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Abstract

In March 1999 an unexpected high number of  patients with atypical pneumonia was hospitalised in
Hoorn. The diagnosis legionellosis was confirmed by the urine antigen test. An exploratory case
control study suggested that the source should be found at the Westfriesian Flora (WF, a yearly
exhibition organised from February 19 to 28 at Bovenkarspel with about 80,000 visitors).
Subsequently, a national alert was sent out through the media, a case register was established and
the outbreak investigation was started. This report describes the outbreak using the data in the case-
register, as well as the results of the case-control study. Separate reports are published on the
environmental investigation and the cohort study.

The case-register includes 318 persons among whom 133 confirmed cases and 55 probable cases.
The median age was 66 years (range 20-91 years), the male:female ratio 1.4. The day of onset was
between February 25 and March16; the longest incubation period was 19 days, considerably longer
than reported in literature. Except for one patient with COPD and recurrent pneumonia, all cases
–regardless of earlier visits- visited the Flora on February 23 or later. The attack-rate per 100,000
visitors according to day of visit increased from 1.1 (February 21) to 53.4 (February 27). The
highest number of hospital admissions was on March 12, the day of the national alert. The
hospitalisation frequency was 86.7%; 19.1% of the patients required artificial respiration. Twenty-
nine persons who  were included in the case-register and had visited the Flora died, among whom
17 confirmed and four probable cases. The case-fatality rate for confirmed and probable cases
amounted to 0,11.
The findings strongly indicate that one or more sources of infection were contaminated with
Legionella spp on or before February 21; subsequently multiplication of the agent in these sources
led to increasing concentrations of Legionella spp in the exhibition halls.

Three variables were included in the final models of all three measurements (questionnaire,
sketches and floorplan) in the case-control study: the number of hours visiting the WF (OR 1.6, 2.2
and 1.8 respectively), smoking (OR 3.8, 6.0 and 10.9 respectively) and the number of hours visiting
the consumer products fair with equal duration of the total visit (OR 0.7, 0.5 and 0.5 respectively).
Age was included in the final model of questionnaire data (OR 1.1) and of floorplan data (OR 1.2).
Halting at the whirlpool in hall 3 was an explanatory variable in the model of the sketch data (OR
2.6) as well as the floorplan data (OR 5.8). The variable 'whirlpool' was also associated with
legionellosis in the analysis of questionnaire data. However, no distinction was made between the
two whirlpools and the two bubblemats.
Both from these results and from the results of the environmental investigation and the cohort study,
it was concluded with reasonable certainty that the whirlpool in hall 3 was the source of the
outbreak.
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Samenvatting

In maart 1999 werd een ongebruikelijk aantal patiënten met een atypische pneumonie opgenomen
in een ziekenhuis in Hoorn. Na bevestiging van de diagnose legionellose met een urine-antigeentest
en een oriënterend  patiënt-controle onderzoek dat wees op de jaarlijkse Westfriese Flora te
Bovenkarspel (19 t/m 28 februari, 80.000 bezoekers) als plaats van blootstelling, ging er via de
media een nationale waarschuwing uit, werd een casus-register aangelegd en startte een uitgebreide
‘outbreak investigation’. In dit rapport wordt een beschrijving van de epidemie gegeven op basis
van de gegevens in het casus-register en worden de bevindingen uit het patiënt-controle onderzoek
gerapporteerd. Separate rapporten zijn verschenen over het bemonsteringsonderzoek
(‘environmental investigation’) en over het cohortonderzoek.

In het casus-register werden 318 personen geregistreerd, waaronder 133 bewezen en 55
vermoedelijke gevallen van legionellose. De mediane leeftijd was 66 jaar (spreiding 20-91 jaar); de
man:vrouw ratio was 1,4. De eerste ziektedag lag tussen 25 februari en 16 maart; de maximale
incubatietijd bedroeg 19 dagen, aanzienlijk langer dan in de literatuur wordt vermeld. Behalve één
patiënt bekend met COPD en recidiverende pneumonieën was de laatste bezoekdag van alle casus
op of na 23 februari. De attack-rate per 10.000 bezoekers per bezoekdag liep op van 1,1 (21
februari) tot 53,4 (27 februari). Het aantal ziekenhuisopnamen piekt op 12 maart, de dag van het
nationale alarm. De hospitalisatie-frequentie bedroeg 86,7%; bij 19,1% van de patiënten was
beademing noodzakelijk. Negenentwintig personen, die de Westfriese Flora bezochten en waren
opgenomen in het casus-register, overleden, van wie 17 bewezen en vier vermoedelijke casus. De
case-fatality-rate bedroeg 0,11 voor bewezen en vermoedelijke casus.

De bevindingen vormen een sterke aanwijzing dat een (of meer) infectiebron(nen) op of voor 21
februari met Legionella spp zijn gecontamineerd, waarna vermenigvuldiging van de
ziekteverwekker in de bron(nen) heeft geleid tot toenemende concentraties van Legionella spp in de
hallen waar de Flora werd gehouden.
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1. Inleiding

Legionella-pneumonie werd in Nederland per juni 1987 aangifteplichtig. In de periode 1987-1997
werden gemiddeld per jaar 45 patiënten met legionella-pneumonie gemeld (zie figuur 1). De
gemiddelde jaarlijkse incidentie over dezelfde periode was daarmee 0,27 per 100.000 (spreiding
0,14-0,44 per 100.000), wat laag is vergeleken met de omringende landen 1, 2. De werkelijke
incidentie zou 50-60 maal hoger kunnen liggen3. Uit de aangiften blijkt dat meer dan de helft van de
gevallen (53%; spreiding 40%-66%) in het buitenland opgelopen is. Jaarlijks werden gemiddeld vijf
gevallen (11%) van nosocomiale legionella-pneumonie gemeld. In 29% van de nosocomiale
gevallen werd een specifieke bron vermeld. Van in de open bevolking in Nederland opgelopen
legionella-pneumonieën (36%) werd in 4% een specifieke bron vermeld. Drie buitenlandse reis-
geassocieerde uitbraken 4,5,6 en vier ziekenhuis-geassocieerde uitbraken 7,8,9,10  zijn beschreven.
Hoewel slechts een deel van het Nederlandse drinkwater gechloord is, zijn geen grote uitbraken van
Nederlandse origine beschreven. Wel werden twee kleine uitbraken beschreven: een hotel-
geassocieerde (negen gevallen, 1984)11 en een sauna-geassocieerde uitbraak (zes gevallen, 1992-
1996). 12

                                                
1 Anonymous, Wkly Epidemiol Rec 1999;74:273-7.
2 Bartlett CLR. memorandum from a WHO-meeting. Epidemiology, prevention an control of Legionellosis. Bull WHO
1990;68:155-64.
3 Bosman A. Legionella in openbare douchegelegenheden. Scriptie NSPH, Utrecht 1996.
4 Bijkerk H, van Os M. Legionairsziekte onder Nederlandse toeristen in een hotel in Pineda de Mar, Spanje. Ned
Tijdschr Geneeskd 1985;129:918-20.
5 Bijkerk H. Legionella pneumophila-besmetting in hotel Aktizeus in Heraklion op Kreta? Ned Tijdschr Geneeskd
1989;133:182-3.
6 Löwenberg A, Snijder JA, Beaumont F, Sluiter HJ, Weits J, ten Berge BS. An outbreak of legionellosis (Legionella
pneumophila subgroup 1) among Dutch tourists in Spain. Neth J Med 1988;5:270-7.
7 Meenhorst PL. Isolatie van Legionella pneumophila uit drie patiënten met longonsteking. Ned Tijdschr Geneeskd
1982;126:1084-8.
8 Ketel RJ van, Rietra PJ, Zanen-Lim OG, Zanen HC. Een epidemie van pneumonie door Legionella pneumophila in
een Nederlands ziekenhuis. Ned Tijdschr Geneeskd 1983;127:324-7.
9 Nijmegen
10 Hoebe CJ, Cluitmans JJ, Wagenvoort JH, van Leeuwen WJ, Bilkert-Mooiman MA. Koud leidingwater als bron van
fatale nosocomiale pneumonieën door Legionella pneumophila in een revalidatiekliniek. Ned Tijdschr Geneeskd
1999;143:1041-5.
11 Groothuis DG. Niederlandische Erfahuringen mit Legionellose-Ausbruchen. Schriftenr Ver Wasser Boden Lufthyg
1993;91:59-68.
12 Boer JW den, Yzerman E, Belkum A van, Vlaspolder F, Breukelen FJ van. Legionnaire's disease and saunas [letter].
Lancet 1998;351:114.
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Figuur 1. Aangegeven legionella-pneumonie in Nederland (Bron: Inspectie voor de
   Gezondheidszorg)

In de tweede week van maart 1999 werden 13 patiënten met een atypische pneumonie opgenomen
in het Westfries Gasthuis (WFG) in Hoorn13. Op 11 maart werd vastgesteld, met een urine-antigeen
test, dat vijf patienten aan legionellose leden. Op 11 maart 1999 bleek uit de resultaten van een
oriënterend patiënt-controle onderzoek onder 10 patiënten en 21 controles, uitgevoerd door de GGD
Westfriesland, dat de bron van deze cluster van legionella-pneumonie zich op of rond de kort
daarvoor beëindigde Westfriese Flora (WF) in Bovenkarspel (Noord-Holland) moest bevinden. Alle
tien patiënten hadden de WF bezocht, terwijl slechts 4 van de 21 ongematchte buurtgenoten daar
geweest waren (Yates gecorrigeerde χ²=14.81; p=0,0001)13.
De WF, die van 19 t/m 28 februari werd gehouden in de hallen van de Coöperatieve Nederlandse
Bloembollencentrale (CNB) in Bovenkarspel, omvatte behalve een bloemententoonstelling ook een
agrarische beurs en een huishoudbeurs en trok 80.000 bezoekers uit binnen- en buitenland.
Vanwege de waarschijnlijkheid van nog niet gediagnostiseerde gevallen onder de bezoekers en de
mogelijke gevolgen hiervan voor adequate therapie, werd op 12 maart via de media nationaal alarm
geslagen. Om de omvang van de epidemie op ieder moment te kunnen beschrijven werd een casus-
register geopend en werd aan alle artsen in Nederland gevraagd WF-gerelateerde gevallen van
pneumonie bij de lokale GGD te melden.
Een overzicht van dit casus-register wordt in dit rapport gepresenteerd.
Op advies van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO; zie bijlage 1 voor de organisatie van de
infectieziektenbestrijding bij calamiteiten in Nederland), verleende het Ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM) op 13 maart 1999 de opdracht om onderzoek te verrichten naar de oorzaak van deze
epidemie.
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Hiervoor was het noodzakelijk om enerzijds Legionella species (spp) uit potentiële bronnen te
isoleren en anderzijds de blootstelling aan Legionella spp zo precies mogelijk te lokaliseren. Beide
bevindingen zijn nodig om tot een sluitende verklaring te komen voor het ontstaan van de epidemie.
In separate RIVM rapporten worden de resultaten beschreven van het microbiologische onderzoek
naar potentiële bronnen van de legionella-epidemie en van het cohort-onderzoek onder
standhouders, vrijwilligers en medewerkers van de WF14 15. In deel 1 van dit rapport  wordt de ernst
en de omvang van deze legionella-epidemie beschreven en in deel 2 van dit rapport worden de
resultaten beschreven van het patiënt-controle onderzoek onder bezoekers van de WF, gericht op
lokalisatie van de blootstelling aan Legionella spp.

                                                                                                                                                                 
13 J.E. van Steenbergen, F.A.N. Slijkerman, P. Speelman. The first 48 hours of investigation and intervention of an
outbreak of legionellosis in the Netherlands. Outbreak Report. Eurosurveillance 1999; 4: 112-5.
14 Boer JW den, Yzerman E, Schellekens JFP, Bruin JP, Leeuwen W van, Mooijman K, Veenendaal H, Bergmans
AMC, Zee AN van der, Ketel RJ van, Tijsen H, Conyn-van Spaendonck MAE. Onderzoek naar de bron van een
epidemie van legionellose na de Westfriese Flora in Bovenkarspel. RIVM rapport nr 213690 003; pp.83. Bilthoven,
2000.
15 Boshuizen HC, Neppelenbroek SE, Vliet JA van, Schellekens JFP, Boer JW den, Peeters MF, Verbakel H, Heijnen
MLA, Conyn-van Spaendonck MAE. Serological findings and health complaints in exhibitors working on the 1999
Westfriese Flora in Bovenkarspel. A study following the outbreak of Legionnaires’Disease in visitors of the Westfriese
Flora 1999. RIVM rapport nr 213690 006; pp.93. Bilthoven, 2000.



RIVM rapport  213690 004                                                                                                                pag. 9 van 94

 Deel 1: Beschrijving van de epidemie

In maart 1999 werd een legionella-epidemie ontdekt, gerelateerd aan de Westfriese Flora te
Bovenkarspel. Zowel omvang als ernst van de epidemie waren aanvankelijk onbekend.
Het doel van dit descriptieve onderzoek was zo veel mogelijk casus op te sporen en gegevens te
verzamelen om de ernst en omvang van deze epidemie te beschrijven. De opgespoorde casus
zouden vervolgens worden betrokken in het patient-controle onderzoek (zie deel 2).
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2. Materiaal en methoden

2.1. Onderzoeksopzet
Een centraal casus-register werd geopend. Hiertoe werd een MSExcel® bestand aangelegd waarin
per patiënt relevante klinische, microbiologische en epidemiologische gegevens konden worden
geregistreerd. Activiteiten werden ondernomen om zoveel mogelijk ziektegevallen op te sporen.

2.2. Insluiten van casus in het casus-register
In de Infectieziektenwet is geregeld dat aangifteplichtige ziekten via de GGD’s bij de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) worden gemeld. Gezien de ernst van de situatie werden artsen
opgeroepen bezoekers van de WF met een bewezen longontsteking, met of zonder bewijzende
legionella-diagnostiek, te melden bij de GGD’s. Vanwege de omvang van deze epidemie verzocht
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het bureau van de Landelijke Coördinatiestructuur
Infectieziektenbestrijding (LCI) en het RIVM/CIE om tijdelijk een apart casus-register aan te
leggen. Het casus-register werd geopend op 13 maart 1999 en gegevens uit diverse bronnen werden
er in vastgelegd. Deze bronnen waren: de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ; verzocht de
ziekenhuizen te melden), het bureau van de LCI (verzocht de GGD’s te melden), het Minsterie van
VWS (registreerde spontane meldingen van burgers die naar de Postbus 51 informatielijn belden),
het RIVM/CIE (ontving vragenlijsten van patiënt-controle onderzoek) en het onderzoeksteam van
het AMC (onderzocht klinische statussen). De meldingen waren niet alleen afkomstig van
behandelend artsen, maar ook van patiënten zelf, artsen-microbioloog, ziekenhuishygiënisten en
vertegenwoordigers van ziekenhuizen. Daarnaast werden veel anonieme meldingen ontvangen. Als
gevolg van de verschillende meldingskanalen werden veel casus meerdere malen gemeld. De
meldingen kwamen schriftelijk, telefonisch of per fax binnen. Het bureau van de LCI en de IGZ
maakten gebruik van een eigen registratieformulieren die zij ad hoc voor dit doel hadden
ontworpen. Om een zo volledig mogelijk beeld van de omvang van de epidemie te krijgen werden
diverse acties ondernomen om zoveel mogelijk Flora-geassocieerde ziektegevallen in het register op
te nemen. Tabel 1 toont een chronologisch overzicht van deze actieve opsporing van casus.
De klinische gegevens die in het casus-register werden opgenomen, werden bij behandelaars
geverifieerd door artsen en sociaal-verpleegkundigen van de betrokken GGD’s (zie tabel 2).
Uitslagen van Röntgenonderzoek en microbiologisch onderzoek werden door hen bij de
behandelend specialisten nagevraagd. Door het RIVM werd het casus-register bijgehouden in MS
Excel®, waarbij per individu de items uit tabel 3, voor zover daar informatie over beschikbaar was,
werden geregistreerd. Alle individuen in het casus-register werden ingedeeld in de verschillende
categorieën van de casus-definities met behulp van in MS Excel® geprogrammeerde algoritmen.
Vanaf 5 april 1999 werden wijzigingen van gegevens in het casus-register tevens vastgelegd in een
electronisch mutatielogboek, zodat de herkomst van de geregistreerde gegevens gemakkelijk kon
worden getraceerd.
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Tabel 1. Actieve opsporing van casus

Instantie Doelgroep Verzoek Datum

Bureau
LCI

Alle GGD’s in Nederland Melden van alle gevallen van röntgenologisch
bevestigde pneumonie en van alle sterk verdachte
of bewezen gevallen van legionellose in de GGD
regio

14-03-‘99

IGZ Alle ziekenhuizen in
Nederland

Melden van Flora-geassocieerde ziektegevallen
opgenomen in het ziekenhuis

16-03-‘99

Tabel 2.  Verificatie van de gegevens in het casus-register

Instantie Doelgroep Verzoek Datum

RIVM/CIE Alle betrokken GGD’s in
Nederland

Afnemen van een vragenlijst bij volgens het
casus-register bewezen gevallen van legionella
pneumonie

16-03-99

RIVM/CIE
& bureau
LCI

Alle betrokken GGD’s in
Nederland

Verzamelen van aanvullende diagnostische en
klinische gegevens van alle in het casus-register
opgenomen ziektegevallen

27-04-‘99

Tabel 3. Gegevens in het casus-register

gegevenssoort item

identificatie gegevens registratienummer, achternaam, voorletter, geslacht, geboortedatum, woonplaats,
contactpersoon beschikbaar?, GGD-regio

expositie gegevens Westfriese Flora bezocht (J/N), standwerker of bezoeker?

gegeven omtrent melding meldingsdatum aan LCI

gegevens omtrent
hospitalisatie

Opname (J/N), opname datum, naam ziekenhuis

gegevens omtrent
microbiologische diagnostiek

uitslag urineantigeentest, uitslag DFA 1), uitslag PCR, uitslag 1e serologie, uitslag
2e serologie, andere verwekker geïsoleerd

gegevens over klinische
verschijnselen

1e ziektedag, klinisch beeld, kunstmatige beademing (J/N), herstel (J/N),
overleden (J/N)

metagegevens bronvermelding, indeling conform casus-definities van OMT 2) of EWGLI3)

1) DFA =  Directe Immunofluorescentie Antigeen Test;  2) OMT =  Outbreak Management Team (zie bijlage 1);   3) EGWLI =  European
Working Group on Legionella Infections
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2.3. Casus-definitie
In dit onderzoek werd uitgegaan van een casus-definitie zoals opgesteld tijdens de vergadering op
13 maart van het Outbreak Management Team (OMT; zie bijlage 1). Deze luidt:
1.  Bewezen casus:
 Bezoeker van de WF met een klinisch beeld passend bij een longontsteking én een infiltraat op

de thoraxfoto met:
• een positieve kweek op L. pneumophila
• of met een viervoudige titerstijging van antistoffen tegen L. pneumophila in serum 16

• of met een positieve urine Legionella antigeen test,
• en bij wie geen andere verwekker werd gevonden.

2. Vermoedelijke casus:
 Bezoeker van de WF met een klinisch beeld passend bij een longontsteking én een infiltraat op

de thoraxfoto, zonder de onder 1 beschreven laboratorium-diagnostiek.
 
 Later werd een aantal categorieën toegevoegd, om gradaties van zekerheid over de diagnose
legionella-pneumonie mogelijk te maken en om inzicht te krijgen in het voorkomen van andere
beelden van legionellose dan pneumonie. Deze categorieën zijn:
3. Mogelijke casus

Bezoeker van de WF met een klinisch beeld passend bij een longontsteking, bij wie geen
thoraxfoto werd gemaakt met:
• een positieve kweek op L. pneumophila
• of met een viervoudige titerstijging of -daling of conversie van antistoffen tegen L.

pneumophila in serum
• of met een éénmalig hoge titer van antistoffen tegen L. pneumophila in serum
• of met een positieve urine legionella-antigeen test,
• of met een positieve immunofluorescentie
• of met een positieve legionella-PCR 17

• en bij wie geen andere verwekker werd gevonden.
4. Overige casus-A

Bezoeker aan de WF met verschijnselen van een influenza-achtig ziektebeeld of een
luchtweginfectie met
• ontbrekende legionella-diagnostiek
• en bij wie geen andere verwekker werd gevonden.

5. Overige casus-B                                                                                                             
Bezoeker van de WF zonder klinische beeld passend bij een longontsteking en zonder infiltraat
op de thoraxfoto met:
• een positieve kweek op L. pneumophila
• of met een viervoudige titerstijging of -daling of conversie van antistoffen tegen L.

pneumophila in serum
                                                
16 Er is geen standaardisatie van het begrip “conversie” door de uitvoerende laboratoria. De meeste laboratoria in
Nederland gebruiken de indirecte immuunfluorescentie, waarbij een titerstijging tot een titer van 1:128 of hoger
bewijzend is voor legionella-infectie
17 Experimenteel gebruikt door het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid te Tilburg
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• of met een éénmalig hoge titer van antistoffen tegen L. pneumophila in serum
• of met een positieve urine legionella-antigeen test,
• of met een positieve immunofluorescentie
• of met een positieve legionella-PCR 17

• en bij wie geen andere verwekker werd gevonden.
6. Overige casus-C

Bezoeker van de WF met een klinisch beeld passend bij een longontsteking, bij wie geen
thoraxfoto werd gemaakt met
• ontbrekende of negatieve legionella-diagnostiek
• en bij wie geen andere verwekker werd gevonden.

7. Rest-casus
• Bezoeker van de WF met een klinisch beeld niet passend bij longontsteking,

luchtweginfectie of influenza-achtig ziektebeeld of met een onbekend klinisch ziektebeeld,
in beide gevallen met ontbrekende of negatieve legionella-diagnostiek.

• Persoon, ongeacht klinisch beeld of diagnostiek, van wie WF-bezoek onbekend was.
8. Non-casus

• Persoon, ongeacht klinisch beeld of diagnostiek, die de WF niet bezocht had.
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3. Resultaten

3.1. Een beschrijving van de casus

In het casus register werden gegevens opgenomen van in totaal 318 personen. Conform de casus-
definities (zie methode) zijn zij ingedeeld in acht categorieën (Tabel 4).

Tabel 4. Overzicht van personen, opgenomen in het casus-register, conform de casus-definities

categorie Omschrijving aantal personen

I bewezen casus                            133
II vermoedelijke casus       55

III mogelijke casus         7
IV overige-A casus       40
V overige-B casus       18

VI overige-C casus       11
VII Rest casus       22

VIII Non-casus       32

totaal                            318

In totaal 206 bezoekers van de WF zijn gemeld met klinische verschijnselen van longontsteking
(categorie I, II, III, en VI), 58 bezoekers zijn gemeld met klinische verschijnselen van legionellose
anders dan longontsteking (IV en V) en 54 personen zijn gemeld zonder diagnose legionellose of
waren niet op de WF geweest of gegevens over hen hieromtrent ontbraken (VII en VIII). Van de
206 bezoekers van de WF met klinische verschijnselen van longontsteking was dit bij 188 met een
thoraxfoto aangetoond en was de laboratorium-diagnostiek in 133 gevallen bewijzend voor een
legionella-infectie. Bij 6 patiënten uit categorie II (bezoekers van de WF met een middels een
thoraxfoto bevestigde pneumonie, zonder bewijzende laboratoriumdiagnostiek voor legionellose),
bestond het vermoeden van een legionella-pneumonie op grond van positieve PCR voor Legionella
(1x) of eenmalig hoge antistoftiters tegen Legionella (5x). Dit vermoeden bestond eveneens bij 25
bezoekers bij wie de thoraxfoto niet gemaakt was (cat III, IV, V en VI), op grond van positieve
laboratoriumdiagnostiek (UAG 11x, seroconversie 3x, tenminste viervoudige titerstijging 3x,
eenmalig hoge titer 4x en “positieve serologie” 4x).
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3.2. Leeftijd en geslacht van de casus

De leeftijd van de 188 bewezen en vermoedelijke casus varieerde van 20 tot 91 jaar, met een
mediane leeftijd van 66 jaar. De mediane leefijd van de bewezen casus (66 jaar, spreiding 20-81
jaar) was significant lager (Wilcoxon test, p-waarde < 0,005) dan de mediane leeftijd van de
vermoedelijke casus (71 jaar, spreiding 35-91 jaar).
Van 3 casus was het geslacht niet bekend. Van de overige 185 was de man:vrouw-verhouding
109:76 (1,4:1). Er was geen verschil in geslachtsverhouding tussen de bewezen en de vermoedelijke
casus. Hieronder is in de figuren 1 en 2 de leeftijdsverdeling naar geslacht van alle bewezen
respectievelijk vermoedelijke casus te zien.

Figuur 2.  Leeftijdsverdeling naar geslacht, bewezen casus

Figuur 3.  Leeftijdsverdeling naar geslacht, vermoedelijke casus
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Van 186 bewezen en vermoedelijke casus is de woonplaats of het ziekenhuis van opname bekend.
In figuur 3 is per GGD regio aangegeven hoe de geografische spreiding van de bewezen en
vermoedelijke casus over  Nederland is. Zij woonden verspreid over 40 van de 51 GGD-regio’s.

35
20
5

35
20
5

Figuur 4.  Geografische spreiding van 186 casus naar woonplaats
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3.3. Incubatietijd
Aan de hand van de geretourneerde vragenlijsten van 136 bewezen en vermoedelijke casus was de
incubatietijd te berekenen. De incubatietijd varieerde van 1 tot 19 dagen (mediaan 7 dagen).

3.4. Het verloop van de epidemie in de tijd
In de figuren 4 en 5 wordt de epidemie beschreven naar eerste ziektedag respectievelijk eerste en
laatste bezoekdag. Door 152 bewezen en vermoedelijke casus was de eerste ziektedag in de
vragenlijst ingevuld. Deze lag tussen 25 februari en 16 maart 1999 (zie figuur 4).

0
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10

15

20

25

24 26 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18
februari, maart 1999

aantal cases

bewezen cases vermoedelijke cases

Figuur 5.  Epidemische curve naar eerste ziektedag

Van 153 bewezen en vermoedelijke casus was uit de vragenlijst bekend op welke dag(en) zij de WF
bezochten (zie deel 2; de patiënt-controle onderzoek). De meeste patiënten bezochten de Flora
eenmalig (93%). Elf personen bezochten de tentoonstelling twee keer of vaker (7%). De personen
die de tentoonstelling op 14 dagen bezochten waren betrokken bij opbouw en afbraak van
onderdelen van het evenement. Tabel 6 geeft een overzicht van de bezoekfrequentie.

Tabel 6.  Bezoekfrequentie van bewezen en vermoedelijke casus

aantal bezoekdagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 totaal

aantal casus 142 3 1 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 2 153

Alle bewezen en vermoedelijke casus die de beurs eenmalig bezochten, kwamen op of na 23
februari 1999, met uitzondering van één casus, die de beurs eenmalig op 21 februari bezocht. De
laatstgenoemde casus was een patiënt met een voorgeschiedenis van COPD en longontstekingen.
Patiënten, die meerdere keren naar de beurs zijn geweest, hadden hun laatste bezoekdag eveneens
op of na 23 februari. Drie patiënten hadden hun laatste bezoekdag op 1 maart, één dag na de sluiting
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van de WF. Alle drie hielpen zij mee met het afbreken van de stands. Figuur 5 laat het aantal casus
naar eerste bezoekdag en naar laatste bezoekdag zien.

------ dagen dat Westfriese Flora gehouden werd -------
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20
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35
40
45

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2

februari, maart 1999

aantal cases

eerste bezoekdag laatste bezoekdag

Figuur 6:  Bewezen en vermoedelijke casus (n=153) naar eerste en naar laatste
                 bezoekdag

De bezoekersaantallen verschilden per dag, variërend van 2.700 op 19 februari tot 12.247 op 24
februari 1999. Attack-rates per dag lopen op van 1,1 op 23 februari tot 53,4 op 27 februari, uitgaand
van laatste bezoekdag (zie tabel 7 en figuur 6).

Tabel 7. Attack-rates naar dag van laatste bezoek

datum laatste bezoekdag
(februari en maart 1999)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2

aantal casus 1 11 29 36 28 24 11 3

dagelijks aantal
bezoekers

2700 4829 9352 7265 8616 12247 11444 5862 4497 5086

Attack-rate per 10.000
per dag

0,0 0,0 1,1 0,0 12,8 23,7 31,5 47,8 53,4 21,6

---------------------- dagen dat de WF gehouden werd ----------
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---------- dagen waarop de WF gehouden werd ----------
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Figuur 7. Aantal casus en attack-rates per 10.000 bezoekers naar laatste bezoekdag

3.5. Hospitalisatie en mortaliteit
Van de 188 bewezen en vermoedelijke patiënten met legionella-pneumonie werden er 163  (86,7%)
opgenomen in een ziekenhuis, achttien (9,6%) werden niet opgenomen in een ziekenhuis en van
zeven (3,7%) was dit onbekend. Beademing was bij 36 personen (19,1%) noodzakelijk (32 bewezen
en vier vermoedelijke gevallen).
De opnamedatum van bewezen en vermoedelijke gevallen wordt weergegeven in figuur 7. Deze
vertoont een piek op vrijdag 12 maart, de dag dat landelijk melding werd gemaakt van een
legionella-epidemie geassocieerd met de WF.
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Figuur 8.   Bewezen en vermoedelijke casus naar datum van ziekenhuisopname
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Van alle Florabezoekers die als ziek gemeld zijn in het casus-register, zijn er in de eerste 5 maanden
na de Flora in totaal 29 personen overleden. Zeventien van hen waren bewezen gevallen van
legionella-pneumonie, vier van hen waren vermoedelijke gevallen en bij de acht overige overleden
personen was geen of een andere diagnose gesteld (zie tabel 8). De leeftijd van deze personen
varieerde van 41 tot 92 jaar met 71 jaar als mediane leeftijd. Vijftien van de overledenen was man
en veertien van hen was vrouw.
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Tabel 8.  Case-fatality rate per categorie

categorie aantal
personen

aantal overledenen Case-fatality rate

bewezen 133 17 0,13

vermoedelijk   55  4 0,07

overige categorieën 98 8 0,08

Totaal 286 29 0,10

De case-fatality rate is 0,11, berekend met de aantallen bewezen en vermoedelijke casus (21/188).
De case-fatality rate voor de bewezen casus was 0,13 (17/133), voor de vermoedelijke casus 0,07
(4/55), waarbij het verschil tussen beide categorieën niet significant was (χ²= 1.128, p=0,26). Tabel
9 geeft een overzicht van de case-fatality rate voor drie leeftijdscategorieën. De verschillen tussen
de categorieën zijn niet significant (χ² =2,7; p=0,26).

Tabel 9.  Case-fatality rate per leeftijdsklasse

leeftijdsklasse aantal bewezen en
vermoedelijke casus

aantal overledenen Case-fatality rate

< 60 jaar 56 5 0.09

60-69 jaar 65 5 0.08

 >=70 jaar 66 11 0.17
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4. Discussie

De hier beschreven epidemie van legionellose onder bezoekers van de Westfriese Flora te
Bovenkarspel is wat betreft omvang vergelijkbaar met de eerstbeschreven epidemie in de
geschiedenis (Philadelphia, in 1976 met 221 casus en 29 sterfgevallen) en behoort daarmee tot de
grootste die tot nu toe is beschreven. De verdeling van casus naar bezoekdag van de Flora geeft
sterke aanwijzingen voor een toename van de blootstelling in het verloop van de dagen dat de Flora
werd gehouden. Het is opmerkelijk dat er, behalve een patiënt met een onderliggend lijden, geen
casus zijn beschreven onder de personen die de Flora uitsluitend op 18, 19 of 20 februari 1999
hebben bezocht en dat de attack-rate onder bezoekers per bezoekdag toeneemt vanaf 21 februari
1999. Deze waarneming vormt een sterke aanwijzing dat een (of meer) infectiebron(nen) op of voor
21 februari zijn gecontamineerd met Legionella spp, waarna een vermenigvuldiging van de
ziekteverwekker in de bron(nen) heeft geleid tot toenemende concentraties van Legionella spp. in
de hallen waar de Flora werd gehouden. In de beschrijving van het analytische patiënt-controle
onderzoek in deel II zal worden ingegaan op de mogelijke besmettingsroute(s).

De incubatieperiode van Legionellapneumonie in deze epidemie varieerde van 1 tot 19 dagen. Dit
wijkt af van wat er in de internationale literatuur wordt vermeld. 1  De bovengrens van 19 dagen is
vrij betrouwbaar, omdat het moment van blootstelling nauwkeurig kon worden vastgesteld.

Wanneer men naar de verdeling van data van ziekenhuisopname van de bewezen en vermoedelijke
casus kijkt, valt op dat de piek samenvalt met de dag waarop er landelijk melding werd gemaakt van
een legionella-epidemie in verband met de Flora. Mogelijk heeft deze berichtgeving dus bij een
belangrijk deel van de casus bijgedragen aan de diagnostiek en de beslissing van de behandelend
artsen tot opname in het ziekenhuis.

                                                
1 Chin, J. Control of Communicable Diseases Manual, 17th edition, 2000
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5. Conclusies

• De epidemie van legionellose onder bezoekers van de Westfriese Flora te Bovenkarspel in
februari en maart 1999 was een ramp van grote omvang.

• De snelle bevestiging van de diagnose legionella-pneumonie middels laboratoriumdiagnostiek
(urine antigeen test) is essentieel geweest in het vaststellen van de aard van de epidemie.

• Snelle informatie naar bezoekers van de Flora en behandelaars lijkt van invloed te zijn geweest
op het opnamebeleid.

• Op grond van de beschrijving van de gegevens uit het casus-register kon worden vastgesteld dat
het besmettingsrisico voor bezoekers aan de Westfriese Flora sterk toenam vanaf 23 februari.

• De maximale waargenomen incubatietijd in deze epidemie bedroeg 19 dagen, hetgeen
aanzienlijk langer is dan tot nu toe in de literatuur wordt vermeld (2-10 dagen).

• Op grond van de beschrijving van de gegevens uit het casus-register bestond er geen enkel zicht
op de feitelijke bron binnen het Flora terrein. Om deze reden was het nodig een patiënt-controle
onderzoek onder de bezoekers te verrichten alsook een cohortonderzoek onder de standhouders
en medewerkers van de Flora.
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Deel 2: Patiënt-controle onderzoek naar de bron

In maart 1999 werd een legionella-epidemie ontdekt, gerelateerd aan de Westfriese Flora te
Bovenkarspel.
Doel van dit patiënt-controle onderzoek was om zo precies mogelijk de lokatie van blootstelling aan
potentiële bronnen van Legionella spp te vinden.
Zo wordt in combinatie met het cohort-onderzoek en het omgevingsonderzoek, een bijdrage
geleverd aan een verklaring voor het ontstaan van deze legionella-epidemie.
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6. Materiaal en methoden

6.1. Onderzoeksopzet
De vraagstelling van dit onderzoek was de blootstelling aan potentiële bronnen Legionella spp zo
precies mogelijk vast te stellen met een patiënt-controle onderzoek.

6.2. Casus-definitie
In dit onderzoek werd uitgegaan van een casus-definitie zoals opgesteld door het Outbreak
Management Team (OMT; zie bijlage 1 voor de organisatie van de infectieziektenbestrijding bij
calamiteiten in Nederland). Deze luidt:
1.  Bewezen casus:
 Bezoeker van de WF met een klinisch beeld passend bij een longontsteking én een infiltraat op

de thoraxfoto met:
• een positieve kweek op L. pneumophila
• of met een viervoudige titerstijging of –daling 2, of  conversie 3 van antistoffen tegen L.

pneumophila in serum
• of met een positieve urine Legionella antigeen test,
• en bij wie geen andere verwekker werd gevonden

2. Vermoedelijke casus:
 Bezoeker van de WF met een klinisch beeld passend bij een longontsteking én een infiltraat op

de thoraxfoto, zonder onder 1 beschreven laboratorium-diagnostiek

6.3. Insluiten van casus in het onderzoek
Alle ziektegevallen, die op 12 mei 1999 in het casus-register (zie deel 1 van dit rapport) opgenomen
waren en voldeden aan de onder 2.2. beschreven casus-definities van bewezen of vermoedelijke
gevallen, werden in het patiënt-controle onderzoek opgenomen (182 casus, waarvan 129 bewezen
en 53 vermoedelijke gevallen). Het RIVM/CIE kreeg van de IGZ voor het patiënt-controle
onderzoek de beschikking over geanonimiseerde patiëntengegevens uit het casus-register. In het
casus-register was van de meeste casus de woonplaats of het ziekenhuis van opname geregistreerd.
Via het LCI werd aan de GGD’s, die patiënten in hun regio hadden, gevraagd om bij hen of bij hun
naasten of hun nabestaanden een vragenlijst af te nemen.

6.4. Insluiten van controles in het onderzoek
Het cohort WF-bezoekers liet zich niet snel identificeren, zodat gekozen werd voor bewoners uit de
regio, die de WF hadden bezocht en die niet ziek waren geworden in de 20 dagen in aansluiting op
hun bezoek. De controlegroep werd geselecteerd met een getrapte steekproef uit de bevolking van
de gemeente Stede Broec. De gemeente Stede Broec bestaat uit drie plaatsen: Grootebroek,
Bovenkarspel en Lutjebroek. Van inwoners van deze gemeente werd aangenomen dat een relatief

                                                
2 Aanpassing van de OMT-definitie met viervoudige titerdaling
3 Aanpassing van de OMT-definitie met seroconversie
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groot percentage de WF had bezocht en dat zij eenzelfde bezoekgedrag zouden vertonen als
bezoekers afkomstig uit andere plaatsen. Per casus werden 4 controles gezocht (in totaal 400). Een
powerberekening liet zien dat met de te verwachten aantallen patiënten de kans op resultaten
voldoende hoog was om dit onderzoek te starten (zie bijlage 2).
Ervan uitgaande dat 10% van de inwoners de WF had bezocht en een respons van 80%, moesten
initieel 5000 personen uit het bevolkingsregister benaderd worden om de selectie van 400 controles
mogelijk te maken. Bij een respons hoger dan 80%, of een percentage WF-bezoek hoger dan 10%,
zou een tweede steekproef uit de respondenten nodig zijn om het aantal controles tot 400 terug te
brengen. Hoewel mannelijk geslacht een bekende risicofactor is voor legionella-pneumonie werd
toch gekozen voor een controlegroep met 50% mannen en 50% vrouwen. De reden hiervoor was dat
waarschijnlijk meer vrouwen dan mannen de WF bezocht hadden. Bovendien zou bij de data-
analyse nog voor geslacht gecorrigeerd kunnen worden.
Ook leeftijd is een bekende risicofactor voor legionella-pneumonie,  zodat een groep controles
gekozen werd, waarvan verwacht werd dat zij tot dezelfde leeftijdscategorie behoorde als de casus.
Als ondergrens voor leeftijd werd 40 jaar gekozen. Voor het gemak is op geboortejaar geselecteerd
(tot en met 1959), zodat de kans bestond dat enkele casus van 39 jaar oud werden geïncludeerd.
Door de gemeente Stede Broec werd een bestand met persoonsgegevens van mannen en vrouwen,
geboren tot en met 31 december 1959, ter beschikking gesteld. Uit dit bestand van 9478 personen
werden 2500 mannen en 2500 vrouwen aselect getrokken. Aan deze 5000 personen werd door het
RIVM/CIE op 15 maart een brief verzonden, waarin gevraagd werd te responderen of zij op de
Flora waren geweest en zo ja, of zij bereid waren aan dit onderzoek deel te nemen. Op 18 maart
hadden 469 personen (273 vrouwen en 196 mannen) positief gereageerd. Uit de groep van 273
vrouwen werd aselect een aantal van 204 getrokken, die uiteindelijk samen met de 196 mannen de
400 controles vormden, aan wie nog dezelfde dag een vragenlijst met antwoordenveloppe werd
opgestuurd. Van deze 400 personen werden uiteindelijk 391 vragenlijsten ontvangen (respons
98%).
Van de controles werd nagegaan of zij binnen 21 dagen na bezoek aan de Flora (de langste
incubatietijd die was opgegeven door de casus) ernstige ziekteverschijnselen hadden gehad. Eén
controle gaf in de vragenlijst aan een longontsteking te hebben gehad, zes controles bronchitis.
Deze zeven personen zijn niet in de analyse betrokken, hoewel hun urine antigeen test negatief was.
Om uit te sluiten dat controles een episode van Pontiac fever (een door Legionella spp veroorzaakt
griepachtig beeld) doorgemaakt hadden, werden controles die binnen vier dagen (tweemaal de
incubatietijd van Pontiac fever) na bezoek aan de WF griep kregen, buiten de analyse gelaten
(n=29).

6.5. Vragenlijst, schetsen en plattegrond
Bij het ontwikkelen van de vragenlijst werd uitgegaan van een reeds door GGD’s gebruikte lijst.
Deze lijst wordt sind juli 1998 afgenomen bij casus en controles als onderdeel van een door GGD
Zuid-Kennemerland uitgevoerd landelijke patiënt-controle onderzoek naar risicofactoren voor
legionella-pneumonie. Aan de vragenlijst werden vragen over verblijf(sduur) en gedrag op de Flora
toegevoegd, terwijl vragen over bronnen elders (buitenland, saunabezoek) werden verwijderd. Met
name werden vragen opgenomen die betrekking hadden op het bezoeken van stands waar water
gebruikt werd (stands met potentieel risicovolle producten). Een overzicht van deze stands was door
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de organisatie van de WF ter beschikking gesteld en later aangevuld met gegevens uit een
telefonische enquête, uitgevoerd door het CIE/RIVM, onder standhouders naar gebruik van water
op stands. De vragenlijsten van casus en controles verschilden doordat bij casus meer vragen over
klinische verschijnselen werden gesteld. De aangepaste vragenlijst voor casus werd op 16 maart
1999 naar de betrokken GGD-en gestuurd met het verzoek deze binnen twee weken af te nemen. De
vragenlijsten zijn in bijlage 3 opgenomen in dit rapport.
Op 1 april werd een voorlopige analyse gestart met data van 97 casus en 389 controles. De
beschrijving van deze resultaten was op 14 april gereed en leidde tot de conclusie dat aanvullend
onderzoek wenselijk was, omdat het op basis van de verzamelde gegevens niet mogelijk was
onderscheid te maken naar verschillende lokaties van vergelijkbare potentieel risicovolle producten.
Door een medewerkster van de WF werden in week 17 en 18 schetsen gemaakt van diverse voor
verspreiding van Legionella spp potentieel risicovolle stands (op basis van literatuurgegevens 4, 5, 6

met name de twee whirlpools in hal 3 en in hal 4) en, ter controle, van stands die hiervan ver
verwijderd waren. Tevens werd een plattegrond gemaakt van de hallen 3 en 4 (de
consumentenbeurs), waarop met uitgeknipte delen van promotiemateriaal voor een aantal stands
werd aangegeven welke markante producten werden verhandeld. Deze schetsen en plattegronden
werden op 12 mei via de GGD naar de casus en direct per post naar de controles verstuurd met het
verzoek hierop aan te geven welke route was gelopen en waar stilgestaan was tijdens het bezoek aan
de WF. Zowel de schetsen als de plattegronden zijn opgenomen in bijlage 4.

6.6. Urine antigeen test op Legionella pneumophila
Aan alle controles werd gevraagd of zij een urinemonster wilden inleveren voor het onderzoek.
Hiertoe werd een potje met retour-envelop gelijktijdig met de vragenlijst verzonden. De urine werd
met de Binax now® getest op aanwezigheid van antigeen van Legionella pneumophila serogroep 1.
7 Deze test is een immunochromatografische membraan essay om oplosbare L. pneumophia
serogroep 1-antigeen aan te tonen in urine.

6.7. Dataverwerking en analyse
De gegevens van de vragenlijst, de schetsen en de plattegrond zijn dubbel ingevoerd in Epi-info
versie 6.04c. De gegevensinvoer verliep volgens SOP nr SII/112V1. De twee bestanden werden
vergeleken met de “validate”-functie van Epi-info. Gesignaleerde ongelijkheden werden
gecorrigeerd na controle van het originele document.
Bezoekgedrag werd geoperationaliseerd door de vragenlijstgegevens “stilstaan bij een stand” en
“bijwonen van een demonstratie” en “zelf een demonstratie krijgen” te gebruiken als variabele. Bij
de schetsen werd gebruik gemaakt van de aangekruiste mogelijkheid “heeft u

                                                
4 Legionnaires disease associated with a whirlpool spa display, Hershey et al., MMWR 1997;46;04:83-6
5 Gary Hlady W et al. Outbreak of Legionnaire’s disease linked to a decorative fountain by molecular epidemiology.
Am J Epidemiol 1993;138:555-62.
6 Mahoney FJ et al. Community-wide outbreak of Legionnaires’ disease associated with a grocery store mist machine.
JInfDis 1992;165:36-9.
7 Ory de F. Evaluation of the Binax Now Legionella Urinary Antigen Test for the identification of the antigen in urine
(letter). Enferm Infecc Microbiol Clin 1999;17:314-5.
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bij deze stand stilgestaan” en “heeft u in deze gang stilgestaan”. Weliswaar bestond de mogelijkheid
om in de schets met een kruis aan te geven waar men precies gestaan had, maar slechts een dermate
klein gedeelte van de respondenten had van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, dat analyse niet
zinvol was. Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd op een plattegrond van de
consumentenbeurs met een getrokken lijn aan te geven welke route men had gelopen en met kruizen
aan te geven waar men had stilgestaan. Op basis van de plattegrond werd bezoekgedrag
geoperationaliseerd door variabelen aan te maken voor elk in de WF aanwezig gangpad en per
respondent te scoren welke gangpaden doorlopen waren. Hetzelfde werd gedaan voor het stilstaan
in een gangpad, door per gangpad en per respondent kruizen te scoren. Stilstaan bij de potentieel
risicovolle stands en controle stands, waarvan ook schetsen meegestuurd waren (305, 309, 319, 335,
337, 355, 405, 414, 448) werd geoperationaliseerd door per stand het aantal kruizen van casus en
controles te tellen.
Onderliggend lijden was aan de hand van literatuurgegevens gedefinieerd als chronisch obstructief
longlijden (COPD), pneumonie, chronische nierinsufficiëntie, HIV infectie of AIDS,
orgaantransplantatie, nierdialyse, kanker met immunosuppressieve chemotherapie in het
voorafgaande jaar en gebruik van immunosuppressieve medicatie. 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

Geanalyseerd werd met behulp van het statistische pakket SAS versie 6.12 voor Windows.
Logistische regressie werd gebruikt om te bepalen of persoonsgebonden en omgevingsgebonden
variabelen onafhankelijke voorspellers waren voor het ontwikkelen van een bewezen of
vermoedelijke legionella-pneumonie. Variabelen werden geselecteerd door achterwaartse regressie-
analyse en bleven in het model als de likelihood ratio test (p<0,1) significant was.

                                                
8 Yu VL. Legionella pneumophila (Legionnaires’ disease). In: Mandell GL. Principles and practice of infectious
disease. Churchill Livingstone Inc. 1995; ppg 2087-96.
9 Marston BJ. Surveillance for Legionnaires’ disease, risk factors for morbidity and mortality. Arch Intern Med
1994;154:2317-22.
10 Davis GS. Legionnaires’ disease; respiratory infections caused by Legionella bacteria. Clin Chest Med 1987;8:419-
39.
11 Bartlett CLR. Memorandum from a WHO-meeting. Epidemiology, prevention and control of legionellosis. Bulletin
of the World Health Organisation. 1990;8:155-64.
12 Roig J. Legionnaires’ disease (review) Chest. 1994;105:1817-25.
13 Edelstein PH. Legionnaires’ disease. Clin Inf Dis. 1993;16:741-9.
14 Stout JE. Legionellosis. N Engl J Med. 1997;337:682-7.
15 Strauss WL.Risk factors for domestic acquisition of legionnaires’ disease. Arch Intern Med 1996;156:1685-92
16 Kirby BA, et al. Legionnaires’ disease: report of sixty-five nosocomially acquired cases and review of the literature.
Medicine 1980;59:188-205.
17 Roig J et al. Comparative study of Legionella pneumophila and other nosocomial-acquired pneumonias. Chest
1991;99:344-50.
18 Abernathy-Carver KJ. Legionella and pneumocystic pneumonias in astmatic children on high dose of systemic
steroids. Pediatr Pulmonol 1994:18:135-8.
19 Koziel H et al. Pulmonary compliations of diabetes mellitus. Infect DM 1995;9:65-96
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7. Resultaten

7.1. Inleiding
Om de resultaten in een context te kunnen plaatsen volgt hier een korte beschrijving van de plaats
waar de Westfriese Flora werd gehouden.
De gemeente Stede Broec bestaat uit drie plaatsen: Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek. De
CNB veilinghallen bevinden zich aan de oostgrens van de bebouwde kom van deze gemeente, in de
plaats Bovenkarspel. Ten noorden en ten oosten van de hallen ligt onbebouwd terrein, ten zuiden de
Hoofdstraat met woonhuizen en de spoorlijn Hoorn-Enkhuizen en ten westen ligt de woonwijk
Zuidervoert. Tijdens de WF was het terrein via een eigen NS-station te bereiken.
Koeltorens en productieprocessen waarbij waternevel gevormd wordt, zijn bekende bronnen van
legionella-infecties. 20,21 In de onmiddellijke omgeving van de veilinghallen bevonden zich geen
koeltorens. Ook was er geen sprake van industrie die op grote schaal waternevel produceerde.
De veilinghallen van de CNB bestaan uit 13 hallen, die niet alle gebruikt werden tijdens de WF. In
de periode van 19 tot en met 28 februari 1999 kwamen bezoekers in de volgende hallen: 2 (de
mijnzaal of veilingzaal), 3 en 4 (samen de consumentenbeurs), 5 en 13 (samen de
bloemententoonstelling), 8 (de agri-beurs) en 9 (de kinderboerderij). De plattegrond in bijlage 5 laat
zien waar de verschillende hallen zich in het veilinggebouw bevinden. De op de WF aanwezige
stands verschilden niet van de jaren ervoor wat betreft de gedemonstreerde producten. De
openingstijden waren alle dagen gelijk: van 9.30 tot 18.00 uur, met uitzondering van vrijdag 19
februari, toen de Flora van 11.00 tot 18.00 uur open was en met uitzondering van woensdag 24
februari en donderdag 25 februari, toen de Flora tot 21.00 uur open was.

7.2. Beschrijving van de onderzoekspopulatie
Achtereenvolgens wordt beschreven: de respons van de casus en de controles, de representativiteit
van de in het onderzoek opgenomen patiënten, verschillen tussen bewezen en vermoedelijke casus,
verschillen in leeftijd en geslachtsverhouding tussen casus en controles, en de toegepaste selectie bij
het opnemen van personen in de uiteindelijke analyse.
Hier beschreven worden de gegevens die betrekking hebben op alle vragenlijsten die
binnenkwamen voor 7 juli 1999. De respons van de casus bedroeg 197, waarvan 44 casus niet aan
de casusdefinitie voor bewezen of vermoedelijk een legionella-pneumonie voldeden en daarom
werden uitgegesloten. Tabel 10 geeft een overzicht van de respons.

                                                
20 Addiss DG, Davis FP, La Ventura M, Wand PJ, Hutchinson MA, McKinney RM. Community-acquired legionnaires’
disease associated with a cooling tower: evidence for longer-distance transport of Legionella pneumophila. Am J
Epidemiol 1989;130:557-68.
21 Dondero TJ Jr, Rendtorff RC, Mallison GF, et al. An outbreak of Legionnaires’ disease associated with a
contaminated air-conditioning cooling tower. N Engl J Med 1980;302:365-70.
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Tabel 10.   Respons van casus en controles

onderdeel vragenlijst vragenlijst+schetsen vragenlijst+plattegrond vragenlijst+schetsen
+plattegrond

n (%) n (%) n (%) n (%)

casus 153 (84) 106 (48)   88 (48)   88 (48)
controles 391 (98) 258 (64) 185 (46) 185 (46)

Vergeleken met alle bewezen en vermoedelijke casus uit het casus register (n=182) waren er geen
significante verschillen qua leeftijd, geslacht, hospitalisatie en sterfte.
De verschillen tussen de in dit onderzoek ingesloten bewezen en vermoedelijke gevallen waren
klein. De bewezen gevallen waren iets jonger, maar dit was statistisch niet significant (mediane
leeftijd 66 versus 70 jaar). Er waren evenmin statistisch significante verschillen in
geslachtsverhouding (59% van de bewezen casus was man, tegen 53% van de vermoedelijke;
p=0,02; chi-kwadraat test), in hospitalisatie of in sterfte.
In het vervolg van de tekst zal met casus steeds bewezen en vermoedelijke casus bedoeld
worden.
Casus waren gemiddeld ouder dan controles (medianen respectievelijk 67 en 56 jaar). De
leeftijdsverdeling van de controles verschilde van de casus, doordat met name de jongere
leeftijdsgroepen meer voorkwamen bij controles. Dit is te zien in figuur 8.  Ook de
geslachtsverhouding was afwijkend, doordat de casus significant vaker man waren dan de controles
(58% versus 48%).  Deze verschillen zijn waarschijnlijk deels ontstaan door de selectie van de
controlegroep. De leeftijdsopbouw van de inwoners gemeente Stede Broec verschilde van de
leeftijdsopbouw van de groep casus. Daarnaast hangt het verschil in geslachtsverdeling samen met
de keus om 50% mannen en 50% vrouwen in de steekproef op van de controles te nemen.
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Figuur 9: Leeftijdsverdeling van casus en controles
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Voor de uiteindelijke analyse werden controles uitgesloten die aangaven klachten te hebben gehad,
die mogelijk met expositie aan Legionella spp verband hielden. Eén controle gaf in de vragenlijst
aan een longontsteking te hebben gehad, zes controles bronchitis en 29 griep. Deze 36 personen zijn
niet in de analyse betrokken, hoewel hun urine antigeen test negatief was. Vanwege een sterke
aanwijzing over de startdatum van de expositie (zie deel 1 van dit rapport) werd een verdere selectie
toegepast naar bezoekdag op of na 23 februari. In totaal werden 145 casus en 185 controles in de
uiteindelijke analyses betrokken. In de oriënterende analyse zijn wel alle controles betrokken,
hetgeen slechts geringe afwijkingen in de resultaten te zien gaf.

7.3. Analyse-resultaten van de vragenlijstgegevens
Alvorens het risico van verblijf op preciese lokaties op de WF te berekenen werd gecorrigeerd voor
gastheerfactoren en voor verblijfsduur op de WF (totale verblijfsduur en verblijfsduur per hal).
In een univariate analyse bleken roken, onderliggend lijden en totale verblijfsduur op de WF
significante risicofactoren voor legionella-pneumonie (zie tabel 11). Daarnaast waren leeftijd en
geslacht significant verschillend, mede als gevolg van de selectiemethode van de controlegroep.
Twaalf casus (8,5%) en negen controles (2,3%) hadden onderliggend lijden. Dit verschil is
significant (p=0,001; chi-kwadraat toets). Vijf casus leden aan een ernstige nierziekte, vijf
gebruikten corticosteroïden, één leed aan leukemie, één aan een afweerstoornis (Churg-Strauss).
Vier van de controles leden aan een ernstige nierziekte, drie gebruikten corticosteroïden, één leed
aan kanker van de alvleesklier en een controle leed aan een afweerstoornis (agammaglobulinaemie).

Tabel 11.  Odds-ratio’s voor bekende risicofactoren en verblijfsduur; univariate analyse

% van de casus % van de controles odds ratio (OR) 95%-
betrouwbaarheidsinterval

roken 43 24 2,4 1,5 - 3,8

onderliggend
lijden

8 2 3,5 1,2 - 10,2

totaal aantal uren
bezoek aan de WF

n.v.t n.v.t 1,6 1,4-1,9

Op grond van bovenstaande bevindingen werd gekozen voor data-analyse met een multivariaat
model, gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht, roken, onderliggend lijden en totale verblijfsduur. In dit
model werd geanalyseerd in welke mate bovenstaande factoren bijdroegen aan de verklaring voor
de verschillen tussen casus en controles (zie tabel 12).
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Tabel 12. OR’s voor bekende risicofactoren en verblijfsduur; multivariaat model, ook
gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht

odds ratio (OR) 95%-betrouwbaarheidsinterval

roken 3,7 2,0 - 6,7

onderliggend lijden 5,2 1,6 - 17,0

totaal aantal uren bezoek WF              1,8 (per uur) 1,2 - 2,3

aantal uren bezoek
consumentenbeurs

             0,7 (per uur)  0,5 - 0,9

Enerzijds was het totale aantal bezoekuren aan de WF een risicofactor, anderzijds had bezoekduur
aan de consumentenhal een associatie met verminderd risico. Casus verbleven langer op de WF,
maar bij gelijke totale verblijfsduur waren zij korter op de consumentenbeurs.

De hierna beschreven resultaten werden geanalyseerd met een multivariaat model waarin
gecorrigeerd werd voor leeftijd, geslacht en de in tabel 12 genoemde variabelen.

Vervolgens werd van alle variabelen nagegaan of zij aan de verklaring door dit model nog
bijdroegen. Verblijf in hal 2, de mijnzaal, gaf een verschil te zien tussen casus en controles
(OR=4,4; 95%-b.i. 1,3 - 15,9). Meer controles dan casus hadden hal 9, de kinderboerderij, bezocht
(OR=0,1; 95%-b.i. 0,0 - 0,5). Verblijf op het in hal 4 gelegen horecaterras kwam vaker voor bij de
casus (OR=3,8; 95%-b.i. 1,1 - 12,7). Daarnaast verbleven casus (niet significant) langer in de
bloemenhal en in de restaurants van hal 3 en hal 4.
Deelnemers aan het onderzoek werd gevraagd of zij bij een stand hadden stilgestaan, of zij er een
demonstratie hadden gezien, dan wel een persoonlijke demonstratie hadden gekregen. Het zien of
ondergaan van demonstraties (ongeacht welke) bleek een net niet significant risico (OR=1,3; 95%-
b.i. 1,0 – 1,8; verklarende fractie van 44%).
Van alle potentieel risicovolle stands bleek stilstaan bij een whirlpool of het zien of zelf ondergaan
van een demonstratie van een anticondensmiddel voor brillen een risico (zie tabel 13). Bij de
laatstgenoemde bleek het risico toe te nemen met de intensiteit van het bezoek (OR van 1,7 naar
10,0).
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Tabel 13.  Verblijf in de buurt van risicovolle stands; volgens vragenlijst; univariate analyse

gedrag product lokatie van deze
producten

aantal
casus

aantal
controles

OR 95%-betrouwbaar-
heidsinterval

stilstaan whirlpool 2x hal 3; 2x hal 4 63 70 2,0 1,2 - 3,4
zien demonstratie 17 16 1,8 0,7 - 4,7
zelf demonstratie 1 7 0,2 0,0 - 3,3

stilstaan anticondensmiddel 1x hal 3; 1x hal 4 42 33 1,7 0,9 - 3,1
zien demonstratie voor brillen 26 14 2,4 1,1 - 5,4
zelf demonstratie 15 2 10,0 1,9 - 52,5

Veel van de hierboven besproken variabelen vielen uit het uiteindelijke model dat door multivariate
achterwaartse logistische regressie ontstond (zie tabel 14).

Tabel 14. Variabelen in uiteindelijke model: volgens vragenlijst; multivariate achterwaartse
    logistische regressie

variabele aantal
casus

aantal
controles

%
casus

%
controles

OR 95%-betrouwbaarheids-
interval

roken 63 45 43 24 3,8 2,0 – 7,0

onderliggend lijden 12 5 8 3 5,3 1,5 – 18,1

totaal aantal uren bezoek WF 145 185 n.v.t. n.v.t. 1,6 1,3 – 3,0

7.4. Analyse-resultaten van de schets-gegevens
In tabel 15 wordt een overzicht gegeven van bezoek aan stands waarmee in de univariate analyse
een risico geassocieerd bleek. Soortgelijk bezoekgedrag bij andere stands liet een dergelijke
associatie niet zien.

Tabel 15. Verblijf in de buurt van risicovolle stands; volgens schetsen; univariate analyse

gedrag product stand aantal
casus

aantal
contrôles

OR 95%-betrouwbaar-
heidsinterval

stilstaan whirlpool 309 41 21 4,2 1,9 - 9,0
stilstaan in dezelfde gang 45 36 1,9 1,0 - 3,8

stilstaan bubbelmat 337 37 17 3,7 1,6 - 8,2
stilstaan in dezelfde gang 24 35 0,4 0,2 - 1,0

stilstaan reinigingsmiddel 355 26 12 3,0 1,3 - 7,0
stilstaan in dezelfde gang voor brillen 37 42 1,3 0,6 - 2,7

stilstaan whirlpool 405 31 20 2,4 1,1 - 5,3
stilstaan in dezelfde gang 34 25 0,9 0,4 - 2,0

stilstaan stoomstrijkijzer 448 16 3 5,5 1,4 - 22,0
stilstaan in dezelfde gang 21 27 0,8 0,4 - 1,7

In het uiteindelijke multivariate model veranderden de OR’s voor het verblijf in de buurt van
risicovolle stands (zie tabel 16).
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Tabel 16. Verblijf in de buurt van risicovolle stands; schetsgegevens; multivariate achterwaartse
logistische regressie

variabele aantal
casus

aantal
contrôles

%
casus

%
controles

OR 95%-betrouwbaar-
heidsinterval

roken 42 31 42 26 2,0 1,1 – 3,6

totaal aantal bezoekuren WF 101 119 n.v.t. n.v.t. 2,2 1,5 – 3,2

aantal bezoekuren consumentenbeurs 98 117 n.v.t. n.v.t. 0,5 0,3 – 0,8

stilstaan  whirlpool 309 41 21 45 18 2,6 1,1 - 6,6

stilstaan  bubbelmat 337 37 17 41 15 3,0 1,1 - 8,0

stilstaan bij andere stands in dezelfde gang 24 35 29 32 0,3 0,1 - 0,8
als bubbelmat 337

7.5. Analyse-resultaten van de plattegrond-gegevens
Om bezoekgedrag aan de hand van de plattegrond-gegevens inzichtelijk te maken zijn op de
plattegrond van de consumentenbeurs alle gangpaden van de hallen 3 en 4 van een lettercombinatie
voorzien (zie bijlage 4). De resultaten van de “univariate” analyse (zie ook tabel 17) zijn in deze
plattegrond ingetekend: de gearceerde delen van de gangpaden en de zwarte stands geven een
verhoogd risico op legionella-pneumonie aan, de grijze gangpaden een beschermend effect.

Tabel 17. Verblijf in de buurt van risicovolle stands; volgens plattegrond; univariate analyse.

gedrag gangpad nabij product stand aantal
casus

aantal
contrôles

OR 95%-betrouwbaar-
heidsinterval

doorlopen van pad c planten 302 64 59 2,9 1,2 – 7,1

l zemen 323 33 22 2,9 1,3 – 6,6

ah stoomstrijkijzer 410 43 64 0,4 0,2 – 0,9

an belegging 442 52 74 0,3 0,1 – 0,8

ao blikopener 433 52 74 0,3 0,1 – 0,8

stilstaan in pad a info-balie 304 10 1 15,5 1,5 – 163

c planten 302 42 21 3,9 1,8 – 8,7

e boekhandel 315 17 3 9,0 2,1 – 39,8

m luchtverfrisser 330 18 10 4,0 1,3 – 11,8

be horecaterras 466 37 19 3,5 1,5 – 8,1

stilstaan bij
potentieel risico-
volle stand

d1 whirlpool 309 22 7 8,5 (?);
vergelijk

s1

2,5 – 28,8

n1 bubbelmat 337 15 5 5,0 1,3 – 20,0

s1 reinigings-
middel brillen

355 21 6 3,6 1,1 – 11,5

ad1 whirlpool 405 19 9 3,4 1,1 – 10,7
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In een multivariaat model van bezoekgedrag waarin zowel lopen als stilstaan in een gangpad werd
opgenomen, bleven vijf van de tien hierboven getoonde variabelen in het model: lopen door de
gangpaden “an“ (beschermend effect) en “l”,  stilstaan in gang “a”, “c” en “be”. In een multivariaat
model van bezoekgedrag gedefineerd als “stilstaan bij een van de negen potentieel risicovolle
stands” bleven “d1” (whirlpool hal3; OR=7,0; 95%-b.i. 2,5 – 28,8) en “n1” (bubbelmat in hal 3;
OR=3,1; 95%-b.i. 0,8 – 12,5) in het model.
In het uiteindelijke model werden zowel “lopen of stilstaan in een gangpad” als “stilstaan bij een
potentieel risicovolle stand” opgenomen. Tabel 18 geeft een overzicht van de overgebleven
variabelen in dit model.

Tabel 18. Variabelen in uiteindelijke model: plattegrond-gegevens; multivariate achterwaartse
logistische regressie

variabele aantal
casus

aantal
contrôles

%
casus

%
controles

OR 95%-betrouwbaar-
heidsinterval

roken 34 16 41 18 10,9 3,1 – 38,3

totaal aantal bezoekuren WF 84 87 n.v.t. n.v.t. 1,8 1,2 – 2,5

aantal bezoekuren consumentenbeurs 82 85 n.v.t. n.v.t. 0,5 0,3 – 0,9

lopen door gangpad “an” (hal 4) 52 74 63 87 0,2 0,1 – 0,7

stilstaan in gangpad “be” (hal 4) 37 19 45 22 3,6 1,3 – 9,9

stilstaan bij whirlpool hal 3 (stand 309) 22 7 27 8 5,8 1,5 – 22,9

Afgezien van de variabelen waarvoor gecorrigeerd werd (gastheerfactoren en verblijfsduur), bleven
twee omgevingsfactoren in het model geassocieerd met een verhoogd risico op legionella-
pneumonie: stilstaan in gangpad “be” en stilstaan bij de whirlpool in hal 3 (stand 309). Daarnaast
bleef een omgevingsfactor in het model geassocieerd met een beschermend effect: lopen in gangpad
“an”.

7.6. Resultaten van de urine antigeentest op Legionella
pneumophila

In totaal hebben 379 personen urine opgestuurd naar het Streeklaboratorium voor
deVolksgezondheid te Haarlem (SLHa). In geen van de urinemonsters antigeen van Legionella
pneumophila aangetoond.
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7.7. Verschil in uitkomsten als alleen bewezen casus in de analyse
betrokken werden

Dezelfde analyses als beschreven in 3.5 zijn uitgevoerd met alleen de bewezen casus.
In grote lijnen waren de resultaten gelijk, in sommige gevallen waren associaties niet meer
significant. In tabel 19 volgt een overzicht van de uiteindelijke modellen die uit de drie
meetinstrumenten naar voren kwamen.

In het uiteindelijke model voor de vragenlijstgegevens werden verschillen tussen bewezen casus en
controles volledig toegeschreven aan gastheerfactoren en verblijfsduur (totaal en in de
consumentenbeurs). In het model voor de schetsgegevens van bewezen casus en controles werden
verschillen vooral verklaard door gastheerfactoren en verblijfsduur. Daarnaast was “stilstaan bij de

Tabel 19. Modelselectie (alleen significante variabelen) voor drie meetinstrumenten;
bewezen casus; mulivariate achterwaartse regressie analyse; Odds ratio’s (OR), 95%-
betrouwbaarheidsinterval (b.i.).

Vragenlijst OR (b.i.) schetsen OR (b.i.) plattegrond OR (b.i.)

Leeftijd 1,1 (1,0 - 1,1) roken 7,0 (2,7 - 18,4) leeftijd 1,2 (1,1 - 1,2)

Onderliggend lijden 5,4 (1,4 - 20,6) totale bezoekuren WF 2,1 (1,4 - 3,1) roken 28,6 (5,5 - 148,3)

Roken 5,1 (2,6 - 10,1) bezoekuren
consumentenbeurs

0,5 (0,3 - 0,8) totale bezoekuren
WF

1,9 (1,3 - 2,7)

totale bezoekuren WF 1,7 (1,3 - 2,2) stilstaan bij stand 337
(bubbelmat)

4,5 (1,6 - 12,9) lopen door
gangpad “c”

7,5 (1,7 - 33,1)

bezoekuren
consumentenbeurs

0,6 (0,4 - 0,9) *) stilstaan bij andere stand
in gang 337

0,3 (0,1 - 0,8) lopen door
gangpad “bc”

16,3 ( 1,5 - 178,7)

stilstaan in
gangpad “e”

16,7 (2,0 - 142,0)

stistaan bij
whirlpool hal 3
(309)

15,7 (1,6 - 150,1)

lopen door
gangpad “s”

0,1 (0,0 - 0,5)

lopen door
gangpad “av”

0,2 (0,0 - 0,6)

bubbelmat in hal 3” (stand 337) een risicofactor, terwijl “stilstaan in hetzelfde gangpad als stand
337” geassocieerd was met verminderd risico. In het uiteindelijke model van de
plattegrondgegevens van bewezen casus en controles waren de verschillen deels toe te schrijven aan
gastheerfactoren en verblijfsduur. Daarnaast was het lopen door of stilstaan in een drietal
gangpaden (twee in hal 3 en een in hal 4) een risicofactor, evenals het stilstaan bij de whirlpool in
hal 3 (stand 309). Verder was er een associatie met verminderd risico voor het lopen in twee
gangpaden (een in hal 3 en een in hal 4).
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8. Discussie
Een tweetal feiten zijn bij de interpretatie van de gegevens van belang: de wijze van data-
verzameling en de keuze van de controlegroep. De dataverzameling verliep in fasen. Eerst werden
casus en controles gevraagd om vragenlijsten in te vullen (15 repectievelijk 18 maart 1999), twee
maanden later (12 mei) werden zij verzocht op schetsen en een plattegrond aan te geven waar zij
hadden gelopen en stilgestaan. Deze werkwijze had als consequentie een lagere respons voor het
tweede deel van het onderzoek (dalend van 85% en 98% naar 59% en 65%) en daarmee een lagere
betrouwbaarheid van de gegevens, al gold dit in gelijke mate voor casus en controles. Recall-bias
bij het invullen van de schetsen en plattegronden kon hierdoor optreden. Vanwege het
doorgemaakte “life-event” konden casus zich mogelijk beter herinneren dan controles waar zij
precies gelopen en stilgestaan hadden. Aan de andere kant is het mogelijk dat de gegevens van de
casus minder betrouwbaar zijn. Enerzijds doordat details van het WF-bezoek door hun ziektebed
naar de achtergrond gedrongen waren, anderzijds doordat een deel van de gebruikte gegevens
hetero-anamnestisch verzameld is.
Een andere consequentie van de gevolgde werkwijze is de mogelijk opgetreden informatie-bias. In
de media waren ten tijde van het verzenden van de schetsen en plattegrond berichten over de
oorzaak van de epidemie in de pers verschenen (zie bijlage 4). Op 12 maart werd door de IGZ
gemeld dat een whirlpool de mogelijke bron was; op 20 april kwam het RIVM naar buiten met de
verdenking van een besmet bubbelbad als oorzaak van de epidemie. Bijna alle kranten maakten
melding van zowel de IGZ- als de RIVM-verdenking, echter zonder daarbij de lokatie van de
whirlpool aan te geven. Zowel bij de vragenlijstgegevens als bij de schets- en plattegrondgegevens
kan hierdoor informatie-bias zijn opgetreden. Bezoek aan een stand waar een whirlpool
gedemonstreerd werd, zou ten gevolge van informatie-bias onterecht als risicofactor naar voren
kunnen komen, zij het dat dit voor beide whirlpools geldt; misschien zelfs eveneens voor één van de
bubbelmatten (die op er op schets en plattegrond als whirlpool uitzag). Er is geen reden om aan te
nemen dat deze bias sterker speelde bij casus dan bij controles of omgekeerd. Beide groepen hadden
een sterke binding met de gebeurtenis; als slachtoffer en als inwoner van de plaats waar de epidemie
zich voltrok.
De keuze van de controlegroep zou idealiter dusdanig zijn dat voor iedere casus een viertal
controles geïncludeerd werd met gelijke expositiekans (bezoek WF), gelijke leeftijd, geslacht en
voorgeschiedenis voor onderliggend lijden, liefst uit dezelfde woonplaats of huisartsenpraktijk als
de patiënt. Praktisch was dit niet haalbaar, waardoor de keuze van de controle-groep in zekere mate
een “convenience-sample” was. Nadeel hiervan is dat het discriminerend vermogen van de
onderzoeksopzet niet ideaal is voor brononderzoek (geen 1:4 match voor leeftijd, geslacht, roken en
onderliggend lijden). De consequenties van de keuze kwamen mogelijk tot uiting in het
bezoekgedrag en het invulgedrag van de controlegroep. Een mogelijk gevolg van het verschil in
mediane leeftijd kan zijn dat leeftijdsafhankelijke interesses leidden tot ander bezoekgedrag.
Daarnaast hadden controles als inwoner van Stede Broec een veel kortere reistijd naar de WF, wat
verschil kan hebben gegeven in bezoekgedrag: minder langdurig bezoek aan horecaterras of
restaurant dan de casus, die van verder moesten komen, maar ook: korter en frequenter bezoek
versus een dagje uit. Waarschijnlijk namen controles gemakkelijker hun kinderen of kleinkinderen
mee, terwijl casus vaker hun partner meenamen (dag vrij reizen met de NS). De controles kwamen
uit de gemeente waar ieder jaar de WF gehouden werd en hadden waarschijnlijk een sterkere
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binding met de WF, die voor hen een sociaal karakter had. Dit kon zich mogelijk uiten in ander
bezoekgedrag: langduriger verblijf op het “markt”-gedeelte van de WF: de consumentenbeurs, waar
de temperatuur veel aangenamer was dan in de andere delen van de WF en waar men niemand
hoefde te storen tijdens het bewonderen van de bloemenshow. Vanwege de binding met de WF
(mogelijk leidend tot jaarlijks bezoek) herinnerden de controles zich mogelijk beter dan casus waar
zij liepen en stilstonden, waardoor hun antwoorden mogelijk betrouwbaarder zijn dan die van de
casus.
Hoewel significante verschillen tussen bewezen en vermoedelijke casus niet gevonden werden,
worden de bevindingen in deze bespreking toch apart genoemd, omdat in principe de van de
bewezen casus verkregen gegevens betrouwbaarder zijn.
In eerste instantie is gecorrigeerd voor gastheerfactoren en verblijfsduur. In de “univariate” analyse
gevonden risicofactoren (mijnzaal, kinderboerderij, horecaterras, meerdere demonstraties; niet
significant: verblijfsduur in de bloemenhal, restaurants) bevestigen het in de inleiding van deze
discussie geschetste beeld van de door selectie van de controlegroep ontstane verschillen in
bezoekgedrag. In het multivariate model bleven totale bezoekduur en bezoekduur aan de
consumentenbeurs als enige bezoekgedrag-variabele over.

Tabel 20. Overzicht variabelen in uiteindelijke modellen

  instrument vragenlijst schetsen plattegrond

  variabele bewezen+
vermoedelijke

bewezen bewezen+
vermoedelijke

bewezen bewezen+
vermoedelijke

bewezen

  OR>1
  leeftijd + + + + + +
  onderliggend lijden + +
  roken + + + + + +
  totaal aantal bezoekuren WF + + + + + +
  stilstaan bij W3 + + +
  stilstaan bij BM3 + +
  lopen in gangpad in hal 3 +
  lopen in gangpad in hal 4 +
  stilstaan in gangpad in hal 3 +
  stilstaan in gangpad in hal 4 +

  OR <1
  aantal bezoekuren cons.beurs + + + +
  stilstaan in gang BM3 + +
  lopen in gangpad in hal 3 +
  lopen in gangpad in hal 4 + +

Drie variabelen kwamen in de uiteindelijke modellen van alle drie meetinstrumenten (vragenlijst,
schetsen en plattegrond) voor. Het totaal aantal bezoekuren op de WF was een risicofactor,
ongeacht de zekerheid van diagnose (OR tussen 1,6 en 2,2), wat erop kan duiden dat naarmate
langer op de WF verbleven werd, de kans om een legionella-pneumonie op te lopen groter werd.
Anderzijds kan dit een effect zijn van de selectie van de controlegroep (Stedebroecers waren geen
representatieve WF-bezoekers; zie boven). Roken was eveneens in alle modellen een risicofactor
(OR van 3,8 respectievelijk 6,0 en 10,9) met een verklarende fractie van 43 respectievelijk 42 en
41%. Het aantal bezoekuren aan de consumentenbeurs gaf bij gelijke totale bezoekduur in de
uiteindelijke modellen van alle drie meetinstrumenten een OR<1: 0,7 (alleen bewezen casus)



pag. 40 van  94 RIVM rapport 213690 004

respectievelijk 0,5 en 0,5. Verblijf op de consumentenbeurs was geassocieerd met een verminderd
risico op legionella-pneumonie. Dit kan een werkelijk effect zijn, of een gevolg van selectie van de
controlegroep.
Twee variabelen kwamen in de uiteindelijke modellen van twee meetinstrumenten voor. Leeftijd
was zowel in het uiteindelijke model van de vragenlijst-gegevens als de plattegrond-gegevens
(alleen bewezen casus) een risicofactor: OR van 1,1 respectievelijk 1,2. Het verschil in leeftijd
tussen casus en controles was voor een deel het gevolg van selectie van de controlegroep. De andere
verklarende variabele die in het uiteindelijke model van zowel de schets- als de
plattegrondgegevens een risicofactor was, was het stilstaan bij de whirlpool van hal 3 (W3). In de
analyses van alleen de bewezen casus kwam W3 niet meer in het model van de schetsgegevens
voor, maar wel in het model van de plattegrondgegevens. De consistentie van beide instrumenten op
dit punt is een sterke aanwijzing dat stilstaan bij W3 een risicofactor is. Er is geen reden om aan te
nemen dat hier een eigenschap van de controlegroep in het spel is (vergelijkbare recall en
informatie-bias; zie boven). De OR’s zijn 2,6 voor de schetsen en 5,8 voor de plattegronden, met
verklarende fracties van 45% respectievelijk 27% van de bewezen en waarschijnlijke casus.
Daarnaast was in de univariate analyse van de vragenlijstgegevens het “stilstaan bij een whirlpool”
een risicofactor met een OR van 2,0 met een verklarende fractie van 50% van de bewezen en
vermoedelijke casus. Met de vragenlijstgegevens was het onmogelijk een onderscheid naar
individuele stands te maken. Aangezien de whirlpool in hal 4 (W4) in het uiteindelijke model van
noch de schets-gegevens, noch de plattegrond-gegevens als risicofactor naar voren kwam, is het
mogelijk dat “stilstaan bij een whirlpool” uit de vragenlijst correspondeert met “stilstaan bij W3” in
de schetsen en plattegrond.
Een aantal variabelen zat in slechts een van de drie uiteindelijke modellen (vragenlijst, schetsen en
plattegrond). De meest in het oog springende hiervan was “stilstaan bij stand 337” (bubbelmat in
hal 3; BM3). Deze variabele zat bij de schetsgegevens in het uiteindelijke model (OR=3,0;
verklarende fractie van 41%); bij alleen de bewezen casus zelfs als enige “stand-variabele”.
Bovendien was het een risicofactor in de univariate analyse van de plattegrondgegevens (OR=5,0 en
een verklarende fractie van 18% voor bewezen en vermoedelijke casus; OR=4, en een verklarende
fractie van 19% voor alleen de bewezen casus). Ervan uitgaande dat stilstaan bij BM3 een verhoogd
risico op legionella-pneumonie gaf, moet dit een zeer lokaal effect zijn geweest, omdat “stilstaan in
de gang van BM3” in het uiteindelijke model van de schetsen een verlaagd risico op legionella-
pneumonie gaf (OR=0,3). Het is mogelijk dat bij het beantwoorden van de vragenlijst respondenten
aangaven dat zij bij een whirlpool hadden stilgestaan, waar zij een bubbelmat bedoelden. Aangezien
de bubbelmat in hal 4 (BM4) in het uiteindelijke model van noch de schets-gegevens, noch de
plattegrond-gegevens als risicofactor naar voren kwam, was het mogelijk dat “stilstaan bij een
whirlpool” uit de vragenlijst correspondeerde met “stilstaan bij BM3” in de schetsen. Dezelfde
vergissing is mogelijk als respondenten zich wel herinnerden dat zij in de eerste hal een “whirlpool”
hadden bezocht, maar zich niet meer wisten te herinneren welke van de twee (W3 of BM3).
De overige eenmalig in een uiteindelijk model voorkomende variabelen waren afkomstig uit de
plattegrondgegevens. Lopen door één van de gangpaden in hal 4 (geen potentieel risicovolle stand
in deze gang) gaf een associatie met een verhoogde kans op legionella-pneumonie, terwijl het lopen
door een ander gangpad in hal 4 een associatie met een verlaagde kans op legionella-pneumonie
gaf. In het uiteindelijke model van plattegrondgegevens van alleen de bewezen casus bleven vijf
“gangpad-variabelen” in het model. Deze gangpaden kwamen niet overeen met de hierboven
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genoemde uit de analyse van bewezen en vermoedelijke casus. Bij het lopen door de
consumentenbeurs gaf één gangpad in hal 3 en één gangpad in hal 4 een associatie met een
verhoogd risico op legionella-pneumonie. Het stilstaan in één gangpad in hal 3 gaf eveneens een
associatie met verhoogd risico. In geen van deze gevallen bevond zich een potentieel risicovolle
stand in het gangpad. In beide hallen gaf ook één gangpad een associatie met een verlaagd risico op
legionella-pneumonie. Waarschijnlijk zijn deze “gangpad”-associaties een gevolg van het grote
aantal variabelen dat gebruikt werd (alle gangpaden). Hierbij is er een reëele kans (5%) om een
aantal “random” statistisch significante associaties te krijgen.
In de univariate analyse was het “stilstaan bij stand 405” (whirlpool in hal 4; W4) een risicofactor
bij de schets- en plattegrondgegevens (OR= 2,4 respectievelijk 3,4). Bij de analyse van alleen de
bewezen casus was dit niet het geval. In beide gevallen verdwenen de associaties in de uiteindelijke
multivariate modellen. Mogelijk was een deel van de casus dusdanig geïnteresseerd in whirlpools,
dat zij zowel W3 als W4 bezochten, waarbij het effect van W4 wegviel als beiden in één model
werden opgenomen. De associatie van whirlpool met een verhoogd risico op legionella-pneumonie
die in de univariate analyse van de vragenlijstgegevens werd gevonden kan mogelijk ook in dit licht
gezien worden.
Ook “stilstaan bij stand 355”, (een van de twee brillenstands in hal 3), was in de univariate analyse
van zowel de schets- als plattegrondgegevens een risicofactor (OR=3,0 respectievelijk 3,6). Ook
hier verdween de associatie als alleen bij de bewezen casus werd gekeken en bestond een associatie
met een verhoogd risico op legionella-pneumonie in de univariate analyse van de
vragenlijstgegevens. In stand 355 werden brillen met een tissue gereinigd, zonder dat er water bij
gebruikt werd.
Tot slot werd “stilstaan bij stand 448” eenmalig geassocieerd met een verhoogd risico in de
univariate analyse van de schets-gegevens (niet bij alleen de bewezen casus). In deze stand werden
stoomstrijkijzers gedemonstreerd en in het gangpad van 448 waren geen andere potentieel
risicovolle producten. Aangezien deze associatie niet naar voren kwam uit de vragenlijst en
plattegrond-gegevens, lijkt deze associatie op toeval te berusten.
Samengevat zijn met verhoogd risico op legionella-pneumonie sterk geassocieerde variabelen:
roken, totaal aantal bezoekuren aan de WF, stilstaan bij W3. In mindere mate waren geassocieerd
met een verhoogd risico: leeftijd en stilstaan bij BM3 (zeer lokaal effect). Daarnaast was een
associatie met verhoogd risico voor stilstaan bij W4 niet volledig uit te sluiten, terwijl voor een van
de twee brillenstands in hal 3 een verhoogd risico niet waarschijnlijk was. Een sterke associatie met
verminderd risico op legionella-pneumonie bestond voor het aantal bezoekuren aan de
consumentenbeurs en in veel mindere mate voor het stilstaan in het gangpad van BM3.
Uit het bemonsteringsrapport kwam W3 als meest verdachte stand naar voren. Dit komt
overeen met de bevindingen van dit onderzoek. Daarnaast kon niet uitgesloten worden dat W4
en een vernevelaar in hal 8 hadden bijgedragen aan de verspreiding van Legionella spp. Dit
eventuele risico werd door de resultaten van dit onderzoek niet bevestigd.
Van de bubbelmatten was een bijdrage aan de verspreiding niet uit te sluiten, maar
onwaarschijnlijk. Voor de bubbelmat in hal 3 was dit eveneens niet uit te sluiten en moet het
een zeer lokaal effect geweest zijn. Eventuele verspreiding door de bubbelmat in hal 4 werd
door dit onderzoek niet bevestigd.
Uit de cohortonderzoek onder standwerkers en vrijwilligers en werknemers van de WF, kwam
een zeer sterke aanwijzing voor expositie in hal 3 (middenpad en oostelijk deel), zonder
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scherpe afbakening. Deelnemers aan de cohortonderzoek in hal 3 hadden waarschijnlijk een
langdurige lage blootstelling aan Legionella spp, terwijl bezoekers een korte hevige
blootstelling hadden. Casus zullen daarvoor dichter bij de bron geweest moeten zijn dan
deelnemers aan de cohortonderzoek. Waarschijnlijk zijn de zes standhouders die een bewezen
legionella-pneumonie kregen, dichter in de buurt van W3 geweest.
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9. Conclusies

Analyse van met drie meetinstrumenten verkregen gegevens over bezoekgedrag geeft aan dat het
stilstaan bij de whirlpool in hal 3 (W3) de sterkste associatie met een verhoogd risico op legionella-
pneumonie heeft. Dit gegeven is in overeenstemming met de conclusie van het
bemonsteringsonderzoek, die W3 aanmerkt als het apparaat dat waarschijnlijk het meest heeft
bijgedragen aan verspreiding van Legionella spp. Een omgevingsfactor met een veel minder
duidelijke (zeer lokale) associatie was de bubbelmat in hal 3. Van dit product werd in het
bemonsteringsonderzoek geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk was dat dit apparaat had
bijgedragen aan verspreiding van Legionella spp. De conclusie van de cohortonderzoek geeft aan
dat de bron zich in hal 3 (middenpad en oostelijk deel) moet hebben bevonden. Ook deze conclusie
is in overeenstemming met de bevindingen van dit rapport. Daarmee is W3 vrijwel zeker de bron
van deze epidemie.



pag. 44 van  94 RIVM rapport 213690 004

Bijlage 1  De organisatie van de infectieziektenbestrijding
bij calamiteiten in Nederland. Bron: Protocollen Infectieziekten (LCI)

De Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding

Doelstelling
De LCI is in 1995 door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om twee redenen
ingesteld:
• Het verrichten van crisismanagement tijdens een (dreigende) epidemie,
• Het maken van landelijke, uniforme afspraken over de bestrijding van infectieziekten, ondermeer

door het opstellen van protocollen en draaiboeken.

De LCI is geen nieuwe organisatie maar een samenwerking (een 'structuur') van bestaande
instellingen en organisaties. De LCI voert dan ook geen nieuwe werkzaamheden uit maar zorgt voor
betere stroomlijning van het werk dat al door de verschillende deelnemers werd verricht. De LCI is
een voorlopige opzet. In 1998 zal een meer definitieve vorm worden gekozen.
De LCI is vooral bedoeld voor de afstemming en uniformering van de praktische uitvoering van de
infectieziektenbestrijding. Er zijn raakvlakken met de curatieve (en de onderzoeks- en beleids-)
sector, maar de LCI richt zich uitdrukkelijk in eerste instantie op collectieve preventie en directe
bestrijding.

Deelnemende instellingen
• De Gezondheidsdiensten (Gemeentelijke, Gezamenlijke, Regionale, Districts) en de Landelijke

Vereniging van GGD's (LVGGD)
• Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
• De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
• Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  (VWS)
• De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) (de bestuurlijk verantwoordelijken van GGD's)

De structuur
De structuur bestaat uit vier delen: een Landelijk Overleg Infectieziektenbestrijding (het LOI), in
tijden van crisis een Outbreak Management Team (het OMT), een Bestuurlijk Afstemmingsoverleg
(het BAO) en een alle overleggen steunend professioneel secretariaat (het secretariaat).

Het Landelijk Overleg Infectieziektenbestrijding
Het LOI bestaat uit provinciale vertegenwoordigers van de beroepsgroep (artsen
infectieziektenbestrijding van GGD's) aangevuld met adviseurs vanuit het RIVM, de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. De GGD-verte-
genwoordigers hebben structureel periodiek overleg per provincie met collega GGD-artsen (in een
aantal provincies in het bijzijn van de in de provincie werkzame microbiologen, veterinaire
inspecteurs en Keuringsdiensten van Waren). Buiten crisissituaties maakt het LOI aan de hand van
de stand van zaken aangaande infectieziekten afspraken over uniforme bestrijding.
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De minister heeft de heer H. Rengelink benoemd tot interim voorzitter totdat in 1998 een nieuwe
opzet haar beslag heeft gekregen.

Het Outbreak Management Team
In crisissituaties nodigt de voorzitter van het LOI een beperkte groep deskundigen uit om het
professioneel wenselijke beleid vast te stellen: het outbreak management team (OMT). De groep
bestaat uit deskundigen op specifieke terreinen van diagnostiek, behandeling en preventie van
infectieziekten, public health en outbreak management. Per situatie kan het OMT aangevuld worden
met lokale of andere specifieke deskundigen.

Het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg
In het BAO hebben vertegenwoordigers zitting van het RIVM, de LVGGD, het ministerie van VWS, de
IGZ en de VNG. De Hoofdinspecteur van de IGZ is voorzitter.
In dit overleg wordt bekeken of het professionele advies zich voldoende vertaalt in bestuurlijke
afstemming, haalbaarheid en uitvoerbaarheid. De deelnemers verzorgen draagvlak bij de
instellingen die zij vertegenwoordigen om het vastgestelde beleid daadwerkelijk uit te voeren.

Het secretariaat
Het secretariaat is het nieuw ingerichte deel van de LCI. Het is een professioneel centraal
ondersteunings- en coördinatiepunt en is penvoerder van de drie overleggen: LOI, OMT en BAO.
Het bestaat uit een klein team van in de praktijk werkzame deskundigen. Het secretariaat is belast
met het opstellen van concept richtlijnen (protocollen en draaiboeken) en geeft uniforme advisering
aan GGD's en behandelaars over maatregelen ter bestrijding. In crisissituaties verzorgt het
secretariaat ondersteuning bij en coördinatie van outbreak management. Gedurende de
ontwikkelfase is het secretariaat beheersmatig ondergebracht bij de Inspectie voor de Gezondheids-
zorg in Rijswijk, die daarmee tijdelijk als gastvrouw optreedt.
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De structuur
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De structuur in tijden van crisis

Werkwijze
De LCI heeft tot doel in Nederland een afdoende, daadkrachtig, snel en efficiënt bestrijdingsapparaat
te laten functioneren op basis van uniform beleid in crisissituaties en daarbuiten. Dit moet
gerealiseerd worden via consensus binnen en werkafspraken met de huidige reeds werkzame
personen,  instellingen en bedrijven in de curatieve, preventieve en beleidssector. De consensus en
werkafspraken worden buiten crisissituaties geformuleerd en vastgelegd in protocollen, draaiboeken
en procedure-afspraken.

Externe omgeving
In de directe omgeving van de LCI zijn, buiten de deelnemende instellingen, organisaties werkzaam
die op meerdere punten raakvlakken hebben en waarmee de LCI samenwerkt en/of werk afstemt: het
Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR), de Koninklijke Nederlandse Centrale
Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV), de Stichting soa-bestrijding, de Werkgroep
infectie Preventie (WIP), de Werkgroep Zoönosen van de Veterinaire Hoofdinspectie, de Dienst
Militaire Gezondheidszorg van de Koninklijke Landmacht, de afdeling standaardontwikkeling van
het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
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Activiteiten secretariaat
In de ontwikkelfase coördineert, protocolleert en adviseert het secretariaat  ten behoeve van het
werk van de artsen-infectieziektenbestrijding van GGD's.
Wanneer de uniformering voldoende op orde is, kan de LCI zich ook richten op praktische
uitvoering van de infectieziektenbestrijding zoals die verricht wordt door andere medische
vakgenoten. Te denken valt aan bedrijfsartsen, artsen verbonden aan semi-murale instellingen,
kinderartsen, huisartsen, internist-infectiologen en medisch microbiologen. Het secretariaat zal
daarbij altijd de koepels en verenigingen als gesprekspartner kiezen.
Het secretariaat richt zich incidenteel ook tot het publiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om de nationaal
werkende consumentenorganisaties (patiëntenverenigingen) en incidenteel, wanneer een GGD

daarom verzoekt, om vertegenwoordigers van de media. Individuele vraagstellers worden verwezen
naar de lokale GGD.

Medewerkers van het secretariaat:
mw. G. Buddingh, secretaresse
mw. J.M. de Roij, secretaresse
dhr. J.E. van Steenbergen, arts-epidemioloog
mw. A.A. Warris-Versteegen, secretaris

Het secretariaat is 24 uur per dag, zeven dagen in de week, te bereiken:
telefoon 070-3962782
telefax 070-3947436
e-mail secr@lci.lcr.nl
Buiten kantooruren wordt de telefoon aangenomen door de Centrale Meldkamer van het ministerie
van VWS. Via hen wordt de dienstdoende arts  opgeroepen.



RIVM rapport  213690 004                                                                                                                pag. 49 van 94

Bijlage 2  Powerberekening

Om een schatting te maken van te verwachten odds ratio’s in het patiënt-controle onderzoek werden
een aantal aannames gedaan, die in tabel 21 weergegeven zijn.

Tabel 21.  Aannames bij schatting odds ratio’s volgens gegevens van de vragenlijst

grootheid schatting

attack-rate (AR; percentage zieken van alle blootgestelden) 1,5%
percentage juiste antwoorden op de vraag of men blootgesteld is geweest 80%
aantal casus 60
aantal bezoekers 80.000
percentage blootgestelde casus 100%
aantal controles 400

Uitgaande van 60 casus 22 en een attack-rate van 1,5% 23 werden in totaal 4.000 personen
blootgesteld (5% van alle bezoekers). Bij een aselecte steekproef van controles is de verwachting
dat van hen 5% eveneens werden blootgesteld. De met vragenlijsten gemeten blootstelling zal
vanwege het percentage juiste antwoorden (80%) lager zijn. De te verwachten verdeling wordt
weergegeven in tabel 22.

Tabel 22.  Verwachte, gemeten blootstellingsverdeling bij casus en controles

blootgesteld niet blootgesteld totaal

casus 48 12 60
controles 92 308 400

Dit levert een geobserveerde odds ratio van 13,4 op. Deze odds ratio kan reeds significant van nul
worden aangetoond (power 90 procent, alpha 0,05) met 14 casus en 14 controles. Dit houdt in dat er
ruim voldoende power is in dit onderzoeksdesign.
Bij deze aannames werd ervan uitgegaan dat de blootstelling te meten is. Hoe specifieker de
blootstelling, hoe hoger de attack-rate, maar hoe lager over het algemeen het percentage van de
personen dat de blootstelling juist weet weer te geven. Indien bijvoorbeeld de blootstelling is “Het
verkeren in een straal van 10 meter van een bepaalde bron”, dan zullen veel mensen kunnen
aangeven of ze binnen die straal zijn geweest. Is echter de blootstelling gedefinieerd als “Het
verkeren in een straal van 25 meter van een bepaalde bron”, dan zullen mensen zich meer vergissen
maar zal de attack-rate waarschijnlijk hoger zijn.

                                                
22 Deze berekening werd gemaakt op 14 maart 1999, toen de omvang van de epidemie op enkele tientallen geschat
werd. Het aantal cases werd conservatief geschat, rekening werd gehouden met 100 cases
23 De attack-rate bij de Philadelphia-epidemie in 1976 was 4%, waarbij de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van de
American Legion Convention waarschijnlijk een stuk hoger lag. De hier gekozen 1,5% houdt met dit laatste rekening en
is een voorzichtige schatting.
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Bijlage 3 Vragenlijsten van casus en controles

Aanvullende vragen onderzoek Veteranenziekte in verband met
bezoek aan de Westfriese Flora 19-28 feb 1999

In aanvulling op de LCI-vragenlijst
Persoonsgegevens

1. Datum invullen vragenlijst:    � � - � � - 19 � �
2. Naam interviewer: _____________________________________________

Betreft patiënt:

3. Achternaam: _____________________________________________

4. Voorletters: _________

5. Adres:  ___________________________ huisnr: ___________

6. Postcode: ����  ��
7. Woonplaats: _____________________________________________

8. Telefoonnr: _____________________________________________

9. Aan welke casus-definitie voldoet de patiënt? 1. � zeker

   2. � waarschijnlijk

3. � vermoedelijk

Cases definitie
Zeker:
• pneumonie met infiltraat op X-thorax + positieve diagnostiek  (kweek, Ag test urine of >= 4-

voudige titerstijging serum)
• exclusie andere waarschijnlijke verwekkers
• bezoek Westfriese Flora Bovenkarspel

Waarschijnlijk:
• pneumonie + infiltraat X thorax
• bezoek Westfriese Flora Bovenkarspel
• geen diagnostiek beschikbaar / verricht

Vermoedelijk:
• griepachtig beeld
• bezoek Westfriese Flora Bovenkarspel
• geen diagnostiek beschikbaar / verricht
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10. Wie wordt geïnterviewd? 1. � patiënt zelf

         2. � familielid / huisgenoot

3. � iemand anders

Indien niet de patiënt zelf de vragen beantwoordt, wilt u er dan op letten dat u de gegevens invult
die van toepassing zijn op de patiënt, niet de gegevens van de persoon die vragen beantwoordt.

11.Wanneer de vragenlijst niet wordt beantwoord door de patiënt zelf, dan graag naam, adres en
telefoonnummer noteren van persoon die wordt geïnterviewd:

   1. Naam:  ____________________________________

2. Adres: _____________________________________

3. Telefoonnr: _________________________________

Algemeen

Indien niet de patiënt zelf de vragen beantwoordt, wilt u er dan op letten dat u de gegevens invult
die van toepassing zijn op de patiënt, niet de gegevens van de persoon die vragen beantwoordt.

12. Wat is uw geboortedatum? �� - �� -19 ��

13. Wat is uw geslacht? 1. � man

2. � vrouw 

Ziekte

14. Is er sprake (geweest) van een griepachtig ziektebeeld ? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

15. Zo ja, wanneer? Van: �� - �� -19 ��

Tot: �� - �� -19 ��
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16. Is er sprake (geweest) van longontsteking? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

17. Is bij de patient infiltraat op de X thorax waargenomen? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

18. Wat is de eerste ziektedag?  �� - �� -19 ��

19. Bent u in de 2 weken voordat u ziek werd in 1. � Ja

een ziekenhuis opgenomen geweest? 2. � Nee

3. � Onbekend

20. Zo ja, waar? ______________________

21. Bent u toen beademd? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

22. Heeft u toen nebulizers nodig gehad? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

23. Is er kweek ingezet? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

24. Datum kweek:  �� - �� -19 ��
25. Zo ja, wat is er geïsoleerd? ______________________

26. Indien Legionella, wat was de serogroep? ______________________
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27. Is er serologie gedaan? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

28. Wat was het resultaat? 1. �Negatief

2. �Seroconversie

3. �Eenmalig hoge 
titer:_____________

4. �Viervoudige 
titerstijging

29. Indien van toepassing, datum eerste monster:  �� - �� -19 ��

30. Indien van toepassing, datum tweede monster:  �� - �� -19 ��

31. Is er PCR ingezet? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

32. Wat was het resultaat? 1. � Negatief

2. � Positief

3. � Onbekend

33. Datum PCR:  �� - �� -19 ��

34. Is een urine antigeen test gedaan? 1. � Ja

2. � Nee

3. � Onbekend

35. Datum urine test:  �� - �� -19 ��
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36. Wat was het resultaat? 1. �Negatief

2. �Positief

3. � Onbekend

Medische gegevens

37. Drinkt u alcohol? 1. � Nee

2. � Ja, ___glazen p/ dag

3. � In het verleden wel,
____glazen per dag

38. Wanneer bent u gestopt? in 19 ��

39. Rookt u? 1. � Nee

2. � Ja, ___sigaretten
/sigaren/pijp per dag

3. � In het verleden wel, _____
sigaretten/sigaren/pijp p.dag

40. Wanneer bent u gestopt? in 19 ��

41. Heeft u een aandoening of ziekte van de 1. � Ja

longen/luchtwegen (gehad)? 2. � Nee

42. Zo ja, welke? (meerdere antwoorden mogelijk)
1. � COPD (astmatische bronchitis en longemfyseem)

2. � Sarcoidosis (Besnier-Boeck)

3. � Longontsteking in het verleden

4. �  Anders, te weten_________________________________________________
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43. Heeft u een van de volgende aandoeningen gehad? ( meerdere antwoorden mogelijk)

1. � Psoriasis (indien met corticosteroïden behandeld)

2. � Reuma (indien met corticosteroïden behandeld)

3. � Suikerziekte

4. � Nierziekte, te weten ______________________________________________

5. � Een vorm van kanker te weten ______________________________________

44. Welke behandeling heeft u ondergaan en in welk jaar was dit? ( meerdere antwoorden
mogelijk)
1. � Bestraling in 19 ��
2. � Chemokuur in 19 ��
3. � Operatie in 19 ��
4. � Anders, te weten in ________________________________19 ��

45. Heeft u een aandoening die de afweer tegen infecties 1. � Ja

vermindert (HIV-besmetting, AIDS, immuundeficiëntie)? 2. � Nee

46. Zo ja, welke aandoening ? ______________________

47. Heeft u een orgaantransplantatie ondergaan? 1. � Ja

2. � Nee

48. Zo ja, welke orgaan is getransplanteerd? ______________________

49. Bent u voor een andere dan eerdergenoemde 1. � Ja

aandoeningen onder behandeling/controle bij 2. � Nee

een specialist of huisarts?

50. Zo ja, welke? ______________________
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51. Gebruikt u medicijnen (met name corticosteroïden 1. � Ja

       en immunosuppressiva)? 2. � Nee

52. Zo ja, welke? ______________________
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Vragen m.b.t. bezoek aan de Flora te Bovenkarspel

53. Heeft u de Westfriese Flora te 1. � ja

Bovenkarspel dit jaar bezocht? 2. � nee

54. Om welke reden bezocht u de Flora? 1. � bezoeker

2. � standmedewerker

3. � overige medewerker/ 
vrijwilliger

55. Op welke dag(en) en tijdstippen bent u op de Flora geweest?
     (meerdere antwoorden mogelijk          Tijdstippen
1. � dinsdag (16-2-1999: voorbereiding) van ______ tot ______ uur

2. � woensdag(17-2-1999: voorbereiding) van ______ tot ______ uur

3. � donderdag (18-2-1999: voorbereiding) van ______ tot ______ uur

4. � vrijdag (19-2-1999) van ______ tot ______ uur

5. � zaterdag (20-2-1999) van ______ tot ______ uur

6. � zondag (21-2-1999) van ______ tot ______ uur

7. � maandag (22-2-1999) van ______ tot ______ uur

8. � dinsdag (23-2-1999) van ______ tot ______ uur

9. � woensdag (24-2-1999) van ______ tot ______ uur

10. � donderdag (25-2-1999) van ______ tot ______ uur

11. � vrijdag (26-2-1999) van ______ tot ______ uur

12. � zaterdag (27-2-1999) van ______ tot ______ uur

13.� zondag (28-2-1999) van ______ tot ______ uur

14.� maandag (1-3-1999: opruimen) van ______ tot ______ uur

56. Hoe bent u naar de Flora gereisd? 1. � per trein

     (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 2. � per auto

3. � per bus

4. � per fiets/ te voet
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57. Bent u voor of na uw bezoek aan de Flora bij een of meer van de volgende
gelegenheden geweest?

1. � café-restaurant “De Halve Maan” (nabij NS-Flora halte)

2. � café-restaurant “ Het Rode Hert” (nabij NS-Flora halte)

3. � het winkelcentrum te Bovenkarspel

      4. � anders, te weten______________________________________________

58. Hoeveel tijd heeft u doorgebracht in de volgende ruimten: (minuten)
      (Wanneer ruimte niet is bezocht dan 0 minuten invullen,

meerdere antwoorden mogelijk)
Minuten

1. Consumentenbeurs (hal 3 en 4) _______
2. Bloemententoonstellingshal (hal 5) _______
3. Tweede bloemenhal achter het watergordijn _______
4. De Agri-beurs _______
5. Restaurants bij hal 3 en 4 _______
6. Flora theatercafe _______
7. Horeca terras Ruslandgedeelte _______
8. De boerderij (veestal) _______
9. De mijnzaal (hier werden bloemen en planten verkocht) _______

 
 

59. Bent u in de buurt geweest van het watergordijn? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

60. Bent u in de buurt geweest van de fonteinen?   1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

61. Heeft u gekeken naar de dansvoorstelling? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend
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62. Heeft u kraanwater gedronken op de Flora? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

63. Zo ja, waar? 1. � in restaurants

     (meerdere antwoorden mogelijk) 2. � bij de toiletten

3. � elders, namelijk:

_______________

_______________

Er waren stands waar whirlpools/ bubbelbaden/ bruisbaden/ werden aangeboden
64. Heeft u stilgestaan bij deze stands? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

65. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

66. Is een whirlpool aan u persoonlijk gedemonstreerd? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar anticondensmiddel voor brillen werd aangeboden.
67. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

68. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend
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69. Is uw eigen bril gebruikt voor zo’n demonstratie? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar stoomstrijkijzers werden aangeboden
70. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

71. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

72. Is een strijkijzer aan u persoonlijk gedemonstreerd? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar anticondensmiddelen voor ruiten en spiegels werden aangeboden.
73. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

74. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend



RIVM rapport  213690 004                                                                                                                pag. 61 van 94

Er was een stand waar airconditioners werden aangeboden
75. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

76. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

77. Is een airconditioner aan u persoonlijk gedemonstreerd?1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was op de Huishoudbeurs (hal 3 en 4) een stand waar een watervernevelaar werkzaam was.
78. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

79. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar huishoudelijke mixers werden aangeboden
80. Heeft u stilgestaan bij deze stands? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

81. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend
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82. Is een huishoudelijke mixer aan u persoonlijk 1. � ja
      gedemonstreerd? 2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar huishoudelijke schoonmaakdoekjes (microdoekjes) werden aangeboden.
83. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

84. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

85. Is de werking van zo’n doekje persoonlijk aan u 1. � ja
gedemonstreerd? 2. � nee

3. � onbekend

86. Bent u op een andere manier dan bovengenoemd in 1. � ja
     contact geweest met stoom/nevel/waterdamp?   2. � nee

3. � onbekend

87. Zo ja, kunt u dit toelichten? _____________________

_____________________

Er was ook op de AGRI- beurs een stand waar een watervernevelaar werkzaam was.
88. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend



RIVM rapport  213690 004                                                                                                                pag. 63 van 94

89. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

90. Bent u in direct contact gekomen (bijv. met de handen) 1. � ja
met teelaarde of potaarde? 2. � nee

3. � onbekend

91. Bent u tijdens uw bezoek op de Flora op een andere 1. � ja
manier in contact gekomen met waterdamp? 2. � nee

3. � onbekend

92. Zo ja, op welke manier? _____________________

_____________________

93. Heeft u een idee van de waarschijnlijke bron 1. � ja
van de veteranenziekte? 2. � weet ik niet

94. Zo ja, welke? _____________________

_____________________

95. Heeft u nog verdere opmerkingen?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Hartelijk dank voor uw medewerking
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Onderzoek Veteranenziekte
in verband met bezoek aan de Westfriese Flora

19-28 februari 1999

Lees dit voor u begint!

Het invullen van de vragenlijst

Deze vragenlijst bevat 77 vragen. Wilt u alstublieft elke vraag goed doorlezen voor u de vraag
beantwoordt, en alle vragen beantwoorden (tenzij anders vermeld)?

Het beantwoorden van de vraag:

kruis het hokje   � aan bij het antwoord dat voor u van toepassing is

of

vul het antwoord in

Voorbeeld:

U bent een vrouw en geboren op 22 februari 1938, dan vult u de vragen zo in:

Wat is uw geboortedatum?       2 2   - 0  2 - 19  3   8
       dag      maand          jaar

Wat is uw geslacht? 1.      man
2. X  vrouw

De nummertjes die voor de antwoordmogelijkheden staan hebben voor u geen betekenis; zij dienen
voor administratieve doeleinden.

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met de onderzoekers op het RIVM:
030-2743956 / 030-2742063

De door u verstrekte informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld
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Persoonsgegevens

1. Wanneer wordt de vragenlijst ingevuld? � � - � � - 19 � �

2. Door wie wordt de vragenlijst ingevuld? 1. � deelnemer zelf

        2. � familielid / huisgenoot

3. � iemand anders namelijk:

_________________________________

Indien u iemand helpt met het invullen van de vragenlijst, wilt u er dan steeds op letten dat u de
gegevens invult die van toepassing zijn op de deelnemer, niet de gegevens van uzelf.

3. Wat is uw achternaam? _________________________________

4. Wat zijn uw voorletters? _________

5. Wat is uw adres?  _____________________  huisnr: ____

6. Wat is uw postcode? ����  ��

7. Wat is uw woonplaats?  ________________________________

8. Wat is uw telefoonnummer?  ________________________________

9. Wat is uw geboortedatum? �� - �� -19 ��

10. Wat is uw geslacht? 1. � man

2. � vrouw 
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Ziekte
In dit deel van de vragenlijst worden vragen gesteld over ziekteverschijnselen die zijn  opgetreden
vanaf 15 februari 1999 tot heden.  

11. Bent u ziek geworden na 15 februari 1999? 1. � Ja

2. � Nee, ga naar 27

3. � Onbekend, ga naar 27

12. Wanneer bent u ziek geworden?  �� - �� -19 ��

13. Bent u weer hersteld? 1. � Ja, sinds

     �� - �� -19 ��
2. � Nee

3. � Onbekend

14. Heeft u griepachtige verschijnselen (gehad)? 1. � Ja

2. � Nee, ga naar 17

3. � Onbekend, ga naar 17

15. Zo ja, welke griepachtige verschijnselen? 1. � Koorts, hoogst gemeten

(meerdere antwoorden mogelijk) temperatuur ��, � 0C

2. � Droge hoest

3. � Rillingen

4. � Spierpijn

5. � Verkouden

6. �  Hoofdpijn

7. � Diarree

8. � Anders, namelijk:
________________
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16. Zo ja, wanneer? Van ��-��-19��
Tot  ��-��-19��

17. Heeft u bronchitis (gehad)? 1. � Ja

2. � Nee, ga naar vraag 19

3. � Onbekend, ga naar vraag 19

18. Zo ja, wanneer? Van ��-��-19��
Tot  ��-��-19��

19. Heeft u longontsteking (gehad)? 1. � Ja

2. � Nee, ga naar vraag 21

3. � Onbekend, ga naar vraag 21

20. Zo ja, wanneer? Van ��-��-19��
Tot  ��-��-19��

21. Heeft u, in verband met uw klachten, de huisarts 1. � Ja

geraadpleegd? 2. � Nee

3. � Onbekend

22. Heeft u antibiotica geslikt? 1. � Ja

2. � Nee, ga naar vraag 24

3. � Onbekend, ga naar vraag 24

23. Zo ja, welke antibiotica? ______________________

______________________
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24. Bent u, in verband met uw klachten, in het ziekenhuis 1. � Ja

opgenomen geweest? 2. � Nee, ga naar vraag 27

3. � Onbekend, ga naar vraag 27

25. Zo ja, waar? ______________________

26. Zo ja, wanneer? Van  ��-��-19��
Tot   ��-��-19��



RIVM rapport  213690 004                                                                                                                pag. 69 van 94

Gezondheid en leefgewoonten 
Hieronder worden enkelen vragen gesteld over uw gezondheid en leefgewoonten in verband met
eventuele risicofactoren voor de veteranenziekte

27. Wat is uw gewicht (in kg)? ��� kg

28. Wat is uw lengte (meter)? �, �� meter

29. Heeft u een aandoening of ziekte van de 1. � Ja

longen/luchtwegen (gehad)? 2. � Nee

30. Zo ja, welke? (meerdere antwoorden mogelijk)
1. � CARA, astma, bronchitis of longemfyseem

2. � Sarcoidosis (ziekte van Besnier-Boeck)

3. � Longontsteking in het verleden

4. � Anders, namelijk_________________________________________________

31. Heeft u een van de volgende aandoeningen (gehad)? (meerdere antwoorden mogelijk)

1. � Psoriasis.
  A. Zo ja, welke medicijnen gebruikt u hiervoor?________________________

___________________

________________________

2. � Reuma.
  A. Zo ja, welke medicijnen gebruikt u hiervoor?   ______________________

   _______________________

3. � Suikerziekte

4. � Nierziekte, te weten ______________________________________________

5. � Een vorm van kanker te weten ______________________________________

6. � Geen van deze aandoeningen
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32. Heeft u een van de onderstaande behandeling ondergaan en in welk jaar was dit?
(meerdere antwoorden mogelijk)
1. � Bestraling in 19 ��
2. � Chemokuur in 19 ��
3. � Operatie in 19 ��
4. � Anders, te weten ________________________________  in 19 ��

33. Heeft u een aandoening die de afweer tegen infecties 1. � Ja

vermindert (HIV-besmetting, AIDS, immuundeficiëntie)? 2. � Nee

34. Zo ja, welke aandoening ? ______________________

35. Heeft u een orgaantransplantatie ondergaan? 1. � Ja

2. � Nee

36. Zo ja, welke orgaan is getransplanteerd? ______________________

37. Bent u voor een andere dan eerder genoemde 1. � Ja

aandoeningen onder behandeling/controle bij 2. � Nee

een specialist of huisarts?

38. Zo ja, welke aandoening? ______________________

39. Gebruikt u medicijnen? 1. � Ja

2. � Nee

40. Zo ja, welke? ______________________
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41. Drinkt u alcohol? 1. � Nee

2. � Ja, ___glazen p/ dag
ga naar vraag 43

3. � In het verleden wel,
____glazen per dag

42. Wanneer bent u gestopt? in 19 ��

43. Rookt u? 1. � Nee

2. � Ja, ___sigaretten
/sigaren/pijp per dag
ga naar vraag 45 

3. � In het verleden wel, _____
sigaretten/sigaren/pijp p.dag

44. Wanneer bent u gestopt? in 19 ��
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Vragen m.b.t. bezoek aan de Flora te Bovenkarspel

45. Om welke reden bezocht u de Flora? 1. � bezoeker, ga naar 50

2. � standmedewerker

3. � overige medewerker/ vrijwilliger

46. Op welke beurs heeft u gewerkt? 1. � Consumentenbeurs (hal 3)

2. � Consumentenbeurs (hal 4)

3. � AGRI-beurs

4. � elders, namelijk:

_____________________

47. Wat was uw standnummer? ___________________________
2. � onbekend

48. Voor welk bedrijf heeft u op de beurs gestaan? ___________________________

49. Met welk produkt(en) heeft u op beurs gestaan? ___________________________
___________________________
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50. Op welke dag(en) en tijdstippen bent u op de Flora geweest?
     (meerdere antwoorden mogelijk)         Tijdstippen
1. � dinsdag (16-2-1999: voorbereiding) van ______ tot ______ uur

2. � woensdag(17-2-1999: voorbereiding) van ______ tot ______ uur

3. � donderdag (18-2-1999: voorbereiding) van ______ tot ______ uur

4. � vrijdag (19-2-1999) van ______ tot ______ uur

5. � zaterdag (20-2-1999) van ______ tot ______ uur

6. � zondag (21-2-1999) van ______ tot ______ uur

7. � maandag (22-2-1999) van ______ tot ______ uur

8. � dinsdag (23-2-1999) van ______ tot ______ uur

9. � woensdag (24-2-1999) van ______ tot ______ uur

10. � donderdag (25-2-1999) van ______ tot ______ uur

11. � vrijdag (26-2-1999) van ______ tot ______ uur

12. � zaterdag (27-2-1999) van ______ tot ______ uur

13. � zondag (28-2-1999) van ______ tot ______ uur

14. � maandag (1-3-1999: opruimen) van ______ tot ______ uur

51. Hoe bent u naar de Flora gereisd? 1. � per trein

     (meerdere antwoorden zijn mogelijk) 2. � per auto

3. � per bus

4. � per fiets/ te voet

52. Bent u voor of na uw bezoek aan de Flora bij een of meer van de volgende
gelegenheden geweest?

1. � café-restaurant “De Halve Maan” (nabij NS-Flora halte)

2. � café-restaurant “ Het Rode Hert” (nabij NS-Flora halte)

3. � het winkelcentrum te Bovenkarspel

      4. � anders, te weten______________________________________________
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53. Hoeveel tijd (minuten) heeft u doorgebracht in de volgende ruimten:
      (Wanneer ruimte niet is bezocht dan 0 minuten invullen,

meerdere antwoorden mogelijk)
Minuten

1. Consumentenbeurs (hal 3 en 4) _______
2. Bloemententoonstellingshal (hal 5) _______
3. Tweede bloemenhal achter het watergordijn _______
4. De Agri-beurs _______
5. Restaurants bij hal 3 en 4 _______
6. Flora theatercafe _______
7. Horeca terras Ruslandgedeelte _______
8. De boerderij (veestal) _______
9. De mijnzaal (hier werden bloemen en planten verkocht) _______

 
 

54. Bent u in de buurt geweest van het watergordijn? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

55. Bent u in de buurt geweest van de fonteinen?   1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

56. Heeft u gekeken naar de dansvoorstelling? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

57. Heeft u kraanwater gedronken op de Flora? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

58. Zo ja, waar? 1. � in restaurants

     (meerdere antwoorden mogelijk) 2. � bij de toiletten

3. � elders, namelijk:

_______________
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Er waren stands waar whirlpools/ bubbelbaden/ bruisbaden/ werden aangeboden.
59. Heeft u stilgestaan bij deze stands? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

60. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

61. Is een whirlpool aan u persoonlijk gedemonstreerd? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar anticondensmiddel voor brillen werd aangeboden.
62. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

63. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

64. Is uw eigen bril gebruikt voor zo’n demonstratie? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar stoomstrijkijzers werden aangeboden
65. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend
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66. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

67. Is een strijkijzer aan u persoonlijk gedemonstreerd? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar anticondensmiddelen voor ruiten en spiegels werden aangeboden.
68. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

69. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar airconditioners werden aangeboden.
70. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

71. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

72. Is een airconditioner aan u persoonlijk gedemonstreerd?1. � ja
2. � nee

3. � onbekend
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Er was op de Huishoudbeurs (hal 3 en 4) een stand waar een watervernevelaar werkzaam was.
73. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

74. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar huishoudelijke mixers werden aangeboden
75. Heeft u stilgestaan bij deze stands? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

76. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

77. Is een huishoudelijke mixer aan u persoonlijk 1. � ja
      gedemonstreerd? 2. � nee

3. � onbekend

Er was een stand waar huishoudelijke schoonmaakdoekjes (microdoekjes) werden aangeboden.
78. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

79. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend
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80. Is de werking van zo’n doekje persoonlijk aan u 1. � ja
gedemonstreerd? 2. � nee

3. � onbekend

81. Bent u op een andere manier dan bovengenoemd in 1. � ja
     contact geweest met stoom/nevel/waterdamp?   2. � nee

3. � onbekend

82. Zo ja, kunt u dit toelichten? _____________________

_____________________

Er was ook op de AGRI- beurs een stand waar een watervernevelaar werkzaam was.
83. Heeft u stilgestaan bij deze stand? 1. � ja

2. � nee

3. � onbekend

84. Heeft u een demonstratie hiervan bijgewoond? 1. � ja
2. � nee

3. � onbekend

85. Bent u in direct contact gekomen (bijv. met de handen) 1. � ja
met teelaarde of potaarde? 2. � nee

3. � onbekend

86. Bent u tijdens uw bezoek op de Flora op een andere 1. � ja
manier in contact gekomen met waterdamp? 2. � nee

3. � onbekend

87. Zo ja, op welke manier? _____________________

_____________________
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88. Heeft u een idee van de waarschijnlijke bron 1. � ja
van de veteranenziekte? 2. � weet ik niet

89. Zo ja, welke? _____________________

_____________________

90. Welke vragen uit de vragenlijst vond u onduidelijk?

1. � alle vragen waren duidelijk

2. � vraagnummer(s):

_______________________________________________________________

91. Heeft u nog opmerkingen over de vragenlijst of over het onderzoek?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

U bent klaar met het invullen van de vragenlijst. Wilt u de vragenlijst nog een keer doorlopen om te
kijken of u alle vragen die u moest invullen heeft beantwoord?

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
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Bijlage 4 Schetsen en plattegrond
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Plattegronden van  hal 3 en 4
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Bijlage 5 Plattegrond van de CNB-hallen
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Bijlage 6 Chronologie

Op 14 maart 1999 werd begonnen met het schrijven van een epidemiologisch onderzoeksplan en
analyseplan. Op 15 maart werd het CIE door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) verzocht
om het secretariaat van de Landelijke Coördinatie-structuur Infectieziektenbestrijding (LCI) te
ondersteunen bij het voeren van een casus-register. In dit casus-register werden alle gevallen van
legionella-pneumonie die aan de epidemie van Bovenkarspel te relateren waren opgenomen. Op 27
april 1999 werd door het LCI aan alle betrokken GGD’s gevraagd om van alle personen in het
casus-register de medische gegevens aan te vullen dan wel te actualiseren. Het casus-register werd
gebruikt als uitgangspunt voor een patiënt-controle studie.
Op 14 maart werd de gemeente Stede Broec verzocht mee te werken aan het trekken van een
steekproef uit het bevolkingsregister, teneinde controles met geboortejaar 1959 en eerder voor het
onderzoek te kunnen benaderen. Dit bestand werd op 15 maart aangeleverd. Op 14 en 15 maart is
een vragenlijst voor casus en controles gemaakt. De vragenlijst voor de patiënten in dit onderzoek is
op 15 maart verzonden aan de betrokken GGD-s. Diezelfde dag zijn 5000 personen uit het
bevolkingsregister benaderd met het verzoek om, ingeval zij de Flora bezocht hadden, mee te doen
aan het onderzoek. Op 18 maart is uit de eerste groep van respondenten op dit verzoek een
steekproef van 400 controles getrokken, aan wie nog dezelfde dag een vragenlijst is opgestuurd. Op
1 april is een voorlopige analyse gestart met de gegevens van 97 casus en 389 controles. De
beschrijving van deze resultaten was op 14 april klaar en leidde tot de conclusie dat aanvullend
onderzoek wenselijk was, omdat het op basis van de verzamelde gegevens niet mogelijk was
onderscheid te maken naar individuele stands. Een aanvulling met schetsen en een plattegrond werd
in de weken 17 en 18 voorbereid en op 12 mei aan patiënten en controles verzonden. Ondertussen
waren nieuwe ziektegevallen opgenomen in het casus-register. Aan deze personen of hun
nabestaanden werd, naast het invullen van de schetsen en de plattegrond, alsnog verzocht een
vragenlijst in te vullen. Op 7 juli 1999 waren de definitieve gegevens in een databestand ingevoerd
en werd gestart met de data-analyse en het schrijven van dit rapport.
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Bijlage 7 Krantenartikelen legionella-epidemie

datum krant kop gemelde bron

15-03-99 NRC Huisarts overvallen door paniek -

Derde dode door veteranenziekte -

Algemeen Dagblad Uitje naar de bloemen eindigt in drama -

Burgemeester: derde dode was onnodig -

Trouw Veteranen-ziekte te laat gemeld -

De Volkskrant Bacterie gedijt in lauw water -

Niemand doet iets om veteranenziekte te voorkomen -

16-03-99 De Telegraaf Alarm veteranenziekte op tijd -

Geschokt -

17-03-99 De Volkskrant Alles wees op de Flora als besmettingshaard sproeiinstallatie

De Telegraaf Dodental Flora stijgt naar twaalf -

Trouw RIVM gaat gezonde bezoekers West-Friese Flora onderzoeken -

De Volkskrant Nog eens drie bezoekers dood, 159 ziek stoom apparatuur

18-03-99 De Volkskrant Legionella eist opnieuw leven Flora-bezoeker bubbelbaden/stoomap
paraten

De Telegraaf Te technisch -

19-03-99 De Volkskrant Een van de grootste uitbraken in de geschiedenis -

Veteranenziekte geconstateerd bij 80 mensen -

20-03-99 De Volkskrant Krijgen van schadevergoeding na veteranenziekte zeer moeilijk -

NRC Bubbelbad en jacuzzi niet zonder gevaar bubbelbad (IGZ)

Telegraaf Deze veteranenziekte schrijft historie -

22-03-99 Algemeen Dagblad Minister Borst valt niets te verwijten -

Borst laks in strijd kegionella -

De Telegraaf Veteranenziekte zal zeker 20 doden kosten -

23-03-99 Trouw Diagnose pas laat gesteld -

24-03-99 De Telegraaf Maatregelen tegen legionella-epidemie bubbelbad

NRC Kabinet: regels tegen besmetting legionellabacterie bubbelbad

25-03-99 Trouw RIVM wil uitgebreid medisch onderzoek -

25-03-99 Algemeen Dagblad Borst zegt onafhankelijk onderzoek legionella toe -

26-03-99 De Volkskrant Flora-ramp is een soort Bijlmerramp -

20-04-99 De Volkskrant RIVM: bubbelbad was bron veteranenziekte bubbelbad

Trouw Veteranenziekte -

18-05-99 NRC Huisarts beter scholen in infectieziekte -
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datum krant kop gemelde bron

19-05-99 Algemeen Dagblad Actieplan tegen legionella -

31-05-99 De Volkskrant Slachtoffers van legionella vol verwijten over overheid -

22-06-99 Trouw Legionella-onderzoek: niet 23 maar 28 doden bubbelbaden

24-06-99 Trouw Actieve nazorg legionella door Volksgezondheid -

29-06-99 De Volkskrant Borst belooft extra zorg na veteranenziekte -

30-06-99 Trouw Raadsels epidemie whirlpools

26-7-99 De Telegraaf Pronk: Verplicht onderzoek naar legionellabacterie -
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Bijlage 8 Lijst van tabellen en figuren
Tabel 1 Actieve opsporing van casus

2 Verificatie van de gegevens in het casus-register
3 Gegevens in het casus-register
4 Overzicht van personen, opgenomen in het casus-register, ingedeeld in acht

categorieën, per 5 augustus 1999
5 Overzicht uit register, naar ziektebeeld en afnemende zekerheid van diagnose
6 Bezoekfrequentie van bewezen en vermoedelijke casus
7 Overzicht van attack-rates per dag
8 Overzicht sterfte per categorie
9 Case fatality rate per leeftijdscategorie
10 Respons van casus en controles
11 Odds ratio’s voor bekende risicofactoren; univariaat
12 Odds ratio’s voor bekende risicofactoren en verblijfsduur; multivariaat model; ook

gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
13 Verblijf in de buurt van risicovolle stands; volgens vragenlijst; “univariaat”
14 Variabelen in uiteindelijk model; volgens vragenlijst; multivariate achterwaartse

regressie analyse
15 Verblijf in de buurt van risicovolle stands; volgens schetsen; “univariaat”
16 Verblijf in de buurt van risicovolle stands; volgens schetsen; multivariate

achterwaartse regressie analyse
17 Verblijf in de buurt van risicovolle stands; plattegrond-gegevens; “univariaat”
18 Verblijf in de buurt van risicovolle stands; plattegrond-gegevens; multivariate

achterwaartse regressie analyse
19 Modelselectie (alleen significante variabelen) voor drie meetinstrumenten; bewezen

casus; multivariate achterwaartse regressie analyse
20 Overzicht variabelen in de uiteindelijke modellen
21 Aannames bij schatting odds ratio’s volgens gegevens van de vragenlijst
22 Verwachte, gemeten blootstellingsverdeling bij casus en controles

Figuur 1 Aangegeven legionella-pneumonie in Nederland
2 Leeftijdsverdeling naar geslacht, bewezen casus
3 Leeftijdsverdeling naar geslacht, vermoedelijke casus
4 Geografische spreiding van 182 casus naar woonplaats
5 Epidemische curve naar eerste ziektedag
6 Bewezen en vermoedelijke casus (n=153) naar eerste en naar laatste ziektedag
7 Attack-rates per bezoekdag (uitgaande van laatste bezoekdag)
8 Ziekenhuisopname naar datum
9 Leeftijdsverdeling van casus en controles
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Bijlage 9 Verzendlijst
1 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Dr.E.Borst-Eilers
2 Directeur-Generaal van de Volksgezondheid, dr. H.J. Schneider
3 Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg, Drs. P.H. Vree (waarnemend) 
4 Inspecteur Infectieziekten van de Inspectie Gezondheidszorg, J.K. van Wijngaarden,

arts
5 Inspectie voor Waren & Veterinaire Zaken, Drs.D.H.Meijer
6 Directie Gezondheidsbeleid, VWS, Drs.M.I.Esveld
7 Directie Voorlichting en Communicatie, VWS, Drs. R.A.C. Praat
8 Inspectie voor Waren & Veterinaire Zaken, Dienst Zuid, de heer H. van Zoest
9 Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding
10 Officier van Justitie Alkmaar, Mr.C.P.A.C.van Riel
11 Gemeente Stede Broec
12 Westfries Gasthuis
13 Mr. L.F.Keyser-Ringnalda, Officier van Justitie, Alkmaar
14 Politie Noord-Holland Noord, J.Oost
15 Politie Noord-Holland Noord, B.Pannekoek
16 Voorzitter van de Gezondheidsraad
17-67        Artsen infectieziektenbestrijding GGD’s
68-88 Artsen-microbiologen van de Streeklaboratoria
89-90 Kennisinstituut voor water (Kiwa)
91 Nederlandse Vereniging voor Infectieziekten
92 Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM)
93 dr. H. Bijkerk
94 prof.dr. J.Huisman
95 prof. dr. R.A. Coutinho
96-106 Leden Dutch Legionella study group (AMC)
107 TNO-PML
108 Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland
109-110 Stichting Westfriese Flora
111-112 Directie CNB-hallen
113-115 De heer J.J.Jong
116-117 De heer J.Dijkman
118-121 De heer J.Vlam
122 Consumentenbond
123 Depot Nederlandse Publicaties en Nederlandse bibliografie
124 Directie RIVM
125 Directeur Sector Volksgezondheidsonderzoek RIVM
126 Hoofd CIE, drs.J.L.Kool
127 Hoofd LIO, dr.T.G.Kimman
128 Hoofd LIS, dr.J.G.Loeber
129 Hoofd MGB, dr.A.M.Henken
130 Hoofd CZO, Prof.dr.G.A.M.van den Bos
131 Hoofd NVIC, Dr.J.Meulenbelt
132 Hoofd LVO, Dr.H.C.Rümke
133 Hoofd LBM, Dr.E.Lebret
134 Ir.J.F.M.Versteeg
135-153 Leden IGZ-infectieziekten overleg RIVM
154 Commissie van Toezicht RIVM, Prof.dr.H.K.A. Visser, voorzitter
155-166 Auteurs
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167 Hoofd Voorlichting en Public Relations RIVM
168 Bibliotheek RIVM
169 Bureau Rapportenregistratie
170-190 Bureau Rapportenbeheer
191-225 Reserve




