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Syndroomsurveillance*: een vinger aan de pols
van de volksgezondheid stand van zaken.
LISELOTTE VAN ASTEN, EWOUT B. FANOY, MARIËTTE HOOIVELD, MARION P.G.
KOOPMANS, MIRJAM E.E. KRETZSCHMAR EN WERKGROEP INVENTARISATIE
SYNDROOMSURVEILLANCE

Syndroomsurveillance is een monitoringsmethode waarbij gegevens van ziekteindicatoren zo snel mogelijk worden verzameld en geïnterpreteerd (‘realtime’)
om een indruk te krijgen van de actuele morbiditeit in de populatie.
‘Syndroom’ betekent hier: gedrag, symptomen of ziektebeelden die kunnen
passen bij infecties – zonder dat een verwekker is aangetoond – of bij incidenten
zoals een milieuramp.
Syndroomsurveillance is in een stroomversnelling gekomen als reactie op
verschillende internationale infectieziektedreigingen, waaronder ‘severe acute
respiratory syndrome’ (SARS) in 2003.
In diverse Europese landen is syndroomsurveillance gebruikt om de impact van
uitbraken of natuurrampen te volgen en de gezondheid van bezoekers van
massa-evenementen te monitoren.
Syndroomsurveillance kan tijdens een uitbraak van een infectieziekte of een
(milieu)incident geruststellend werken wanneer er nauwelijks sprake is van
epidemische ziekteverheffing.
Inzicht in de ziektelast kan helpen de zorgcapaciteit af te stemmen op de
behoefte.
Er zijn recent in Nederland diverse syndroomsurveillancesystemen opgezet; de
kosten, baten en beste toepassing daarvan moeten in de nabije toekomst worden
beoordeeld.

Surveillance levert actuele informatie over de verspreiding van ziekten en de omvang
van epidemieën. Een variant hiervan, de syndroomsurveillance, is in ontwikkeling in
binnen- en buitenland. We leggen in dit artikel uit wat syndroomsurveillance is. Om
het belang voor artsen te duiden geven we aan de hand van recente voorbeelden een
overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van syndroomsurveillance.
WAT IS SYNDROOMSURVEILLANCE?

Syndroomsurveillance is een monitoringsmethode van ziekte waarbij de gegevens
van allerhande ziekte-indicatoren zo snel mogelijk worden verzameld en
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geïnterpreteerd (‘realtime’) om een indruk te krijgen van de morbiditeit in de
populatie (zie uitlegkader).1,2 De term ‘syndroomsurveillance’ is wellicht
verwarrend. Met ‘syndroom’ wordt namelijk niet een specifieke aandoening bedoeld,
maar een indicator voor iemands gezondheidstoestand. Denk daarbij niet alleen aan
klachten en symptomen, maar ook aan gedrag, zoals het kopen van medicijnen of
ziekteverzuim. Syndroomsurveillance geeft daarmee actuele informatie over wat
waar gebeurt en in welke groepen; men spreekt dan van ‘situational awareness’.
De klassieke surveillance, die voornamelijk gebaseerd is op diagnoses die bevestigd
zijn met laboratoriumonderzoek, registreert een ander deel van de personen die
ziektelast ondervinden dan syndroomsurveillance. Bij geringe klachten wordt immers
meestal geen diagnostiek gedaan en niet iedereen met klachten bezoekt een huisarts.
Daarom kan aanvulling van klassieke surveillance met syndroomsurveillance een
completer beeld geven van de werkelijke ziektelast onder de algemene bevolking
(figuur 1).
[FIGUUR 1]

Een korte geschiedenis van syndroomsurveillance
Vroege ziekte-indicatoren worden wereldwijd al langer gebruikt voor een aantal
aandoeningen. In Nederland wordt sinds 1970 het griepseizoen in beeld gebracht met
de registratie van influenza-achtige ziektebeelden.3 Ook bestaat er in ons land sinds
1992 surveillance van acute slappe verlamming voor vroege opsporing van polio.4
De aanslagen op de Twin Towers in New York in 2001 en de antraxbrieven in
datzelfde jaar vormden een impuls voor het opzetten van meer
syndroomsurveillancesystemen. De Verenigde Staten wilden een biologische aanslag
op de bevolking snel kunnen detecteren om zo de verspreiding van een besmettelijke
ziekteverwekker tijdig te kunnen indammen.
In het afgelopen decennium werd syndroomsurveillance verder ontwikkeld, ook
buiten de Verenigde Staten, en verschoof het accent van snelle detectie naar
situational awareness. Verschillende internationale infectieziektedreigingen hebben
hierbij een rol gespeeld, denk aan de verspreiding van ‘severe acute respiratory
syndrome’ (SARS) in 2003 en de uitbraak van Escherichia coli type O104:H4 in
Duitsland, in 2011.5 Ook in Nederland zijn dit soort systemen in ontwikkeling. De
ervaringen met syndroomsurveillance gedurende de afgelopen decennia in Europa
bieden ruimte voor reflectie, om zo de waarde voor de praktijk te kunnen schatten.
Wat kun je met syndroomsurveillance doen?
De mogelijkheden van syndroomsurveillance zijn in Nederland in 2011 geëvalueerd
op basis van retrospectieve gegevens. De conclusie van die evaluatie luidde dat
syndroomsurveillance de potentie heeft om klassieke surveillance aan te vullen door
(a) detectie van onverwachte lokale uitbraken (mits het surveillancesysteem
voldoende landelijke dekking krijgt), (b) de ziektelast in de populatie te monitoren en
(c) veranderingen in virulentie van gangbare ziekteverwekkers te monitoren.6

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu

Asten, L. van, Fanoy, E.B., Hooiveld, M., Koopmans, M.P.G., Kretzschmar, M.E.E.
Syndroomsurveillance: een vinger aan de pols van de volksgezondheid. Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde: 2014, 158(A7415)

Zo bleek noroviruscirculatie een grotere impact te hebben dan vermoed doordat het
samenging met een toename van sterfte onder ouderen.7 De legionella-uitbraken in
1999 en 2006 – waarbij respectievelijk 21 en 3 personen aan legionellapneumonie
overleden – hadden met syndroomsurveillance mogelijk enkele dagen eerder
opgespoord kunnen worden.8 Ook zou de Q-koortsepidemie die waarschijnlijk in
2005 onopgemerkt is begonnen, mogelijk eerder ontdekt zijn met
syndroomsurveillance van ongespecificeerde lage luchtweginfecties.9 Ter
verduidelijking: syndroomsurveillance is niet zozeer gericht op het ontdekken van
het eerste ziektegeval. Het gaat om het signaleren wanneer een gezondheidsprobleem
groter dreigt te worden dan normaal.
Zeker voor meer aspecifieke symptomen kan het soms wat langer duren voordat een
toename opvalt in de surveillance, maar ook dan kan zo’n toename informatief zijn
omdat het bijvoorbeeld aangeeft dat een introductie van een nieuwe ziekteverwekker
meetbaar is geworden op populatieniveau, met andere woorden: epidemisch is
geworden. Zo werd duidelijk dat de chikungunya-epidemie in het Caribisch gebied
volle gang was gekomen dankzij een stijging in het aantal personen met ‘koorts
zonder duidelijke oorzaak’, ruim een maand nadat in december 2013 de eerste
gevallen van chikungunya-infecties op Sint-Maarten waren vastgesteld
(www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chikungunya/Uitbraak_chikungunya_in_Caribisch_g
ebied).
Ook bij niet-infectieuze incidenten kan syndroomsurveillance meerwaarde hebben.
Denk bijvoorbeeld aan rookontwikkeling bij een grote brand of het vrijkomen van
chemische stoffen die in de wijde omtrek tot ongerustheid en tot acute klachten
kunnen leiden. Bij de vulkaanuitbarsting in IJsland in 2010 kwam in de noordelijke
gebieden van Engeland en Schotland zichtbaar veel as neer; daar was het zeer
relevant om te monitoren of deze aswolk daadwerkelijk direct tot extra
ziekteverschijnselen zou leiden.10 Acute klachten die bij blootstelling aan rook en
chemische stoffen kunnen passen zijn divers, zoals luchtwegklachten, rode ogen en
huiduitslag. Als dit soort klachten afwezig blijken te zijn bij surveillance, kan dat de
bevolking geruststellen; het optreden van deze klachten daarentegen kan tot gerichte
adviezen aan de algemene bevolking leiden.
WAT IS HET TOEKOMSTIGE BELANG VOOR DE ARTS?

Beschikbaarheid van aanvullende informatie
Dankzij syndroomsurveillance kan al tijdens een uitbraak van een infectieziekte met
een bijzondere impact de prevalentie van klachten, het beloop en de ernst aan het
publiek en aan zorgmedewerkers worden bekendgemaakt. De impact van een ziekte
kan in beeld worden gebracht door gebruik te maken van gegevens uit verschillende
populaties (zoals huisartsen, algemene bevolking, verpleeghuizen) die ook een
indruk van de ernst geven (bijvoorbeeld milde ziekte als alleen de huisarts wordt
bezocht, ernstige ziekte bij ziekenhuisopname, of zelfs sterfte).
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Patiëntenadvies en zorgplanning
Op basis van de informatie die via syndroomsurveillance wordt verkregen kan een
arts zich mogelijk tijdiger voorbereiden en zaken als telefonische bereikbaarheid en
prioritering van patiëntenzorg afstemmen op de verwachte behoefte. Inzicht in de
ernst van de ziekte kan relevant zijn om adviezen aan patiënten te onderbouwen, of
patiënten juist gerust te stellen.
Zorginstellingen kunnen de informatie gebruiken om beddencapaciteit tijdig op te
schalen, of zoveel mogelijk te voorkómen dat kwetsbare patiënten besmet worden.
Denk bijvoorbeeld aan het intensiveren van hygiënemaatregelen en het weren van
personeel met klachten aan het begin van uitbraken van seizoensvirussen
(bijvoorbeeld norovirus).11,12 Een ander voorbeeld is de griepepidemie van 20122013, waarvan het beloop anders was dan de meeste voorgaande griepseizoenen in
ons land.13 Deze epidemie begon vroeg, duurde erg lang (18 weken), en soms was
men meerdere keren flink ziek. Zeker voor gezinnen kon de belasting fors zijn en
ook gaven huisartsen soms te kennen dat ze veel vragen over griep kregen,
bijvoorbeeld de vraag of het risico op complicaties groter was dan gewoonlijk en in
welke leeftijds- of risicogroepen dat dan was (denk aan zwangeren). Het antwoord op
deze vragen kwam deels van de syndroomsurveillance van influenza-achtige
ziektebeelden, gekoppeld aan gegevens uit laboratoriumdiagnostiek.
[TABEL 1]

Diagnostiek gericht intensiveren
In Nederland wordt van oudsher weinig diagnostisch onderzoek gedaan in de eerste
lijn. Dit komt vooral voort uit het feit dat de uitkomst van veel beschikbare
diagnostische methoden geen klinische consequenties heeft. Uitbreiding van de
diagnostiek is ongewenst als dat niet leidt tot betere zorgverlening. Een robuust
syndroomsurveillancesysteem is een goed alternatief voor uitbreiding van de
diagnostiek. Diagnostiek zou dan door artsen doelgericht geïntensiveerd kunnen
worden in de perioden wanneer syndroomsurveillance aanwijzingen geeft voor een
ongewone ziekteverheffing (een toename van klachten in tijd, plaats en persoon).
Medische interventies en communicatie
Op basis van additionele kennis over de ziektelast kunnen beter gefundeerde
adviezen over medische interventies gegeven worden. Denk hierbij aan adviezen
over vaccinatie, waarvan de noodzaak beter onderbouwd kan worden. Ook is deze
kennis nodig voor een accurate communicatie in de media.
WAT DOET NEDERLAND MET SYNDROOMSURVEILLANCE?

Momenteel zijn er in Nederland diverse syndroomsurveillanceprojecten (tabel). Dit
zijn zowel lopende systemen als projecten die in een pilot- of onderzoeksfase zitten
of die zijn afgerond.
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De lopende systemen monitoren verschillende populaties. Zo worden klachten en
aandoeningen uit de elektronische dossiers van een netwerk van huisartsen wekelijks
geanonimiseerd verzameld (www.nivel.nl/surveillance).14 Met dit systeem wordt
bijvoorbeeld het griepseizoen in beeld gebracht (figuur 2) en worden ook andere
ziektebeelden gevolgd, zoals pneumonie en gastro-enteritis.
[FIGUUR 2]

Verder is er een systeem van vrijwilligers die griepachtige ziektebeelden rapporteren
via het internet (www.grotegriepmeting.nl). Om de gezondheid van ouderen in de
gaten te houden wordt in een netwerk van verpleeghuizen wekelijks een aantal
syndromen gemonitord. Dit geeft individuele verpleeghuizen inzicht in de eigen
gezondheidsproblematiek en laat zien of hun hygiënemaatregelen afdoende zijn. Ook
wordt wekelijks het aantal sterfgevallen in Nederland gemonitord in samenwerking
met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens worden momenteel
meegewogen in de communicatie van het RIVM over het beloop van een
griepseizoen en geven een beeld van de sterfte tijdens hittegolven.
VOORBEELDEN IN ANDERE EUROPESE LANDEN

De afgelopen jaren zijn in Europa verscheidene syndroomsurveillancesystemen
opgezet. Zo hebben Engeland en Frankrijk uitgebreide systemen met wekelijkse
‘dashboards’. Dat zijn bulletins met visuele ‘thermometers’ op het internet die een
overzicht geven van verschillende ‘syndromen’ onder de bevolking, bijvoorbeeld
braken, verkoudheid, griep, huiduitslag, en sterfte.16-20 Een ander voorbeeld is
Zweden, dat monitort welke zoektermen op een overheidsgezondheidswebsite
worden gebruikt en dat daarmee het begin van een norovirusseizoen signaleert; dit
systeem geeft ook boodschappen ter preventie van deze infectie.11 In Zweden turft
men ook influenza-achtige ziektebeelden om de klassieke influenza-surveillance aan
te vullen.21 Er is een overzicht van Europese landen die
syndroomsurveillancesystemen hebben, maar dit overzicht is mogelijk niet volledig
en het is niet goed bekend welke projecten inmiddels weer zijn stopgezet
(www.syndromicsurveillance.eu/systems-in-europe/humansys).
Olympische Spelen
Een recent voorbeeld van syndroomsurveillance is de opschaling van een bestaand
surveillancesysteem ten behoeve van de Olympische Spelen in het Verenigd
Koninkrijk in 2012.22 Het bestaande systeem, dat was gebaseerd op gegevens van
medische telefoonhulpdiensten, werd aangevuld met gegevens van
eerstehulpafdelingen en huisartsen, zodat uitbraken van infectieziekten en incidenten
die een potentiële dreiging zouden vormen voor de volksgezondheid – bijvoorbeeld
het vrijkomen van chemische stoffen, of hittegerelateerde ziektebeelden tijdens warm
weer – snel ontdekt konden worden. Hiermee zou adequaat ingrijpen mogelijk zijn
en de impact van een uitbraak beter te vervolgen.
Tijdens de Spelen deden zich geen uitbraken van infectieziekten voor, maar de
uitbreiding van het systeem is ook na de Spelen in stand gebleven. Ook voor eerdere
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evenementen heeft het Verenigd Koninkrijk syndroomsurveillance gebruikt (G20bijeenkomsten, de Ryder Cup en het bezoek van paus Benedictus XVI).23 In
Griekenland was voor de Olympische Spelen in 2004 ook een tijdelijk
syndroomsurveillancesysteem opgezet.
E. coli O104-uitbraak in 2011 in Duitsland
In 2011 leidde besmette fenegriek in Duitsland tot een omvangrijke uitbraak van E.
coli type O104. Tijdens deze uitbraak, waarbij enkele duizenden personen ziek
werden en ook enkele personen overleden, werd syndroomsurveillance ter plekke
opgezet, omdat zowel de bron als de te verwachten omvang van de uitbraak in eerste
instantie onduidelijk waren.5
Klachten van bloederige diarree werden geturfd door eerstehulpdiensten in
verschillende deelstaten. Uit de analyse daarvan kwamen meer details over
geografische verspreiding naar voren dan mogelijk was met traditioneel
uitbraakonderzoek. Zo bleek dat bloederige diarree meer voorkwam in de noordelijke
deelstaten en dat vooral in de beginperiode vrouwen oververtegenwoordigd waren.
Verder onderzoek liet zien dat klassieke laboratoriumsurveillance een overschatting
van de ernst en een onderschatting van de totale omvang van de epidemie gaf,
doordat vooral bij ernstig zieke patiënten aanvullend onderzoek gedaan was.
Syndroomsurveillance brengt ook een deel van de minder ernstig zieke personen in
beeld. De combinatie van syndroomsurveillance met reguliere surveillance verbetert
de representativiteit van de incidentieschattingen tijdens een uitbraak.24
Sterftemonitoring
Na de hittegolf in 2003 zijn in meerdere Europese landen sterftemonitoringssystemen
opgezet, waarvan de gegevens ook in een gezamenlijk Europees verband worden
uitgewisseld (European Mortality Monitoring).25,26 Zo was er in het griepseizoen
2011-2012 veel variatie in influenzatypes tussen de verschillende landen, wat terug
te zien was in de sterftecijfers. In sommige landen was de totale sterfte licht
verhoogd, terwijl de totale sterfte in Denemarken hoog was: daar circuleerde een
ander influenzatype.
AFWEGING VAN VOOR- EN NADELEN

Syndroomsurveillance kan meerwaarde hebben, zoals hiervoor besproken, maar het
opzetten van syndroomsurveillancesystemen heeft ook nadelen.
Syndroomsurveillance kan de werklast en de kosten verhogen. Een signaal dient
immers geverifieerd te worden om vervolgens actie te kunnen ondernemen, zoals het
inzetten van diagnostiek of het uitvoeren van een veldstudie om het signaal beter te
definiëren. De anonimiteit van de verzamelde gegevens staat het afnemen van
aanvullend patiëntenmateriaal voor diagnostisch onderzoek echter in de weg.
Verder moet het aantal fout-positieve signalen zo laag mogelijk gehouden worden.
Daarnaast doven veel uitbraken ook zonder interventies vanzelf uit. Bovendien zal
een deel van de signalen die daadwerkelijk relevant zijn voor de volksgezondheid

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu

Asten, L. van, Fanoy, E.B., Hooiveld, M., Koopmans, M.P.G., Kretzschmar, M.E.E.
Syndroomsurveillance: een vinger aan de pols van de volksgezondheid. Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde: 2014, 158(A7415)

wellicht tijdig of eerder gedetecteerd worden met klassieke, mede op diagnostiek
gebaseerde surveillance.
Om de ernst van een situatie in te kunnen schatten moet er vergelijkingsmateriaal
zijn. Het is daarom van belang om structurele monitoringssystemen in stand te
houden, bijvoorbeeld van ziekenhuisopnames voor luchtweginfecties, omdat
vergelijking met eerdere epidemieën de enige manier is om vast te stellen of een
situatie uitzonderlijk is in omvang, ernst of getroffen risicogroep. Als er geen
monitoringssysteem is, is het ad hoc verzamelen van informatie in een acute situatie
– denk aan ziekenhuis- of IC-opnames – niet eenvoudig. Aan de andere kant brengt
een structureel monitoringssysteem altijd kosten met zich mee, ook als zich geen
bijzondere situaties voordoen.
Het is soms moeilijk om het effect van infectieziektenpreventie op de
volksgezondheid te kwantificeren. Ook is het lastig om bij voorbaat inzichtelijk te
maken hoeveel ziektegevallen precies voorkómen kunnen worden met een
syndroomsurveillancesysteem. Duidelijk is dat wij zonder surveillance minder
inzicht hebben in het vóórkomen en de ernst van ziekten.
CONCLUSIE

Syndroomsurveillance is complementair aan de klassieke, sterk op diagnostiek
gerichte surveillance. Het levert aanvullende informatie over klachten en
aandoeningen onder de bevolking, waardoor mogelijk eerder, alerter en op basis van
betere informatie ingegrepen kan worden bij een uitbraak van een infectieziekte of
een incident met gevolgen voor de volksgezondheid.
UITLEG

Syndroomsurveillance: doel en subdoelen
Het doel van syndroomsurveillance is zo actueel mogelijke kennis vergaren van
relevante aspecten van de gezondheidstoestand van de bevolking. Subdoelen zijn:
•
•
•
•
•

Monitoren van de impact van een infectieziekte-uitbraak of milieuramp; het
volgen van de omvang, ernst, geografische spreiding en het tijdsbeloop helpt
de communicatie, de bestrijding, en de planning en organisatie van de zorg.
Geruststellen als een ziekteverheffing niet of nauwelijks heeft
plaatsgevonden.
Vroegsignalering bij uitbraken van infectieziekten.
Monitoren van de ziektelast en benodigde zorgcapaciteit.
Monitoren van ziektetrends over de langere termijn.

LEERPUNTEN

•

Syndroomsurveillance is een aanvulling op de traditionele
infectieziektesurveillance; waar klassieke surveillance voornamelijk gestoeld
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•
•

•

is op laboratoriumdiagnostiek, baseert syndroomsurveillance zich op het
vóórkomen van syndromen.
‘Syndroom’ wil hier zeggen: klachten, symptomen en gedragingen die
suggestief of kenmerkend zijn voor een infectieziekte of een groep
infectieziekten of voor een incident zoals een milieuramp.
Gegevens verzameld met syndroomsurveillance kunnen onder meer gebruikt
worden om epidemische verheffingen van een infectieziekte vroeg te
signaleren, om de impact van een milieuramp te monitoren en om de
benodigde zorgcapaciteit te schatten.
In Nederland zijn een aantal syndroomsurveillanceprojecten opgezet, gericht
op bijvoorbeeld patiënten van huisartsen en verpleeghuisbewoners.
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