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Monkeypox

◼ DNA virus -> stabiel

◼ Vooral voorkomend in knaagdieren, voor het eerst beschreven in 
apen (1958)

◼ Incubatietijd 6-13 dagen

◼ Besmettelijke periode: vanaf ontstaan prodromale klachten of 2 
dagen voor het ontstaan van huidafwijkingen totdat de korsten van 
de huidafwijkingen af zijn gevallen



Ziektebeeld
◼ Besmetting via slijmvlies
◼ Lokale vermenigvuldiging in lymfklieren
◼ 1e (asymptomatische) viremie naar milt en beenmerg
◼ Nieuwe vermenigvuldiging

– 2e viremie met klachten: koorts, hoofdpijn, malaise (2-3 dagen)
– Nesteling van virus in slijmvliezen en huid -> pokken
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Totaalcijfers (29-9-2022)

◼ Nederland: 1219 bevestigde gevallen
– Amsterdam: 629

◼ 15 vrouwen, 1 kind

◼ 97% van de mannen is MSM



Transmissie

◼ Virus in contact met slijmvlies of beschadigde huid

◼ Veel virusdeeltjes in vocht uit de pokken, maar ook in slijmvliezen

◼ Slechts anekdotische verslaglegging over indirecte besmetting via 
bijvoorbeeld beddengoed

◼ 96,3% van de gevallen in recente uitbraak door seksueel contact



7% is bewezen case geworden (40 personen)

27 april – 18 august 2022, Amsterdam

4 contacten gaven aan MPX klachten te 
hebben, maar wilde zich niet laten testen = 
0,7%



Club Church

◼ Een van de bekendste en ruigste gay clubs in Amsterdam
◼ Circa 10% van alle gevallen in Nederland geeft aan hier te zijn 

geweest in besmettelijke periode of hier mogelijk besmet te zijn 
geraakt

◼ Eerste locatie waar clustervorming vermoed werd



Club Church

◼ Wat zouden jullie doen?

◼ Gesprek met eigenaar over huidige en mogelijke interventies

◼ Extra schoonmaakmaatregelen niet goed mogelijk tijdens 
openingsuren

◼ Alleen voorlichten van publiek bleek haalbare optie: posters 
opgehangen en flyers uitgedeeld

◼ Ook online informatie avonden georganiseerd voor eigenaren 
seksclubs en –sauna’s

◼ Advies gegeven zonder advies van of overleg met H&I



Rol Deskundige infectiepreventie

◼ Deskundige infectiepreventie onderdeel van Technische Hygiënezorg bij GGD 
Amsterdam

◼ Advies omtrent: inrichting, PBM, handhygiëne, reiniging, desinfectie, hand-
en oppervlakte desinfectiemiddelen, werkinstructies en processen

◼ Vragen beantwoorden van burgers, roze horeca eigenaren, erotische 
evenementen en vaccinatie- en testlocaties binnen de GGD

◼ Opstellen documenten hygiënemaatregelen voor diverse sectoren

◼ Advies bij mogelijk spataccident
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1. Inrichting opschaling

◼ Situatie juni: naar welke ruimte om op te schalen? 
◼ Oude ambulance garage GGD? 



1. Inrichting

◼ Observaties: 
- Inadequate routing (geen aparte in- en uitgang). 
- Ontbreken van eigen toilet (en wastafel) waar alleen cliënten/MPX-personeel 

gebruik van kunnen maken. 
- Ontbreken wasbak / handenwasgelegenheid in onderzoeksruimte. 
- Beperkte toegankelijkheid door de smalle toegangsdeur met dubbele 

drempel. 
- Kleine wachtruimte. 

◼ Negatief advies

◼ Alternatieven: TB-poli, Amsterdome, Extra kamers Centrum 
Seksuele Gezondheidszorg (CSG), Zelfafname 

◼ Uiteindelijk: opschaling niet nodig 



1. Inrichting

◼ Situatie september: overgang MPX-only TB-poli kamers naar CSG 
kamers 

– Vaccineren in de ochtend 
– Testen in de middag 



2. Vragen 

Situatie: Besmette zorgmedewerker van ouderenzorginstelling. Wat nu?
– In overleg met arts-Infectieziekten een risico inschatting maken
– Eerste dag koorts na laatste werkdag
– Geen risico
– Geruststellen zorgcoördinator

Situatie: Verpleegkunde van teststraat ‘doorboort’ pok. Het vocht uit de 
pok spat in het gezicht van de verpleegkundige. Is dit een spataccident? 

– Nee, spatbril en mondneusmasker
– Geen risico
– Geruststellen coördinator testen
– Aanvullend advies werkinstructies “walsen”



3. Veranderingen hygiënemaatregelen 

◼ Werkinstructies

– Alert blijven op veranderingen in richtlijnen en aanpassing
werkinstructies

- Mondneusmaskers cliënten wachtruimte
- Bloed-afname
- Pok doorprikken & vocht-> walsen, niet doorboren



3. Audits / Processen 

◼ Processen

– Handhygiëne verpleegkundige
- Wasbak, vloeibare zeep en papierendoekjes aanwezig
- Verpleegkundigen voorkeur voor handalcohol

– Volle Wiva-vaten

– Handhygiëne cliënt
- Desinfectie voor vertrek kamer



Van opschalen & afschalen naar regulier 
SOA consult?  



Toekomst Hygiëne & MPX 

◼ Wordt MPX één van de vele SOA’s die onderzocht worden bij de SOA-poli?

◼ Kunnen we in de toekomst afschalen met PBM gebruik?
– Landelijk advies RIVM nog niet aangepast. 
– Internationaal ook nog geen afschaling.
– Voorbeeld: Hoe ga je om met de doktersjassen? 

◼ Onderzoek naar serostatus hoog-risicogroep bij SOA-poli

◼ Intensieve samenwerking met IZB behouden en waar nodig uitbreiden



Vragen?


