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Sinds mei 2013 zijn er gevallen van mazelen gemeld in gebieden met een lage vaccinatiegraad voor
deze ziekte. Uit de surveillance cijfers van NIVEL zorgregistraties blijkt dat huisartsen de laatste tijd
opvallend veel andere kinderen zien met ‘vlekjes’. Deze kinderen hebben naar het oordeel van de
huisarts geen mazelen, rode hond of waterpokken, maar een andere virusziekte met huiduitslag, zoals
de vijfde of zesde ziekte. De stijging van huisartsbezoeken vanwege ‘vlekjes’ speelt niet alleen in
gebieden met een lage vaccinatiegraad, maar ook in de rest van het land. Deze surveillance cijfers van
het NIVEL worden wekelijks geactualiseerd en zijn een aanvulling op de registratie van meldingsplichtige ziekten van het RIVM.
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Figuur 1. Wekelijks aantal kinderen (0 – 4 jaar) dat contact heeft met de huisarts vanwege de diagnose
virusinfectie met exantheem (‘vlekjes’), heel Nederland.
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In figuur 1 is te zien dat deze stijging half juni
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(week 24) werd ingezet. Gemiddeld komen
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Figuur 2. Wekelijks aantal kinderen (0 – 4 jaar) dat
contact heeft met de huisarts vanwege de diagnose
virusinfectie met exantheem (‘vlekjes’), uitgesplitst
naar gebieden met een lage en hoge vaccinatiegraad
voor bof, mazelen en rode hond (BMR).
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