de ontwikkeling van een hepatocarcinoom, is vooralsnog niet 

geweten. Of antivirale behandelingen kunnen bijdragen tot een afname van de moeder-

kindtransmissie is evenmin gekend. (75) 

 

Prevalentie 

 

De seroprevalentie van HCV in de Vlaamse populatie werd in 1993-94 op 0,87% geschat. Een 

meer recente studie gepubliceerd in 2007 toonde een seroprevalentie op speekselstalen van 

slechts 0.12% in de algemene bevolking in Vlaanderen. De laatste gegevens met samples 

tussen 2013 en 2015 geeft een geschatte prevalentie van HCV-seropositiviteit van 0.26% en 

HCV-infectie van 0.16% in België. (76) 

 

Op basis van het aantal gerapporteerde gevallen in het netwerk van peillaboratoria en het aantal 

uitgevoerde genotyperingen wordt de jaarlijkse incidentie van HCV op 1500 of 13.6 per 100 000 

inwoners geschat in België. Het aantal nieuwe HCV gediagnosticeerde gevallen blijft sinds 2008 

stabiel. (77) 

 

In 2016 werden 33 860 gevallen van hepatitis C gemeld in 29 EU / EER-lidstaten, wat 

overeenkomt met een ruw cijfer van 7.4 gevallen per 100 000 inwoners. (70) 

 

Aanbevelingen 

 

Het KCE raadt niet aan om routineus te screenen naar HCV bij zwangere vrouwen, maar wel 

bij aanwezigheid van een risicofactor, voorgeschiedenis/anamnese IV-druggebruik, verblijf in 

de gevangenis of tattoo/piercing door een niet-professioneel uitgevoerd. (32) 

 

In een studie in de US werd het screenen van zwangeren niet als een kosteneffectieve 

strategie weerhouden, in vergelijking met niet screenen (76). 

 

- Impact 

- Opvolgen screeningsbeleid 
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b) Mogelijkheden surveillance 

 
 

Surveillance van hepatitis C virus (HCV) verloopt momenteel via de peillaboratoria, 

gecombineerd met de gegevens van de RIZIV-databank en uit de permanente steekproef van 

het IMA. 

 
Peillaboratoria en NRC Hepatitis B, C, D, E virussen 

 
Laboratorium geconfirmeerde gevallen worden via de peillaboratoria gerapporteerd aan 

Sciensano waarbij geen onderscheid gemaakt wordt tussen acute en chronische infecties. In 

2016 namen 34 van de 77 peillaboratoria (44%) deel aan de rapportering van HCV-diagnoses. 

(77) 

 
RIZIV 

 
Uit de RIZIV-databank wordt het aantal aangevraagde analysen in de Belgische populatie 

verkregen op basis van de criteria beschreven in de RIZIV-nomenclatuur, opgedeeld per 

arrondissement en leeftijd.  

 
IMA 

 
Uit de steekproef van IMA valt op dat tussen 2002 en 2009 de meeste vrouwen getest worden 

voor anti-HCV bij elke zwangerschap (76). Het advies van het KCE rond screening tijdens de 

zwangerschap is gepubliceerd in 2015, dus is het interessant om de huidige tendens na te 

kijken en te vergelijken met de gegevens uit 2002-2009. 

 

Peilnetwerk 

 
Gezien de lage prevalentie/incidentie in België zou het mogelijk zijn om nieuwe gevallen te 

laten rapporteren via de peilnetwerken B.OSS en PediSurv. 

 

Via B.OSS zou het mogelijk zijn om HCV-positieve moeders te rapporteren en de impact 

hiervan voor de foetus/neonaat op te volgen. 

 

Via PediSurv zouden bevestigde gevallen van HCV-infectie bij kinderen kunnen gerapporteerd 

worden om zo een idee te krijgen van het voorkomen in België. Langs deze weg zou ook meer 

info kunnen verkregen worden rond de symptomen die worden vastgesteld. 

 
In Australië werd HCV-infectie opgenomen in een APSU (Australian Peadiatric Surveillance 

Unit) studie tussen 2003 en 2007. Hierbij werd een rapportage gedaan van alle kinderen <15 

jaar met een bepaalde gespecifieerde bevestiging van HCV-infectie. Er werden toen 49 

casussen gerapporteerd. (78) 

 

- Peillaboratoria 

- RIZIV 

- IMA 

- Peilnetwerk PediSurv/B.OSS 

- Verplichte melding 
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Ook in de VK werd er een registratie gedaan via een BPSU-studie. De data dateren echter 

reeds van 1997-1998. (79) 

 

Verplichte melding 

 

Op dit moment is er geen specifieke verplichte melding voor hepatitis C in België. Alleen in 

Brussel worden nieuwe infectieuze gevallen van hepatitis gemeld. Een uitbreiding hiervan in 

de andere regio’s kan een zicht geven op de incidentie van hepatitis C in België. Ook hier kan 

men het systeem van melding enkel via de laboratoria overwegen. 

 

 In Canada bestaat sinds 1991 meldingsplicht aan het ‘Canadian Notifiable Disease 

 Surveillance System’ (CNDSS). (80) 

 

 In de VSA is er een verplichte melding aan het ‘National Notifiable Diseases Surveillance 

 System’ (NNDSS) van alle virale hepatitis gevallen. (81) 

 

c) Conclusie 

Er is nog geen echte duidelijkheid welk effect een hepatitis C-infectie tijdens de zwangerschap 

heeft op de verticale transmissie en welke risico’s er zijn voor het kind. Gezien de screening 

tijdens de zwangerschap relatief goed verloopt, zou een melding van positieve gevallen via 

B.OSS te overwegen zijn. Echter verwachten we bij een HCV-infectie eerder problemen op 

lange termijn en minder tijdens de zwangerschap en bij de geboorte, waardoor we de 

werkelijke impact hiermee zeker niet detecteren. Maar het kan een begin zijn om beter zicht 

te krijgen op de verticale transmissie. 
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2.9. HERPES SIMPLEX  

a) Waarom surveillance? 

 

 
 

 Impact 

 

Het risico van overdracht van moeder op baby is het hoogst als de moeder rond het tijdstip 

van bevalling geïnfecteerd raakt (30% tot 60%). Daarentegen daalt het risico tot 3% bij een 

recidiverende infectie en minder dan 1 % als er geen laesies zichtbaar zijn. (82) 

Indien infectie in-utero optreedt, is er een verhoogd risico op een miskraam, congenitale 

afwijkingen (aan huid, ogen, zenuwstelsel) en intra-uteriene vruchtdood. (68) 

 

Een neonatale herpesinfectie wordt gekenmerkt door drie klinische verschijningsvormen. 

Slechts in ongeveer 50% van de gevallen van neonatale herpes zijn blaasjes aanwezig, zodat 

de diagnose vaak moeilijk te stellen is. Ernstige blijvende schade kan ontstaan aan 

bijvoorbeeld de ogen en het centraal zenuwstelsel van de baby. Bij een gegeneraliseerde 

infectie is de sterfte zonder antivirale therapie hoog (>80%) met fulminant leverfalen of multi-

orgaan falen en bestaat er een grote kans op restverschijnselen. (83) 

 

Prevalentie 

 

In een survey van 1999-2000 in België was de seroprevalentie van HSV1 over alle 

leeftijdsklassen 67,4%. Voor beide geslachten steeg de seroprevalentie met de leeftijd met de 

hoogste waarden in de leeftijdsgroep 40+ (80%). De seroprevalentie van HSV2 was 11,1% 

over alle leeftijdsklassen. Bij vrouwen was de leeftijdsgroep met de hoogste prevalentie 30-34 

jaar (20%). (84) 

 

Prevalentiecijfers van neonatale herpes in België konden niet teruggevonden worden in de 

literatuur. 

 

Van Oefelen et al. bekeek de incidentie van neonatale HSV in Nederland via vragenlijsten die 

werden gestuurd naar alle ziekenhuizen waarin aantallen en kenmerken van neonatale en 

maternale HSV-infecties gevraagd werden tussen 2012 en 2015. Longitudinale trends werden 

onderzocht vanaf 1999 met behulp van onderzoeksgegevens en Perinatal Registry of the 

Netherlands data (Perined). Neonatale herpes-incidentie was 4.8 per 100 000 levendgeborenen 

op basis van enquêtegegevens (2012-2015) en 3.4 per 100 000 op basis van Perined (2012-

2014). Sterftecijfer was 23% (7/30). (85) 

 

In Canada komt de infectie voor bij ongeveer 1 per 16 500 pasgeborenen, wat overeenkomt 

met ongeveer 6 per 100 000 levendgeborenen. (86) 

 

De globale ratio van neonatale herpes werd geschat op 10.3 per 10 000 geboorten op basis 

van WHO-gegevens wereldwijd, met de meeste gevallen in Afrika. (30) 

 

Preventieve maatregelen 

- Impact zwangerschap en geboorte 

- Prevalentie neonatale herpesinfectie 

- Preventieve maatregelen mogelijk 

 



RESULTATEN 
 

57 
 

 

Zwangeren met een, al dan niet primaire, herpes genitalis die veel klachten veroorzaakt, 

kunnen met Acyclovir behandeld worden, onafhankelijk van de duur van de zwangerschap. 

Een grote studie naar de uitkomst van zwangerschappen waarbij systemisch acyclovir was 

toegediend toonde geen verhoogde incidentie van aangeboren afwijkingen. 

 

Tijdens de bevallingsfase kan men het risico op overdracht verminderen door bij het 

vermoeden van een primaire anogenitale HSV-infectie in de laatste zes weken van de 

zwangerschap een sectio caesarea uit te voeren. Hygiënische maatregelen zijn belangrijk bij 

het verzorgen van de neonaat indien de verzorger een acute herpes labialis infectie heeft. Bij 

neonaten van zwangeren met (een) voor herpes genitalis verdachte laesie(s) tijdens de 

bevalling dient materiaal voor HSV-onderzoek te worden afgenomen. (84) 

 

 Aanbevelingen 

 

Het KCE raadt af om routinematig een serologisch onderzoek voor herpes simplex te 

verrichten bij zwangere vrouwen. 

 

In Nederland raadt men ook niet aan om routinematig te screenen, maar indien er tijdens de 

bevalling verdachte laesies worden gezien om bij de zwangere tijdens de bevalling materiaal af 

te nemen voor onderzoek op HSV. Bij de neonaat wordt dan 24-48 uur postpartum materiaal 

afgenomen voor HSV-onderzoek van de oropharynx en de conjunctivae. (83) 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

Peilnetwerk 

 

Neonatale herpes simplex infectie laten registreren via PediSurv zou een idee kunnen geven 

van de incidentie in België, dit naar analogie in andere landen.  

 

Australië deed een surveillance van neonatale herpes simplex infecties van 1997 tot 2009 via 

de APSU (Australian Pediatric Surveillance Unit). (78) In Nederland verkreeg men gegevens via 

Perined. (85) 

 

Gezien veel moeders van kinderen met neonatale herpes asymptomatisch zijn, lijkt een 

surveillance via B.OSS eerder beperkt bruikbaar naar bepalen van incidentie. Wel kan het 

meer info verschaffen rond het toepassen van richtlijnen omtrent behandeling/preventie en de 

uitkomst tijdens de zwangerschap. 

 

Seroprevalentiestudie 

 

De laatste gegevens in verband met de seroprevalentie in de Belgische bevolking dateren van 

1999-2000. (87) Een nieuwe evaluatie hiervan zou een zicht kunnen geven op een al of niet 

stijgend risico op seroconversie tijdens de zwangerschap. 

- Peilnetwerk 

- Seroprevalentiestudie 

- Peillaboratoria 
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Peillaboratoria 

 

De peillaboratoria rapporteren gegevens omtrent Herpes Simplex Virus 1 en 2 in 

cerebrospinaal vocht.  

 

c) Conclusie 

 

HSV heeft toch een grote impact bij besmetting tijdens de zwangerschap, waardoor dit 

pathogeen misschien toch meer aandacht verdient dan het op dit moment krijgt. Verwerking 

van de gegevens van de peillaboratoria kan al een eerste indruk geven van HSV bij zwangeren 

en neonaten. De mogelijkheid van een rapportage via een netwerk zoals PediSurv of B.OSS 

dient zeker verder onderzocht te worden. 
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2.10. HIV 

a) Waarom surveillance? 

 

 
 

 Impact 

 

De impact van maternale hiv positiviteit is groot. In afwezigheid van elke interventie is het risico 

van een verticale transmissie 15-30% in niet-borstvoedende populaties. Borstvoeding door 

een besmette moeder verhoogt het risico met 5-20% tot een totaal van 20-45%. Het risico op 

moeder-kindtransmissie kan worden verminderd tot minder dan 2% door behandeling met 

antiretrovirale therapie bij vrouwen tijdens de zwangerschap en de bevalling en aan het kind 

in de eerste weken van het leven, obstetrische interventies inclusief electieve keizersnede 

(vóór het begin van arbeid en breuk van membranen), en volledige vermijding van 

borstvoeding. (19) 

 

In het rapport van SPE uit 2009 werden gegevens van 494 hiv positieve zwangeren (2003-

2008) vergeleken met 64.793 zwangeren bevallen in 2006. Het aantal neonaten met een 

geboortegewicht onder de 2500 gram ligt hoger in de groep van hiv geïnfecteerde zwangeren 

(11,8 versus 6,9 %). Eveneens worden deze neonaten vaker opgenomen op de afdeling 

neonatologie en de NICU. Perinatale en laat-neonatale sterfte is in beide groepen laag. De 

incidentie van misvormingen bij de neonaat zijn vergelijkbaar in beide groepen. Het aantal 

primaire sectio’s ligt hoger in de groep van hiv geïnfecteerde zwangeren als gevolg van het 

beleid rondom de partus in het kader van preventie van verticale transmissie van het virus. 

Complicaties tijdens de zwangerschap zoals hypertensie, diabetes en prematuriteit komen bij 

hiv geïnfecteerde zwangeren vaker voor. (88) 

 

 Screeningsbeleid 

 

Het KCE raadt aan om aan elke zwangere vrouw een hiv-test voor te stellen aan het begin van 

de zwangerschap na het nut ervan te hebben uitgelegd. (32) 

 

Zoals blijkt uit de SPE-gegevens van 2003-2008 is de hiv-prevalentie bij zwangeren laag in 

Vlaanderen (0,11 % – 0,13 %) maar zag men een lichte toename tot 0.18% in 2008. Dit was 

deels toe te schrijven aan een betere screening van zwangeren, maar belangrijk is toch dat in 

2008 20% van de zwangeren niet getest werd op hiv. (88) 

 

Gelukkig tonen cijfers uit Wallonië aan dat de situatie in 2016 er toch sterk op vooruitgegaan 

is, nl. ‘slechts’ bij 2.5% was de status onbekend bij de bevalling. In Brussel zijn de cijfers in 

2016 echter slechter, met 10.8% onbekende statussen. Cijfers over de situatie in Vlaanderen 

zijn niet beschikbaar, maar zouden zeker interessant zijn. (89;90) 

 

 Incidentie 

 

- Impact zwangerschap 

- Opvolging screeningsbeleid en detecteren risicogroepen 

- Incidentie perinatale infecties  
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De Aids referentielaboratoria verzamelen alle data rond HIV/Aids in België.  

 

Kinderen jonger dan 15 maand worden in België opgevolgd indien zij geboren zijn bij moeders 

geïnfecteerd met hiv waarbij men wil nagaan of zij al dan niet geïnfecteerd zijn.  

 

In 2015 maakte men een overzicht van de evolutie van het aantal kinderen geïnfecteerd met 

hiv die geboren werden bij moeders die geïnfecteerd waren met hiv in België. 

 

Figuur 2: Evolutie van het aantal kinderen  

Geïnfecteerd met hiv geboren bij moeders met hiv 

 
 

In 2016 kon men besluiten dat geen enkel kind jonger dan 15 maand werd geïnfecteerd. Er 

vond geen perinatale overdracht plaats bij de kinderen geboren in 2016. Bij de kinderen ouder 

dan 15 maand en jonger dan 15 jaar werden 4 nieuwe diagnoses gesteld. Of het hier om een 

perinatale overdracht gaat, is niet gekend. (Gegevens uit het samenvattend verslag van de 

zeven Aids referentielaboratoria voor het RIZIV, nl Opsporing en opvolging van patiënten met 

hiv-infectie: aanpassing, toepassing en evaluatie van laboratoriummethoden en verwante 

projecten) 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

Aids referentielaboratoria 

 

De gegevens van de zeven Aids referentielaboratoria geven een volledig beeld weer van de 

nieuw gediagnosticeerde hiv-gevallen in België en kunnen dus perfect dienen als surveillance-

systeem voor hiv als mogelijke congenitale infectie. Hiernaast worden aanvullende gegevens 

verzameld via een cohorte van patiënten die medisch opgevolgd worden in de aids referentie 

centra (ARC), waaronder ook vrouwen die zwanger worden/zijn. 
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IMA 

 

Via de gegevens vanuit de IMA-databank kunnen we zicht krijgen op het aantal hiv-testen die 

worden uitgevoerd bij zwangeren. 

 

c) Conclusie 

 

De surveillance rond hiv is reeds goed uitgewerkt. Gebruik van deze data en eventueel 

aanvulling met IMA-gegevens kan ons een goed overzicht bezorgen en dient meer in detail 

bekeken te worden. 
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2.11. INFLUENZA 

a) Waarom surveillance? 

 

 

Veel virussen hebben een impact op de zwangerschap. Gezien er een preventief middel 

bestaat tegen Influenza, bespreken we toch graag dit virus wat meer in detail. 

 

Impact 

 

Een zwangere heeft een verhoogde vatbaarheid voor influenza (immunologisch en 

fysionomisch: verhoogd diafragma, verhoogde ademhalingsfrequentie en oppervlakkigere 

ademhaling). Bij pandemische griep is het duidelijk beschreven dat er een verhoogde kans is 

op opname IZ, beademing op IZ en mortaliteit (tot 26% van opnames op IZ).  

Hiernaast zijn ook congenitale afwijkingen beschreven zoals spina bifida of schisis en een 

verhoogd risico op IUGR, prematuriteit, spontane abortussen en miskramen. (91) 

 

Vaccinatie 

 

In het advies van de HGR uit 2018 wordt aanbevolen om alle zwangeren te vaccineren tegen 

influenza, ongeacht de fase van de zwangerschap. Voordien was het advies om enkel 

zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap op het ogenblik 

van het griepseizoen te vaccineren. (25,92) 

 

In de literatuur vond men verschillende positieve effecten van deze vaccinatie. In Bangladesh 

zag men een daling van 36% respiratoire infecties bij zwangeren. Ook in de VSA zag men een 

50% reductie van acuut respiratoire infecties bij gevaccineerde zwangere vrouwen ten 

opzichte van niet gevaccineerde zwangere vrouwen. Bij de foetus zag men een positief effect 

op SGA en prematuriteit, met meer voordeel voor vrouwen met hoger risicoprofiel (zwarte ras 

en lagere SES). (91) 

 

Uit de vaccinatiegraadstudie van 2016 blijkt dat slechts 47% van de zwangere vrouwen ingeënt 

zijn tegen de griep. Onder meer opleiding, herkomst en pariteit zijn risicofactoren voor geen 

vaccinatie. (18) 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 

Ziekenhuis surveillance SARI 

 

Via de gegevens verzameld via de SARI (Severe Acure Respiratory Infections) surveillance 

zou men een zicht kunnen krijgen op het aantal gehospitaliseerde zwangere vrouwen omwille 

- Ziekenhuis surveillance SARI 

- Nieuwe vaccinatiegraadstudie (na nieuwe campagne?) 

 

- Impact zwangerschap 

- Effect vaccinatie opvolgen 
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van influenza. Hierbij kan men nagaan of ze al dan niet gevaccineerd werden. De fractie 

zwangere vrouwen is echter nogal klein. 

 

Vaccinatiegraadstudie 

 

Via de vaccinatiegraadstudie kan men het aantal gevaccineerde zwangere vrouwen opvolgen. 

Gezien het nieuwe advies van de HGR en de eerder lage vaccinatiegraad in 2016, zou een 

nieuwe campagne rond vaccineren tijdens de zwangerschap aan te bevelen zijn. Het effect 

kan dan opgevolgd worden via een nieuwe vaccinatiegraadmeting. 

 

c) Conclusie 

Veel virussen hebben een impact tijdens de zwangerschap. We haalden specifiek Influenza 

naar boven, gezien de mogelijkheid tot vaccinatie en het vernieuwde advies hieromtrent. Het 

lijkt interessant om de vaccinatiegraad bij zwangere vrouwen op te volgen. 
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2.12. LISTERIOSE 

a) Waarom surveillance? 

 

 
 

 Impact 

 

Zwangere vrouwen hebben 20 keer meer kans om ziek te worden door listeria-bacterie dan 

andere volwassenen. Bovendien kan listeriose bij zwangere vrouwen ernstiger verlopen dan 

bij niet-zwangere vrouwen, nl. als een invasieve infectie, gekenmerkt door onder andere 

sepsis, meningitis en meningo-encefalitis. Het ongeboren kind heeft een verhoogde kans op 

een ernstig beloop. Infectie bij zwangere vrouwen, met name in de tweede helft van de 

zwangerschap, kan leiden tot intra-uteriene vruchtdood en vroeggeboorte.  De letaliteit van 

klinische gevallen is in het algemeen hoog (19-35%) en vooral bij prematuur geboren neonaten 

erg hoog. (93) 

 

Overlevende pasgeborenen worden vaak opgedeeld in een vroege en late vorm van listeriose. 

Vroege neonatale listeriose (via placentaire transmissie) wordt vaak gekenmerkt door een 

pneumonie en/of sepsis. Bij de ernstige vormen wordt ook granulomatosis infantiseptica 

gezien. Late neonatale listeriose (vermoedelijk door besmetting bij de geboorte) wordt 

gekenmerkt door symptomen van meningitis, 1 tot meerdere weken na de geboorte. (93;94) 

De Noordhout et al. zagen dat 20.9% van alle listeriose-gevallen in hun onderzoek perinatale 

infecties waren. Een Listeria-besmetting tijdens de zwangerschap is dus zeker niet onschuldig 

te noemen. (22) 

 

In 2016 berekende Maertens de Noordhout et al. de burden van listeriose specifiek voor België. 

Perinatale listeriose heeft naar schatting 269 DALY’s veroorzaakt of 2 DALY’s per 100 000 

inwoners in 2012 en zal naar verwachting 258 DALY's of 2 DALY's per 100 000 inwoners 

veroorzaken in 2014. Het grootste deel van de burden wordt veroorzaakt door mortaliteit. (22) 

 

 Incidentie 

 

Er is een statistisch significante stijgende trend van bevestigde listeriosegevallen in de EU / 

EER tijdens de totale periode 2008-2016, evenals tijdens de periode van 2012 tot 2016. (93) 

Ook het NRC Listeria merkte deze stijging op. In de jaren 2011-2015 varieerde het aantal 

Listeria-gevallen gemeld aan het NRC tussen 0.54 en 0.75 gevallen per 100 000 inwoners. In 

2016 is het aantal gemelde gevallen gestegen naar 0.91 gevallen per 100 000 inwoners. 

(95;96) 

 

In 2016 werden acht gevallen van perinatale listeriose gemeld via het NRC. Dit aantal is 

vergelijkbaar met de gemelde aantallen in voorgaande jaren In 2016 werd bij vier van de acht 

perinatale gevallen een septicaemia bij de neonaat gemeld, terwijl er voor geen enkel geval 

een meningitis werd gemeld. In hetzelfde jaar werden twee gevallen van spontane abortus 

en/of doodgeboorte gemeld. Voor de andere perinatale gevallen was de uitkomst niet gekend. 

- Impact tijdens de zwangerschap 

- Stijgende incidentie 

- Noodzaak preventieve maatregelen 
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Het aantal neonatale infecties in België is dus eerder beperkt en komt overeen met het aantal 

geschatte infecties in onze buurlanden. (96) 

 

 Preventieve maatregelen 

 

Een screening heeft geen zin, echter zijn aanbevelingen betreffende risicovolle 

voedingsstoffen en voedingsgewoonten tijdens de zwangerschap zeer belangrijk. Deze 

preventieve maatregelen hebben immers een grote impact op de incidentie van listeriose 

tijdens de zwangerschap.  

 

Hiernaast dienen clinici attent te zijn op een mogelijke Listeria-infectie. In het rapport van 

Sciensano uit 2018 duidt men nog eens op het feit dat het belangrijk blijft om bij elke zwangere 

vrouw met koorts in het derde trimester te testen op Listeria. (96) 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

 NRC en Peillaboratoria 

 

Infecties met Listeria in België worden opgevolgd door het NRC Listeria (Sciensano, Brussel). 

De dekking van het NRC schommelde tussen 2008 en 2012 tussen de 38% en 57%, terwijl 

het vanaf 2013 sterk steeg tot 78% in 2015. (96) 

Daarnaast is Listeria ook opgenomen in de lijst van te rapporteren pathogenen door de 

peillaboratoria.  

Op basis van hun gegevens werd de epidemiologische situatie van Listeria beschreven door 

Sciensano in het rapport ‘Voedsel- en watergerelateerde infectieziekten’ uit 2018 waarbij ook 

aandacht gaat naar de perinatale gevallen van listeriose. Er bestaat dus reeds een soort 

surveillance.(96) 

 

Het NRC Listeria vraagt bijkomende info op rond klinische gegevens. Een optimalisatie hiervan 

zou helpen om de impact van perinatale listeriose beter in te kunnen schatten. Gegevens rond 

al dan niet geïnformeerd te zijn rond preventieve maatregelen en/of deze toegepast te hebben, 

kunnen het beleid rond deze maatregelen nog wat aanscherpen. 

 

 Verplichte melding 

 

Een verplichte melding in Vlaanderen is er niet, hoewel dit in Wallonië en het Brussels Gewest 

wel het geval is. Een invoering hiervan zou de data vanuit het NRC en de peillabo’s kunnen 

aanvullen. 

 

 Peilnetwerken 

 

- Data NRC Listeria en peillabo’s 

- Verplichte melding 

- Peilnetwerken B.OSS en PediSurv 
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Gezien het klein aantal gevallen van perinatale listeriose is er een mogelijkheid om dit 

pathogeen op te nemen bij een surveillancesysteem zoals B.OSS en PediSurv. 

 

c) Conclusie 

Gezien het NRC en de peillaboratoria reeds veel info verzamelen, lijkt het interessant om 

vooral deze weg verder uit te werken en te optimaliseren. Gezien de hoge case-fatality rate 

verbonden aan dit pathogeen, is een registratie via het B.OSS netwerk ook zeker interessant 

om zo een nog beter inzicht te krijgen op de werkelijke impact tijdens de zwangerschap. 
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2.13. PARVO B19 

a) Waarom surveillance? 

 

 

 

 Impact 

 

De passage van het virus van moeder naar foetus vindt plaats in 1/3 van de gevallen bij een 

primaire infectie (33%). Het risico op foetale sterfte varieert van 5 tot 9%. Parvovirus B19 is 

verantwoordelijk voor 10% van de niet-immune hydrops foetalis. Het risico op maternale-

foetale passage varieert volgens de zwangerschapsduur op het moment van infectie: in het 

eerste trimester is het hoog en veroorzaakt het spontane abortussen in 11 tot 15% van de 

gevallen, in het tweede trimester resulteert de infectie in hydrops foetalis bij 4% van de 

kinderen of in een overlijden in utero, terwijl kinderen in het derde trimester meestal spontaan 

herstellen. (97) 

 

De impact van Parvovirus B19 is moeilijk te bepalen, gezien er geen nationale surveillance 

programma’s bestaan. 

 

In Zuid-Australië test men bij de routine mazelen surveillance (bij het voorkomen van een rash) 

ook steeds op rubella en parvovirus. Tussen 1999 en 2004 bleek 2% tot 10% van de 

vermoedelijke mazelengevallen uiteindelijk parvovirusgevallen. (98) 

 

Ook in Bulgarije testte men bij mazelen- rubella- negatieve personen met een rash op parvovirus 

B19. 22% van hen bleek parvovirus positief. In hun studiepopulatie waren 32 vrouwen zwanger. 

9 van hen bleken positief voor parvovirus B19. 8 van hen bevielen van en gezonde baby. De 

foetus van 1 vrouw kreeg hydrops foetalis en de foetus werd geaborteerd. (99) 

 

 Prevalentie 

 

In de seroprevalentiestudie van Mossong et al. in 2005-2006, uitgevoerd in België, Finland, 

Engeland & Wales, Italië en Polen, werd het gemiddelde aantal vrouwen in de vruchtbare 

leeftijd dat gevoelig is voor parvovirus B19-infectie en het risico dat een zwangere vrouw een 

Parvo B19-infectie krijgt tijdens de zwangerschap, geschat op respectievelijk 26% en 0.61% 

in België. (100) 

 

Onderzoek naar seroprevalentie van parvovirus B19 in de Verenigde Staten, Duitsland, het 

Verenigd Koninkrijk en Spanje heeft uitgewezen dat ongeveer 50 tot 65 % van de vrouwen 

reeds immuun is voor parvovirus B19. (101) 

 

In Nederland heeft van de vrouwen in de vruchtbare leeftijd voor zover bekend 30-40% geen 
antistoffen tegen parvovirus B19. Aangenomen wordt dat ongeveer 1% van alle zwangere 
vrouwen tijdens de zwangerschap een infectie met parvovirus B19 doormaakt. (102) 

 
 Aanbevelingen 

 

- Impact foetaal overlijden 
- Prevalentie onbekend 
- Inzicht krijgen in periodiciteit Parvo B19 
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Screening op parvo B19 wordt in het algemeen niet geadviseerd. Het bepalen van de 

antistoffen heeft immers geen consequenties. Antistoffenbepaling is alleen geïndiceerd als er 

een reëel risico is geweest: de zwangere is in de eerste 20 weken van de zwangerschap en 

heeft een kind met erythema infectiosum in het gezin of de zwangere heeft zelf symptomen 

passend bij parvo B19-infectie. Hierdoor kan men meer bedacht zijn op het risico van foetale 

anemie of hydrops en hierbij, indien nodig, tijdig ingrijpen. (102) 

 

 Periodiciteit 

 

Verschillende studies tonen een bepaalde periodiciteit aan van verhoogd voorkomen van 

ParvoB19 infecties (variërend 3-6 jaar) en een seizoensgebondenheid. In België worden deze 

vooral gezien tijdens de wintermaanden en in de lente. (101;102) 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 

 

 NRC en peillaboratoria 

 

Watt et al (2013) stelt als minimum voor een surveillance voor om, zeker tijdens een parvo 

B19 epidemie, bij een miskraam of doodgeboorte het maternale bloed te testen zodat men 

parvo B19 kan aanduiden of uitsluiten als oorzaak voor het foetaal verlies. (103) 

 

Via het NRC en de peillabo’s zou zo’n epidemie kunnen opgespoord worden.  

 

 Peilnetwerk 

 

Via het B.OSS netwerk zouden positieve casussen tijdens de zwangerschap kunnen 

gemonitord worden. 

 

Gezien de grootste impact van Parvo b19 foetaal overlijden is, is opsporing via PediSurv een 

minder goede optie. 

 

 Seroprevalentiestudie 

 

De laatste seroprevalentiegegevens dateren van 2006. En nieuwe opvolging hiervan kan 

interessant zijn, gezien het risico tijdens de zwangerschap enkel bestaat in geval van een 

primaire infectie. 

 

c) Conclusie 

ParvoB19 is geen pathogeen waar in de eerste plaats wordt aan gedacht, maar is toch zeker 

niet onschuldig. Het zou boeiend zijn om de periodiciteit te kunnen opvolgen, bv. via registratie 

van de peillaboratoria, om bij het starten van een epidemie, na te gaan of hierbij ook meer 

zwangere vrouwen worden getest/geïnfecteerd en eventueel hieraan gekoppeld een 

- Data NRC en Peillaboratoria 

- Peilnetwerk B.OSS 

- Seroprevalentiestudie 
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waarschuwingsbericht kan verzonden worden om de clinici attent te maken op het verhoogd 

risico. Via een B.OSS studie zou men de seroconversies tijdens de zwangerschap kunnen 

nagaan en de impact ervan op het verder verloop van de zwangerschap en op de foetus. 
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2.14. RUBELLA 

a) Waarom surveillance? 

 

 
 

 Impact 

 

Wanneer een infectie met rubella plaatsvindt vlak voor de conceptie of tijdens de eerste 8-10 

weken van de zwangerschap, kan deze tot bij 90% van de gevallen meerdere foetale defecten 

veroorzaken, zelfs leidend tot een miskraam of een doodgeboorte. Het risico op 

geboorteafwijkingen neemt af met een infectie later in de zwangerschap.  

Het congenitaal rubellasyndroom (CRS) wordt gekenmerkt door gehoorstoornissen, oog- en 

hartafwijkingen en andere levenslange aandoeningen zoals autisme, diabetes mellitus en 

schildklierfunctiestoornissen. (104) 

 

Hoewel er dus duidelijk veel ziektelast verbonden is aan een rubella-infectie tijdens de 

zwangerschap, is de impact op de volksgezondheid op dit moment eerder beperkt door de 

goede vaccinatiegraad in Vlaanderen. Simons et al. berekende dat 1 geval van CRS 

verantwoordelijk is voor een verlies ongeveer 19 tot 39 DALYs voor landen met een hoog 

inkomen, uitgaande van een optimale behandeling. (23) 

 

 (Sero)prevalentie 

 

Uit de seroprevalentiestudie van Sciensano uit 2013-2014 bleken 14% van de vrouwen tussen 

15 en 39 jaar seronegatief te zijn voor rubella. Hiermee zitten we nog in een risicozone voor 

een epidemie, daar de WGO een percentage van minder dan 5 beschouwd als veilig. (105) 

 

In 2012 kreeg men 1 melding van CRS via PediSurv, waarbij het om een importgeval ging. 

Tussen 2007 en 2014 was dit het enige gemelde geval in België. (4) 

 

Sinds 2012 is er echter een heropleving van rubella in Europa bij onvoldoende gevaccineerde 

populaties. Dit is vooral te wijten aan een epidemie in Roemenië in 2012 en in Polen in 2013. 

Ook in Nederland was er in de ‘Bible belt’ een epidemie in 2004-2005 met 16 gevallen van 

rubella tijdens de zwangerschap, leidend tot 11 gevallen van CRS en 2 foetale overlijdens. (4) 

 

Het is dus heel belangrijk om de seroprevalentie of vaccinatiegraad goed op te volgen om, 

indien nodig, maatregelen te kunnen treffen. In de vaccinatiegraadstudie uit 2016 was 87,4% 

van de adolescenten (16 jaar) met 2 dosissen MBR ingeënt. De gegevens van de volwassenen 

in deze studie omtrent deze vaccinatie zijn voornamelijk gebaseerd op herinnering. Hierdoor 

zijn de cijfers weinig betrouwbaar, maar geven ze mogelijks wel weer dat deze groep 

volwassenen (ouders met jonge kinderen) ondergevaccineerd is en dus een risicogroep vormt. 

(22) 

 

- Impact tijdens zwangerschap en bij neonaat 

- (Sero)prevalentie opvolgen 

- Opvolgen doelstelling WGO van eliminatie van (congenitale) rubella met nood 

aan exhaustief surveillancesysteem 

- Internationale rapportage mogelijk maken 
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 Eliminatie 

 

De WGO streeft via het Global Vaccine Action Plan een eliminatie van rubella na in 5 WGO 

regio’s tegen 2020. In België is hiervoor het comité voor eliminatie van mazelen (2003) en 

rubella (2006) opgericht. Ze stelden een nationaal actieplan 2016-2020 op, met activiteiten 

gericht op vaccinatie surveillance, voorlichting en sensibilisatie. (106;107) 

 

Surveillance data kunnen gebruikt worden om groepen van personen of regio’s te identificeren 

waar men extra ziektecontrolemaatregelen kan treffen om zo het endemisch voorkomen van 

rubella in te perken of volledig te elimineren. Via de surveillance kan men ook de effectiviteit 

van het vaccinatieprogramma evalueren. 

  

 Rapportage 

 

CRS is niet toegevoegd aan de lijst van meldingsplichtige infectieziekten in Vlaanderen en er 

bestaat ook geen sluitend surveillancesysteem waardoor er geen complete data geleverd kan 

worden aan regionale instanties, ECDC (via TESSy) of de WGO/Unicef.  Zo is het ook moeilijk 

om de huidige burden van rubella in te schatten.  

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

De WGO beveelt aan om een actieve klinische, virologische en epidemiologische surveillance 

uit te voeren en acht een verplichte melding van rubella en congenitaal rubella syndroom 

(CRS) noodzakelijk op nationaal niveau. (107) 

Momenteel is er in België geen ("case-based“) surveillance van rubella gevallen 

(demografische, klinische, epidemiologische en laboratorium-informatie) terwijl dit wel één van 

de voorwaarden is opgelegd door de WGO en de Regionale Europese Verificatie Commissie 

(RVC) voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella. Frankrijk, Denemarken en België zijn de 

enige WGO-EURO-landen die geen case-based surveillance van rubella hebben 

 
Het Comité voor de Eliminatie van Mazelen en Rubella heeft deze problematiek herhaaldelijk 

overwogen en beslist dat een klinische surveillance van rubella infectie niet haalbaar is, omdat 

het klinisch beeld onvoldoende specifiek is en laboratoriumdiagnostiek uitvoeren bij elk 

mogelijk geval niet haalbaar is. Daarentegen is serosurveillance van rubella immuniteit 

gecombineerd met een versterkte surveillance van CRS wel aangewezen en zou het 

aangeraden zijn om deze ziekte op te nemen in de verplichte meldingen in alle regio’s.  

 

De definitie van een geval van rubella werd opnieuw geëvalueerd in 2005 door ECDC. Deze 

geeft aan dat IgM positieve gevallen zonder klinische informatie onvoldoende is om een geval 

van rubella te bevestigen. Bij afwezigheid van klinische gegevens of bijkomende testen, 

kunnen de gemelde gevallen via de laboratoria niet worden beschouwd als bevestigde 

- Vaccinatiegraadmetingen 

- Surveillance via NRC 

- Seroprevalentiestudie 

- Verplichte melding 

- Peilnetwerken PediSurv en B.OSS 

- Deelname Eurocat door alle Vlaamse provincies 

 



RESULTATEN 
 

72 
 

gevallen. Daarom kan de surveillance enkel via de laboratoria niet als voldoende worden 

beschouwd. (2) 

 

Als strategie rond surveillance van rubella raadt het Comité voor de Eliminatie van Mazelen 

en Rubella volgende maatregelen aan: 

- Actualisatie van de vaccinatiegraadmeting voor 2 dosissen van het MBR-vaccin voor 

het hele land. 

- Versterking van de surveillance voor klinisch verdachte gevallen van rubella, door 

labobevestiging, uitgevoerd bij voorkeur door het Nationaal Referentiecentrum.  

- Surveillance van de immuniteit tegen mazelen en rubella via een nauwgezette 

serologische opvolging bij de verschillende leeftijdsgroepen (seroprevalentiestudie). 

- Versterking van de rapportering van gevallen van CRS.  

- Versterking van de activiteiten van beide Nationale Referentiecentra (NRC Mazelen, 

Bof en Rubella en NRC congenitale infecties).  

 

Meer details over hoe dit kan aangepakt worden, kan men terugvinden in het nationaal 

actieplan 2016-2020 van het Comité. (106) 

 

 Vaccinatiegraadmeting 

 

Gezien het risico op een rubella infectie sterk samenhangt met de vaccinatiegraad in een regio, 

is het raadzaam om deze goed op te volgen. Dit kan via herhaaldelijke steekproeven. Deze 

worden frequent uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse overheid. Echter de data rond 

volwassenen is hierbij beperkt bruikbaar gezien het voornamelijk om zelfrapportage gaat. 

 

 NRC 

 

In geval van CRS zouden confirmatietesten door het NRC moeten aangemoedigd of zelfs 

verplicht worden, samen met het aanbieden van klinische informatie. Een goed overleg tussen 

de het NRC Rubella en NRC Congenitale infecties lijkt hier aan de orde, zodat de testen goed 

op elkaar zijn afgestemd.  

 

In 2018 stelde Sciensano aan 108 laboratoria de vraag of zij stalen van rubella doorsturen in 

routine. 34 van hen deden dit naar het NRC Mazelen, bof en rubella en 12 laboratoria naar het 

NRC congenitale infecties. Dit toont aan dat het stimuleren van het gebruik van het NRC voor 

een confirmatietest absoluut noodzakelijk is. (Kris Vernelen, nog niet gepubliceerd) 

 

 Seroprevalentiestudie 

 

De laatste seroprevalentiestudie dateert van 2013-2014. Indien men een nieuwe studie wil 

uitvoeren, is het raadzaam om opnieuw rubella mee op te nemen in het onderzoek. 

  

 Verplichte melding 

 

De grootste impact op de surveillance zou vermoedelijk het invoeren van een meldingsplicht 

voor CRS in Vlaanderen zijn, net zoals dit reeds in Wallonië bestaat. Eventueel valt ook een 

verplichte melding van rubella in het algemeen te overwegen, zoals reeds het geval is in 
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Brussel. Opnieuw kadert de meldingsplicht dan niet in het teken van maatregelen die dienen 

ondernomen te worden, maar echt in het kader van een surveillance-opdracht. 

 

 Peilnetwerken  

 

- PediSurv 

Eén van de voorgestelde strategieën is versterking van de rapportering van gevallen van CRS. 

Er is reeds melding via PediSurv. Deze survey covert echter niet gans Vlaanderen waardoor 

we mogelijke gevallen missen.  

 

- B.OSS 

Het B.OSS netwerk zou een platform kunnen zijn om seroconversies tijdens de zwangerschap 

op te sporen en via verdere opvolging meer zicht te krijgen op de impact hiervan op de 

zwangerschap en bij de pasgeborene. 

 

- Eurocat 

In Vlaanderen bestaat ook Eurocat Antwerpen. Bij kinderen geboren na 2000 registreert men 

onder andere de aangeboren afwijkingen ontstaan door een maternale infectie. Hierdoor zijn 

ze in staat om ook gegevens rond incidentie van CRS te verschaffen. Uitbreiden van de 

deelname aan Eurocat door alle Vlaamse provincies zou een optie kunnen zijn. 

 

- Peilnetwerk kinderoftalmologen 

Hiernaast is het te overwegen om een netwerk op te bouwen van specifieke specialisten die 

de pathognomonische symptomen moeten behandelen, zoals kinderoftalmologen. Hun aantal 

is niet zo groot en als een geval van een congenitale oogafwijking opduikt is er veel kans dat 

er naar hen doorverwezen wordt. Ook bij chlamydia en gonorroe werd voorgesteld om deze 

artsengroep te betrekken in de surveillance. 

 

c) Conclusie 

Wil men rubella en samenhangend CRS beter opvolgen in Vlaanderen, dan dient vooral een 

samenwerking aangegaan te worden met het comité voor eliminatie mazelen en rubella, welke 

reeds vele maatregelen voorstellen.  
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2.15. SYFILIS 

a) Waarom surveillance? 

 

 

 

 Impact 

 

Onbehandeld is de kans klein op een normaal geboren kind tijdens de primaire en secundaire 

stadia (60-100% transmissiekans). Ongeveer 50% van de foetussen zullen sterven in utero en 

ongeveer 50% zal geboren worden met congenitale syfilis. In de latente en tertiaire stadia 

verlaagt de kans op transmissie (respectievelijk 40% en 8-10%) en verhoogt de kans op de 

geboorte van een gezond kind (respectievelijk 20% en 70%). (108) 

 

Congenitale syfilis wordt opgedeeld in 2 groepen, namelijk vroege congenitale infectie 

(symptomen voor de leeftijd van 2 jaar) en late congenitale infectie (symptomen na de leeftijd 

van 2 jaar). 

Ongeveer 60 tot 90 procent van de levend geboren neonaten met congenitale syfilis zijn 

asymptomatisch bij de geboorte. De aanwezigheid van symptomen bij de geboorte is 

afhankelijk van de timing van intra-uteriene infectie en behandeling. Onder symptomatische 

zuigelingen, zijn de meest voorkomende bevindingen hepatomegalie, geelzucht, loopneus 

(“snuffelen" of “sniffles”), huiduitslag, gegeneraliseerde lymfadenopathie en skeletafwijkingen. 

Symptomen van laat congenitale syfilis zijn gerelateerd aan littekens of aanhoudende 

ontsteking door de vroege infectie en worden gekenmerkt door gumma vorming in 

verschillende weefsels. Laat congenitale syfilis ontwikkelt zich in ongeveer 40 procent van de 

baby's van vrouwen met onbehandelde syfilis. (109) 

 

Prevalentie/Incidentie 

 

Voor syfilis wordt in België een continue stijging gezien van de gerapporteerde incidentie 

tussen 2002 en 2013 met 1.0 gevallen (N=105 gevallen) per 100 000 inwoners in 2002 en tot 

8.9 (N=991) gevallen per 100 000 inwoners in 2013. De gemiddelde jaarlijkse stijging over de 

laatste 11 jaar bedraagt 25 %. Ondanks dat de stijging vooral wordt toegeschreven aan de 

groep MSM, ziet men sinds 2012 toch ook een significante stijging van gevallen bij 

voornamelijk 30 tot 34-jarige vrouwen. (8;109) Ook elders ziet men deze stijging (binnen 

Europa, Canada). (2;110) 

 

Tussen 2002 en 2013 werden in België 5 gevallen van congenitale syfilis gerapporteerd door 

de peillaboratoria voor microbiologie. Via het peilnetwerk van artsen werden geen gevallen 

van congenitale syfilis geregistreerd. (8)  

In 2017 werden 4 gevallen van congenitale syfilis gemeld via de verplichte melding in 

Vlaanderen. Ook in 2018 kwamen 4 meldingen binnen over een syfilisinfectie bij een kind <1 

jaar. 

 

- Impact zwangerschap en foetus 

- Stijgende incidentie in België 

- Opvolging screening 

- Notificatie ECDC 
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De ruwe cijfers voor gerapporteerde congenitale syfilisinfectie in de EU / EER in 2016 waren 

1.1 gevallen per 100 000 levendgeborenen en bleven stabiel in vergelijking met 2015 (1.0 per 

100 000). De hoogste percentages werden waargenomen in Bulgarije (20.0 per 100 000). Cijfers 

vanuit België werden hierbij niet opgenomen. (111) 

 

De stijging die men ziet van de incidentie van syfilis, vertaalt zich ook in een stijging van de 

incidentie van congenitale syfilis.  

 

In Canada zag men de ratio van congenitale syfilis dalen tussen 2010 en 2014 (1.6 tot 0.3 

gevallen per 100 000 levendgeborenen). In 2015 daarentegen zag men terug een stijging naar 

1.5 gevallen per 100 000 levendgeborenen (n=6). (110) 

 

In de USA daalde de incidentie van congenitale syfilis gedurende 2008-2012 van 10.5 tot 8.4 

gevallen per 100 000 levendgeborenen. In 2014 zag men echter terug een stijging tot 11.6 

gevallen per 100 000 levendgeborenen. (112) 

 

 Aanbevelingen screening 

 

Het KCE beveelt aan om aan elke zwangere vrouw voor te stellen om te testen op syfilis aan 

het begin van de zwangerschap (of daarvoor), gezien een behandeling gunstig is voor de 

prognose van zowel moeder als kind. Het kan geïndiceerd zijn om het onderzoek te herhalen 

in het derde trimester bij verdenking op een tijdens de zwangerschap opgelopen syfilis. Dit 

wordt ook bevestigd in het nieuw rapport uit 2019 rond syfilis en gonorroe. (33;109) 

 

In 2013 voerde ECDC een enquête rond prenatale screeningprogramma’s uit. Uit de resultaten 

blijkt dat alle deelnemende EU / EER-landen (26/26) een antenatale screening op syfilis 

geïmplementeerd hebben. De meeste landen (22/24) testen zwangere vrouwen op syfilis tijdens 

het eerste trimester van zwangerschap. Zeven landen rapporteerden herhalingstesten tijdens 

het derde trimester van de zwangerschap als een algemene aanbeveling. Nog eens drie landen 

bieden een herhalingsonderzoek aan voor vrouwen in risicogroepen. De gerapporteerde 

dekking van antenatale screening van syfilis was hoog: 14/18 landen rapporteerden een dekking 

van ≥95%, terwijl drie een dekking rapporteerden van ≥90%. Toegang tot antenatale screening 

voor kwetsbare groepen is nog steeds een probleem in een aantal landen. (113) 

 

Notificatie ECDC 

 

Momenteel verzamelt men geconfirmeerde gevallen van congenitale syfilis in de EU/EER. 

Echter levert België hiervoor geen data. Het uiteindelijke doel is om te streven naar eliminatie 

van congenitale syfilis. Hiervoor is betere antenatale screening essentieel, evenals goede 

surveillancegegevens rond congenitale syfilis. Gezien op dit moment de effectiviteit van de 

prenatale screeningsprogramma’s op Europees niveau nog niet wordt opgevolgd en tevens 

meer info rond de klinische gevallen van congenitale syfilis niet wordt verzameld, is het moeilijk 

om de risicofactoren te begrijpen, zowel de sociale als die met betrekking tot prenatale 

zorgverlening. Het vrije verkeer van personen in de EU / EER, alsmede het toenemende 

wereldwijde reizen, houdt in dat congenitale syfilis in EU / EER-landen ook afhangt van 

inspanningen in andere EU / EER-landen en buiten Europa. (113) 
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b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
  

 Verplichte melding 

 

In Vlaanderen en in Brussel is syfilis een meldingsplichtige ziekte. In Wallonië is enkel 

congenitale syfilis meldingsplichtig.  

 

25 landen rapporteren aan ECDC geconfirmeerde gevallen van congenitale syfilis. Allen hebben 

een uitgebreid surveillancesysteem. Het melden van congenitale syfilis is verplicht in alle landen 

behalve in het Verenigd Koninkrijk. (113) 

 

Netwerk Surveillance SOA 

 

Het zou interessant zijn om het aantal positieve testen bij zwangere vrouwen op te volgen via 

het NRC en de peillaboratoria. De labo’s weten echter vaak niet of iemand zwanger is of niet, 

dus is dit eerder een moeilijke weg om te volgen. 

Net zoals bij chlamydia en gonorroe dient men in overleg te gaan of een gezamenlijk project 

voor SOA’s en congenitale infecties mogelijk is.  

 

Peilnetwerk 

 

Via PediSurv zou het aantal congenitale syfilisinfecties kunnen gemonitord worden. Dit 

netwerk is echter niet exhaustief, maar zou een aanvulling kunnen zijn bij de verplichte 

meldingen. 

Via B.OSS zou men het aantal vrouwen kunnen laten rapporteren die tijdens de zwangerschap 

positief testen. De incidentie hiervan zal echter redelijk hoog zijn, waardoor dit mogelijks te 

veel inspanning vraagt van de rapporterende arts. 

 

 IMA 

 

Om na te gaan of de screeningsaanbevelingen worden opgevolgd, kan men in de steekproef 

van IMA nagaan hoeveel zwangere vrouwen getest worden op syfilis. 

 

c) Conclusie 

 

De verplichte melding geeft een idee van minimale incidentie bij de pasgeborenen. Dit zou 

eventueel aangevuld kunnen worden met meldingen vanuit het PediSurv-netwerk. Een project 

rond SOA’s en congenitale infecties in samenwerking met het netwerk SOA surveillance dient 

bekeken te worden. 

Gezien de stijgende incidentie van syfilis, lijkt het belangrijk om een idee te hebben hoe de 

screening bij zwangeren verloopt. Dit zou mogelijk zijn via de gegevens uit de IMA-databank. 

  

- Data verplichte melding in Vlaanderen 

- Data vanuit Netwerk SOA surveillance 

- Peilnetwerk 

- IMA 
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2.16. TOXOPLASMOSE 

a) Waarom surveillance? 

 

 
 
 Impact 
 
Congenitale toxoplasmose (CT) wordt gekenmerkt door de klassieke triade van chorioretinitis, 

intracraniële calcificaties en hydrocephalus. De kans op transmissie neemt toe met de duur 

van de zwangerschap van ongeveer 6% bij 10 weken naar meer dan 80% bij 38 weken. Echter 

bij infectie in het eerste trimester is de kans op schade het grootst. (114) 

 

Het blijft in België echter onduidelijk wat de precieze impact is van CT, bijvoorbeeld naar 

sequelae toe, intra-uteriene mortaliteit, zwangerschapsafbrekingen of symptomen die pas op 

latere leeftijd ontwikkelen. Ook over de impact van therapie net na de geboorte is nog steeds 

discussie. Smit et al. berekende de public health impact van CT in België via DALY’s aan de 

hand van literatuurgegevens en meta-analyse. Men schatte de public health impact in België 

op 188 DALYs (UI 43–419). Echter de onzekerheid in de schatting van de seroconversie ratio 

had een grote impact op de schatting van de DALY. (21) 

 

Ook het EFSA stelt vast dat recente studies in enkele Europese lidstaten aangeven dat de 

impact op de volksgezondheid (burden of disease) van toxoplasmose mogelijks onderschat 

wordt en nog relatief onbekend is. (115) 

 

 Prevalentie/Incidentie 
 
De seroprevalentie van toxoplasmose in België, welke momenteel in de algemene bevolking 

wordt geschat op 50%, speelt bij het voorkomen van congenitale toxoplasmose zeker een rol. 

Volgens Smit et al. is er in België een seroconversie ratio bij zwangere vrouwen van 0.22%.  

Met een gemiddelde van 25% verticale transmissie na een primaire infectie, schat men de 

incidentie van CT in België in op 0.55 per 1000 foetussen. (21) 

 

 Aanbevelingen 

 

In België raadt het KCE routinematig serologisch onderzoek naar antistoffen voor 

toxoplasmose op verschillende tijdstippen in de zwangerschap af wegens onvoldoende 

wetenschappelijk bewijs. Een eenmalig serologisch onderzoek voor of aan het begin van de 

zwangerschap kan nuttig zijn in de mate dat dit niet-immune vrouwen kan motiveren voor het 

nemen van preventieve maatregelen en immune vrouwen kan geruststellen gezien 

congenitale toxoplasmose enkel voorvalt bij een primaire infectie. (32) 

 

 Rapportage 

 

ECDC volgt de situatie van CT op in Europa via TESSy, een systeem voor collectie, analyse 

en verspreiden van gegevens over overdraagbare ziekten. Op regelmatige intervallen laden 

EU deelstaten en EEA landen hun gegevens op. (2) 

- Impact van congenitale toxoplasmose 
- Kennis omtrent aantal seroconversies tijdens de zwangerschap 
- Rapportage aan ECDC 
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Gezien er in België geen melding van congenitale toxoplasmose plaatsvindt, kan men ook 

geen rapportage van CT naar ECDC uitvoeren. 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 

 

In Europa is er groot verschil tussen de epidemiologische situatie van congenitale 

toxoplasmose in de verschillende landen. Een enquête met actuele en gedetailleerde 

informatie over systemen die worden geïmplementeerd voor de surveillance van toxoplasmose 

werd uitgevoerd door de EUROTOXO-groep in. Van de 28 landen die hebben deelgenomen 

aan de enquête, hebben 11 landen surveillancesystemen die alleen symptomatische 

toxoplasmose melden (Bulgarije, Cyprus, Tsjech Republiek, Estland, Ierland, Letland, 

Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en regionaal Verenigd 

Kingdom, Scotland), hebben 2 landen een verplichte melding van congenitale toxoplasmose 

(regionaal Italië, nationaal Duitsland), rapporteert men in 1 land symptomatische én 

congenitale toxoplasmose (Denemarken) en 14 landen hebben helemaal geen surveillance 

systeem voor toxoplasmose. (116) 

 

 Verplichte melding en screening 

 

De enige manier om een juiste schatting van de ziektelast te hebben zonder bias of 

onderrapportage en om een duidelijk beeld van de uitkomst te verkrijgen, is volgens Wallon et 

al. het uitvoeren van een massascreening. Screening om te weten of het de moeite waard is 

om te screenen. Slechts op deze manier kan er een wetenschappelijk bewijs komen van de 

impact van toxoplasmose tijdens de zwangerschap. (117) 

 

Zoals hierboven vermeld verloopt de meeste surveillance van CT in Europa via een verplicht 

meldingssysteem.  

 

- In Frankrijk worden alle vrouwen prenataal getest. Alle gevallen van CT (inclusief abortus 

of foetale sterftes) worden hier gemeld aan het Institut National Veille Sanitaire (InVS) door 

de referentielaboratoria verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose. (116;118)  

 

- In Oostenrijk past men sinds geruime tijd een prenatale screening toe. In 2017 berekenden 

Prusa et al. of deze strategie kostenbesparend is. Uit hun retrospectieve studie blijkt een 

prenatale screening absoluut kostenbesparend ten opzichte van geen screening (en dus 

ook geen preventieve behandeling). Ook Stillwagon et al. toonde via een decision-analytic 

model aan dat voor populaties waar men prevalenties van CT van 1 geval per 10 000 

levendgeborenen of 2 geïnfecteerde moeders met toxoplasmose per 10 000 

zwangerschappen ziet, maternale serologische screening een kostenbesparende strategie 

is. (118;119) 

 

- In Duitsland, waar er geen algemene screening gebeurt, wordt sinds 2001 congenitale 

toxoplasmose verplicht gemeld aan het Federaal gezondheidsinstituut (Robert Koch-

- Verplichte melding al dan niet verbonden aan een algemene screening 
- Rapportage via NRC en peillaboratoria 
- Peilnetwerken B.OSS en PediSurv 
- Seroprevalentiestudie 
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Institut, RKI). De diagnose is gebaseerd op klinische en / of laboratoriumresultaten 

waardoor de melding gebeurt door zowel clinici als laboratoria. (116;118) 

 

Om te kijken of screening naar CT kosteneffectief is in Vlaanderen, dient men eerst een goed 

zicht te krijgen op de prevalentie in Vlaanderen. Een verplichte melding aan de dienst 

Infectieziektenbestrijding van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zou een optie 

kunnen zijn.  

 

 Rapportage via NRC en peillaboratoria 

 

Bevestiging van een positief staal door het NRC congenitale infecties zou ideaal zijn om 

gecentraliseerd data omtrent bevestigde gevallen van CT te verzamelen. Hiervoor dient de 

medewerking van de verschillende laboratoria gevraagd te worden. Gezien momenteel weinig 

stalen ter bevestiging naar het NRC opgestuurd worden, is het misschien ook mogelijk om de 

peillaboratoria in te schakelen en hen ook data rond bevestigde gevallen van CT te laten 

rapporteren. 

 

 Peilnetwerk 

 

Surveillance via het B.OSS netwerk kan een mogelijkheid zijn. Hierdoor kunnen we infecties 

tijdens de zwangerschap oppikken en kan de impact op de foetus en de pasgeborene 

opgevolgd worden. Het risico hier is, indien er geen algemene prenatale screening gebeurt, 

we een deel van de infecties zullen missen, gezien de meeste infecties geen of slechts milde, 

atypische symptomen veroorzaken waardoor de ziekte niet altijd wordt onderkend. 

 

Surveillance van CT bij kinderen is eventueel mogelijk via het netwerk van PediSurv. Een 

analyse van de coverage van het netwerk is dan wel noodzakelijk. Een aanvulling van het 

netwerk met specifieke specialisten die de pathognomonische symptomen moeten 

behandelen, zoals kinder-oftalmologen, kan nuttig zijn, gezien de kans groot is dat bij een 

congenitale ooginfectie naar hen doorverwezen zal worden. Het risico hier is dat we alleen de 

symptomatische gevallen registreren. > 60% van de kinderen waarvan de moeder tijdens de 

zwangerschap de infectie opliep, komen echter zonder symptomen van toxoplasmose ter 

wereld. Hoeveel van hen op den duur toch nog symptomen krijgen en in hoeverre dat te 

voorkomen is door therapie, is nog steeds niet duidelijk. Hierdoor is het op deze manier moeilijk 

om de werkelijke impact van CT in te schatten. 

 

In Griekenland heeft men via een studie aangetoond dat een dedicated surveillance network 

(DSN) voor congenitale toxoplasmose sensitiever is dan de klassieke verplichte rapportage aan 

het Hellenic Center of Disease Control and Prevention (HCDCP). Het DSN bestond uit 30 clinici 

(pediaters, neonatologen, neurologen en oogartsen) uit verschillende ziekenhuizen in 

Griekenland. Deze waren geselecteerd op basis van de hoge possibiliteit dat vermoedelijke 

gevallen van CT naar hen zouden worden doorverwezen. Men werkte op basis van een 

maandelijkse rapportage (ook nul-rapporteringen). (120) 

 

 Seroprevalentiestudie 

 

Het risico op congenitale toxoplasmose is ook sterk afhankelijk is van de seroprevalentie in 

een populatie. Door dit pathogeen op te nemen in een seroprevalentiestudie in Vlaanderen 

kunnen we hier een beter zicht op krijgen en, indien herhaaldelijk uitgevoerd, kunnen we de 

evolutie van de seroprevalentie opvolgen.  
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c) Conclusie 

Toxoplasmose blijft toch een belangrijk pathogeen gezien de preventieve maatregelen die 

mogelijk zijn. Bij de stakeholders leeft echter wel het idee dat mensen zich nog veel te weinig 

bewust zijn van deze maatregelen. De berekende DALY door Smit et al. (21) wordt 

vermoedelijk onderschat gezien er weinig gegevens zijn rond foetaal verlies. Daarom lijkt dit 

pathogeen zeker interessant om op te nemen in een studie via het B.OSS netwerk.  

Gezien enkel de primaire infectie een risico vormt, is een seroprevalentiestudie zeker aan de 

orde. 
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2.17. VARICELLA 

a) Waarom surveillance? 

 

 
 
 Impact 
 

Bij pasgeborenen kan varicella levensbedreigend zijn, vooral als de moeder varicella 

ontwikkelt binnen 5 dagen vóór of 2 dagen na de bevalling. Deze vorm wordt neonatale 

varicella genoemd en wordt veroorzaakt door een transplacentale transmissie, een 

opstijgende infectie tijdens de bevalling of door contact via de luchtwegen van de 

pasgeborene. Wanneer maternale waterpokken optreedt 1-4 weken voor de bevalling zullen 

tot 50% van de pasgeborenen besmet geraken en 23% hiervan zal symptomen van varicella 

vertonen. 

 

Het congenitaal varicella syndroom (littekens op de huid, afwijkingen in ledematen, hersenen 

en ogen en laag geboortegewicht) komt voor bij 0,4% -2% van de kinderen van moeders die 

de eerste 20 weken van de zwangerschap besmet raakten met VZV, hoewel geïsoleerde 

gevallen van congenitale varicella syndroom zijn beschreven bij moeders die werden 

geïnfecteerd tot 28 weken zwangerschap. Baby's van wie de moeders varicella hadden tijdens 

de zwangerschap hebben een hoger risico op het ontwikkelen van herpes zoster in de eerste 

levensjaren. (121) 

 

 Seroprevalentie 

 

Een seroprevalentiestudie in 1999-2000 toonde aan dat in Vlaanderen op de leeftijd van 1 jaar 

35% van de kinderen varicella heeft doorgemaakt. Op 5 jaar is dat 80% en op 9 jaar meer dan 

90%. Op jongvolwassen leeftijd heeft meer dan 95% antistoffen. (122) 

 

 Prevalentie/incidentie 

 

In België zijn geen incidentiecijfers gekend over het voorkomen van varicella bij de neonaat.  

 

In 2002-2003 zag men in het Verenigd Koninkrijk een geschatte incidentie van 262 varicella 

gevallen per 100 000 nullipari vrouwen (leeftijd 15-44j). Van de 262 varicella gevallen kwamen 

er 10 gevallen voor tijdens de zwangerschap. Zo verkreeg men een prevalentie in 2002-2003 

van 0.06 gevallen van congenitale varicella en 0.16 gevallen van neonatale varicella per 100 

000 levendgeborenen. (123) 

 

 Preventieve maatregelen 

 

Het KCE raadt aan om bij zwangere vrouwen met een negatieve anamnese voor varicella in 

de voorgeschiedenis, een serologisch onderzoek te verrichten naar IgG-antilichamen tegen 

- Impact 

- Seroprevalentie en seroconversie opvolgen 

- Incidentie congenitaal varicella syndroom bepalen 

- Mogelijkheid vaccinatie bij zwangerschapswens en preventieve maatregelen 

tijdens zwangerschap indien seronegatief 
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varicella. Niet-immune zwangere vrouwen vermijden best contact met personen die varicella 

doormaken. Indien de status gekend is voor de zwangerschap, kan men een vaccinatie tegen 

varicella overwegen. (32) 

 

Vaccins tegen windpokken (Varicella) zijn al meer dan twintig jaar op de markt, maar tot hiertoe 

was de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad om het vaccin niet aan het 

vaccinatieschema voor zuigelingen en kinderen toe te voegen. Er blijven immers teveel vragen 

rond de geboden bescherming en vooral de duur ervan. Bovendien vreest men een toename 

van het aantal gevallen van windpokken bij oudere kinderen en van zona bij volwassenen, 

vermits beide aandoeningen door hetzelfde virus worden veroorzaakt. Indien de ‘exogene 

boosting’ hypothese bevestigd wordt, is windpokken vaccinatie bij kinderen in België niet 

kosteneffectief gedurende vele tientallen jaren. Dit komt door een verwachte toename in het 

jaarlijkse aantal gevallen van zona (herpes zoster) na de start van zo een 

vaccinatieprogramma. Indien integendeel deze ‘exogene boosting’ hypothese niet klopt, is 

grootschalige windpokken vaccinatie met een 2-dosis regime wellicht kosteneffectief in België 

aan de huidige vaccinprijs. De lopende windpokken vaccinatieprogramma’s in de US, 

Duitsland en Australië zouden de komende jaren antwoord kunnen leveren. (124) 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

 
 

De surveillancesystemen voor varicella en HZ in de EU / EER zijn zeer heterogeen of volledig 

afwezig in verschillende landen en de meeste landen hebben geen surveillancesysteem voor 

HZ. Indien er toch een systeem bestaat is de kans op onderrapportage aanzienlijk hoog, 

gezien de rapportage passief gebeurt en vele varicella-patiënten niet naar een arts gaan.  

 

 Peilnetwerk 

 

In België werd er een tijdlang data verkregen via de huisartsenpeilpraktijken (2006-2012). In 

2019 is men opnieuw gestart met de registratie van varicella via deze peilpraktijken.  

 

Via het B.OSS platform zou men vrouwen kunnen opvolgen die tijdens de zwangerschap 

varicella opliepen en aansluitend de impact op de foetus. Via het netwerk van pediaters 

(PediSurv) zou de melding van varicella bij de neonaat kunnen gebeuren. 

 

 Seroprevalentiestudie 

 

Een herevaluatie van de seroprevalentiestudie uit 1999-2000 zou interessant zijn om een beter 

zicht te krijgen op het risico op seroconversie bij vrouwen op vruchtbare leeftijd.  

 

 Verplichte melding 

 

In de VSA wordt varicella als meldingsplichtige aandoening aangeraden. In 2015 nemen reeds 

40 staten deel aan een case-based varicella surveillance via rapportage aan het NNDSS 

- Peilnetwerken B.OSS en PediSurv 

- Seroprevalentiestudie 

- Verplichte melding (enkel indien systematische vaccinatie) 

- Data MZG 
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(National Notifiable Disease Surveillance System). In de VSA raadt men iedereen aan zich te 

vaccineren tegen varicella en dit surveillance systeem is dan ook ontstaan om de impact van 

de vaccinatie tegen varicella op de morbiditeit te monitoren. Gezien de algemene vaccinatie 

in onze bevolking nog niet wordt uitgevoerd, lijkt deze manier van surveillance op dit moment 

niet realiseerbaar. Het is wel te onthouden indien er ooit een advies komt om systematisch te 

vaccineren. De lopende windpokken vaccinatieprogramma’s in de US, Duitsland en Australië 

zouden de komende jaren het antwoord kunnen leveren. (81) 

 

 Data MZG 

 

Surveillance van ernstige gevallen en complicaties zou men kunnen doen via data van de 

MZG-registratie. In België gebruikte men voor een rapport in 2006 hiervoor reeds deze data, 

die een schatting geven van het aantal hospitalisaties en overlijdens in het ziekenhuis op basis 

van de ICD-codes. Uit dat rapport kunnen we geen specifieke gegevens halen rond neonatale 

infectie, maar we kunnen in de huidige databank hier wel naar op zoek gaan. (125) 

 

c) Conclusie 

Een nieuwe seroprevalentiestudie lijkt bij varicella zeker aan de orde. Ondertussen zijn de 

laatste data verouderd en is er nu ook mogelijkheid tot vaccineren.  

Gezien er helemaal geen incidentiecijfers rond congenitale varicella bestaan, lijkt het 

interessant om hieromtrent data te verzamelen zodat de impact beter ingeschat kan worden. 

Dit zou bijvoorbeeld kunnen via B.OSS (tijdens de zwangerschap) of PediSurv (bij de 

neonaat). Om info te verkrijgen rond ernstige gevallen, kunnen de gegevens van MZG r 

geanalyseerd worden. 
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2.18. ZIKA 

a) Waarom surveillance? 

 

 

Impact zwangerschap 

 

Er is op elk moment van de zwangerschap een aanzienlijk risico op neurologische complicaties 

bij de foetus (waarvan microcefalie één van de meest ernstige is) indien de moeder een Zika-

infectie doormaakt. Dit risico wordt momenteel geschat op 5-10 %, afhankelijk van lopende 

prospectieve studies die de ontwikkeling op lange termijn van blootgestelde kinderen volgen. 

Hierbij dient rekening gehouden te worden dat slechts 20% van de besmette personen 

klinische symptomen vertonen en men dus altijd bedacht moet zijn op een Zika-infectie indien 

men in een risicogebied geweest is, zelfs als men niet ziek is.  

 

Incidentie en uitkomst neonaat 

 

In 2016 werden door het Instituut voor Tropisch Geneeskunde 130 gevallen vastgesteld in 

België, in 2017 41 gevallen en in 2018 (tot begin december) 3 gevallen, komende uit de DRC, 

Cuba en India. Tot nu toe is er geen weet van Zika-afwijkingen bij baby’s in België. (126) 

 

Sinds de invoering van de meldingsplicht van Zikavirusinfecties per 1 november 2016 zijn er 

in Nederland 14 zwangeren met een Zikavirusinfectie gemeld. Eind maart 2017 is een eerste 

geval van microcefalie in Nederland gemeld, dat zeer waarschijnlijk het gevolg is van een 

Zikavirusinfectie. De moeder is op vakantie in Midden-Amerika geweest gedurende het eerste 

trimester van de zwangerschap. De zwangerschap is, vanwege de ernstige afwijkingen op de 

echo bij de ongeboren vrucht, afgebroken. (126) 

 

In 2016 maakte ook ECDC een rapport over het Zikavirus in Europa. 23 landen rapporteerden 

2119 gevallen of een meldingsratio van 0.6 gevallen per 100 000 inwoners. De meeste 

gevallen werden gerapporteerd door Frankrijk (1141), Spanje (301) en België (120). De 

zwangerschapsstatus was gekend bij 92% van de vrouwen (n=1085). 10% (n=113) van deze 

vrouwen wisten dat ze zwanger waren. De uitkomst van de zwangerschap was gekend bij 43 

vrouwen. 35 bevielen van een levend geboren kind, 2 hadden een miskraam, 3 van hen 

beëindigden de zwangerschap en 3 meldden de geboorte van een kind met microcefalie. (127) 

 

b) Mogelijkheden surveillance 

 

In België wordt de biologische surveillance sinds 2015 door het NRC Arbovirussen van het 

Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen uitgevoerd. Er is meldingsplicht in 

Vlaanderen en Brussel. In België zijn alle gerapporteerde gevallen geïmporteerde gevallen, in 

verband gebracht met reizen naar endemische landen. Het referentiecentrum test in principe 

- Opvolgen uitkomst neonaat gezien relatief nieuw pathogeen 

- Impact in Vlaanderen opvolgen 

- Surveillance via ITG 

- Meldingsplicht 
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alleen mensen met een reisvoorgeschiedenis én klachten en/of zwanger (of 

zwangerschapswens). Verdere opvolging via dit netwerk is wenselijk. (128) 

 

c) Conclusie 

 

Gezien het beperkte risico op Zika hier in België en de goede monitoring via het NRC en de 

verplichte meldingen, lijkt dit pathogeen niet prioritair bij het opzetten van een surveillance 

congenitale infecties in Vlaanderen zolang er geen autochtoon geval in België voorkomt.  

 

Echter exotische steekmuggen, zoals de tijgermug welke het Zikavirus overdraagt op de mens, 

hebben zich door globalisering en klimaatsopwarming kunnen vestigen in Zuid-Europa en 

komen alsmaar dichter bij ons land. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde gaat op zoek 

naar tijgermuggen op plaatsen waar de kans het grootst is dat ze ons land binnenkomen. De 

monitoring kadert binnen het MEMO-project (Monitoring van Exotische Steekmuggen in 

België). Indien de mug hier voet aan land krijgt, dan verandert dit vanzelfsprekend de impact 

van Zika op de incidentie van congenitale infecties in België en dient de surveillance bekeken 

te worden. 
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DISCUSSIE 
 

 

Het is duidelijk dat congenitale infecties een groot domein behelst en dat keuzes maken 

noodzakelijk is. Hierbij willen we rekening houden met de gekende impact van een infectie, 

preventieve maatregelen, screeningsaanbevelingen en met expertopinies van clinici. 

Hiernaast dienen we ons ook af te vragen op welke manier we een bijdrage kunnen leveren 

aan de epidemiologische surveillance op internationaal vlak.  

 

 Gegevens uit bestaande surveillance netwerken 

 

Enkele pathogenen zijn reeds opgenomen in een surveillance systeem. We denken hierbij aan 

de gegevens rond perinatale listeriose die we reeds kunnen verkrijgen. GBS wordt reeds 

gemonitord via SPE en via deze weg zou voldoende data moeten verzameld kunnen worden. 

Een aanvraag hiervoor bij het wetenschappelijk comité van SPE is lopende. Via de hiv-

surveillance kunnen ook verticale transmissies opgevolgd worden.  

 

Internationale epidemiologische surveillance  

 

Vanuit internationale instanties wordt een surveillance van congenitaal rubellasyndroom, 

congenitale toxoplasmose en congenitale syfilis verwacht. Op dit moment hebben we cijfers 

omtrent rubella en syfilis, maar deze zijn een onderschatting van de werkelijke incidentie. We 

moeten nagaan hoe we dit kunnen verbeteren en hoe we gegevens rond toxoplasmose 

kunnen verkrijgen. 

 

CMV 

 

Een belangrijk pathogeen dat we zeker verder moeten opvolgen, is CMV. Smit et al. hebben 

aangetoond dat de impact in België niet te verwaarlozen is, maar ook dat echte incidentiecijfers 

niet gekend zijn. (21)  

We stellen voor om voor dit pathogeen een meldpunt op te richten, vooral gericht op cijfers 

rond seroconversie en het al of niet positief zijn van de neonaat. Dit laat toe de werkelijke 

grootte van het probleem in te schatten. Het reeds bestaande CMVreg kan dan een aanvulling 

zijn voor verdere klinische gegevens.  

Hiernaast zou een registratie via het netwerk van gynaecologen ons waardevolle informatie 

kunnen aanleveren over de impact van het pathogeen tijdens de zwangerschap, gezien er 

daar nog een lacune is. 

 

Uitbreiding van surveillance via een (bestaand) klinisch surveillance netwerk 

 

Sommige pathogenen zijn als zeldzame congenitale aandoeningen te beschrijven. Voor zulke 

pathogenen is het mogelijk om een surveillance netwerk op te starten waarbij er een 

maandelijkse rapportage gevraagd wordt, met een nulmelding indien er geen gevallen zijn. Via 

het B.OSS netwerk of via PediSurv zou een dergelijke surveillance opgestart kunnen worden 

of kan er een nieuw netwerk opgericht worden. De link tussen maternale infectie en infectie 

van het kind blijft echter moeilijk en moet zeker verder onderzocht worden. 



DISCUSSIE 
 

87 
 

Verschillende pathogenen zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen zoals 

Toxoplasmose, ParvoB19, Rubella, Listeria, Varicella en Hiv. 

 

 

Ook SOA’s spelen een belangrijke rol bij congenitale infecties. SOA surveillance bestaat 

reeds, maar de focus ligt hier momenteel niet op verticale transmissies/congenitale infecties. 

Gezien er recent nieuwe richtlijnen zijn uitgebracht rond het screenen naar bepaalde SOA’s 

(syfilis, gonorroe, chlamydia) tijdens de zwangerschap, lijkt het opportuun om via een 

surveillance de impact hiervan op te volgen. De haalbaarheid van dergelijke surveillance moet 

onderzocht worden. 

 

 

Uitbreiding van verzameling van laboratoriumgegevens 

 

De gegevens van het NRC Congenitale Infecties zijn niet exhaustief genoeg om 

prevalentie/incidentie op te volgen. De aanvulling met gegevens van de grote microbiologische 

laboratoria in Vlaanderen kunnen wel toelaten om bepaalde trends op te volgen. 

 

Een bijkomende optie is om pathogenen toe te voegen aan de te rapporteren pathogenen via 

de peillaboratoria. ParvoB19 is bijvoorbeeld gekend om in golven van 3-6 jaar voor te komen. 

Via de peillaboratoria zou een stijgende incidentie kunnen opgemerkt worden. In een periode 

van verhoogd risico kan een waarschuwing verstuurd worden naar gynaecologen/zwangere 

vrouwen om attenter te zijn op dit pathogeen. Hiervoor zou eventueel een surveillance plan 

opgesteld kunnen worden. 

 

Verplichte meldingen 

 

De verplichte meldingen kunnen een bron zijn om een minimale incidentie te verkrijgen zoals 

voor (acute) hepatitis, syfilis en gonorroe. Zoals de primaire doelstelling van de verplichte 

meldingen in Vlaanderen nu is, nl maatregelen nemen in geval van een casus, is een 

uitbreiding van de pathogenen niet aan de orde. 

Kan men echter een surveillance organiseren via verplichte meldingen van een positief geval 

door de laboratoria met als doelstelling het verzamelen en opvolgen van 

incidentie/prevalentiegegevens, dan zouden een deel van de besproken pathogenen hiervoor 

zeker in aanmerking kunnen komen in het kader van de surveillance van congenitale infecties. 

Als men kijkt naar voorbeelden uit andere landen, zou men Chlamydia, Gonorroe, Listeria en 

Toxoplasmose kunnen toevoegen aan de lijst. Voor rubella, syfilis en toxoplasmose zou ons 

dit ook in staat stellen om beter te voldoen aan de internationale notificatie.  

 

Seroprevalentiestudie 

 

Sommige congenitale infecties hangen ook af van de seroprevalentie in de bevolking, 

waardoor de monitoring hiervan soms interessant kan zijn. Om de vatbaarheid van de Vlaamse 

vruchtbare vrouw tegen congenitale infecties in kaart te brengen, kan gewerkt worden met de 

steekproef zoals momenteel gebruikt voor de seroprevalentiestudie. Mogelijks moet er een 

oversampling gebeuren om statistisch significante resultaten te bekomen die kunnen 

geëxtrapoleerd worden. Gezien vaccinatie een invloed heeft op de seroprevalentie in de 

bevolking, kan een vaccinatiegraadmetingstudie ook een optie zijn. 
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Voor infecties zoals rubella, toxoplasmose en parvovirus B19 kan dit een bevestiging geven 

dat vruchtbare vrouwen voor de conceptie reeds een immuniteit opgebouwd hebben (bv. 

parvovirus B19, rubella via vaccinatie) of dat vruchtbare vrouwen nog steeds vatbaar zijn voor 

bepaalde pathogenen, maar dat doorgedreven preventiecampagnes hun nut bewijzen (bv. 

toxoplasmose, vaccinatie tegen influenza).  

Ook voor CMV zou een seroprevalentiestudie interessant kunnen zijn, ondanks dat reactivatie 

ook een rol speelt bij congenitale infecties. 

 

Exploratie van terugbetalingsgegevens 

 

De terugbetalingsgegevens verzameld door de mutualiteiten kunnen via de Permanente 

Steekproef geëxploreerd worden om na te gaan of deze informatie kunnen geven over 

screeningspraktijken voor bepaalde pathogenen bij zwangere vrouwen. 

 

Minder geschikte pathogenen 

 

Hiernaast zijn enkele pathogenen hierboven beschreven waar momenteel misschien minder 

aandacht aan besteed moet worden. Zika surveillance bestaat en gezien deze infectie 

momenteel niet inheems is, lijkt dit op dit moment geen belangrijke bron van congenitale 

infectie in Vlaanderen. Rond het effect van asymptomatische bacteriurie en bacteriële 

vaginose in de zwangerschap is nog niet veel bekend en het lijkt ons raadzaam, alvorens hier 

een surveillance voor op te zetten, eerst nog verder onderzoek af te wachten. 
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VOORSTEL AANPAK 
 

 

Naar aanleiding van wat besproken is in de discussie stellen we hier graag een verdere aanpak 

voor. 

 

Concreet willen we eerst via een bevraging nagaan bij de gynaecologen hoe de 

screeningspraktijk verloopt. Zijn de huidige richtlijnen gekend en worden ze opgevolgd? Welk 

laboratorium wordt gebruikt voor confirmatietesten? Daar we tot nu toe slechts enkele 

gynaecologen gesproken hebben, willen we ook bij een grotere groep artsen polsen welke 

pathogenen ze belangrijk vinden om verder te onderzoeken. 

 

Gezien het NRC congenitale infecties maar een beperkt aantal stalen ontvangt, willen we 

graag nog in overleg gaan met de grote labo’s in Vlaanderen. Welke testen voeren ze zelf uit? 

Waarvoor doen ze beroep op het NRC? 

 

Hiernaast zullen we gebruik maken van de steekproef van IMA om een inschatting te maken 

van het aantal testen die worden uitgevoerd tijdens de zwangerschap in verband met infecties. 

 

Deze 3 acties zullen ons een idee kunnen geven van hoe de screening in Vlaanderen op dit 

moment verloopt en zullen ons helpen om verdere stappen te nemen. 

 

Uiteindelijk willen we een zicht krijgen op het aantal congenitale infecties in Vlaanderen. 

Daarom zouden we een surveillance willen opzetten waarbij er een maandelijkse rapportage 

gebeurt door de gynaecologen van seroconversies tijdens de zwangerschap. Om de impact 

beperkt te houden, zouden we het enkel bij een ja/nee rapportage houden. Hiervoor dienen 

we in overleg te gaan met B.OSS en SPE of met de VVOG over wat via hen mogelijk zou zijn. 

Hiernaast zouden we graag via een steekproef van stalen die naar het NRC verzonden 

worden, de werkelijke uitkomst verder bekijken door aan de aanvragende arts meer informatie 

te vragen.  

 

Hiernaast stellen we voor om Toxoplasma, Varicella en ParvoB19 op te nemen in de volgende 

seroprevalentiestudie die uitgevoerd zal worden door Sciensano, daar dit ons een idee kan 

geven op het risico op seroconversie tijdens de zwangerschap en we enkel over reeds 

verouderde data beschikken. 

 

We dienen niet uit het oog te verliezen dat ook de internationale notificatie van congenitaal 

rubellasyndroom, congenitale toxoplasmose en congenitale syfilis een van de doelstellingen 

is. We dienen na te gaan hoe we dit op een optimale manier kunnen verwezenlijken. 
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