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..........INLEIDING .......................................................................................................

De introductie van moleculaire methoden binnen de microbiologie, zoals bijvoorbeeld real-

time PCR (qPCR) heeft geleid tot een exponentiële toename van de detectie van respiratoire 

pathogenen. Dit geldt vooral voor de detectie van virussen. Ondanks de verhoogde diagnostische 

opbrengst door gebruik te maken van deze moleculaire methoden met een hoge sensitiviteit, 

wordt dit in veel laboratoria niet routinematig gedaan. Bovendien betekent het aantonen van 

micro-organismen in de luchtwegen niet altijd dat deze ook de oorzaak zijn van de pulmonaire 

symptomen.

In dit proefschrift hebben we de toegevoegde waarde van verbeterde laboratoriumdiagnostiek 

in een routine medisch microbiologisch laboratorium onderzocht en beoordeeld. We zullen de 

implicaties van onze bevindingen bespreken en uiteenzetten hoe deze kunnen helpen bij het 

opstellen van een gericht testalgoritme.

..........ETIOLOGIE .......................................................................................................

Aan het begin van de 19e eeuw, schreef Sir William Osler dat “pneumonie, de meest voorkomende 

en dodelijke van alle acute ziekten, nu de Kapitein van de Mannen van de Dood is” 1. Tegenwoordig 

komen luchtweginfecties, met inbegrip van community-acquired pneumonie (CAP), nog steeds 

veel voor en kunnen potentieel fataal zijn, maar ze behoren niet meer tot de belangrijkste 

doodsoorzaken. In landen met hoge inkomens is CAP echter nog steeds de belangrijkste 

doodsoorzaak onder de infectieziekten 2.

Verschillende studies tonen aan dat Streptococcus pneumoniae de belangrijkste etiologische 

verwekker van CAP is, gevolgd door andere bacteriën zoals Haemophilus influenzae en Mycoplasma 

pneumoniae 3, 4. In het algemeen worden respiratoire virussen slecht gedetecteerd met de 

gebruikelijke technieken, maar de recente ontwikkelingen in de moleculaire diagnostiek hebben 

geleid tot verhoogde detectie van respiratoire virussen bij patiënten met CAP 5, 6. 

In hoofdstuk 2 hebben we de etiologie van CAP proberen vast te stellen bij patiënten opgenomen 

in het ziekenhuis met behulp van uitgebreide moleculaire en serologische testen voor virale en 

bacteriële pathogenen. Virale pathogenen lijken een belangrijke rol te spelen in de etiologie van 

CAP. Na Streptococcus pneumoniae en Coxiella burnetii was het influenza A virus het derde meest 

gedetecteerde micro-organisme.

Het hoge aantal Coxiella burnetii infecties is waarschijnlijk te wijten aan een gelijktijdige uitbraak 

van Q-koorts gedurende deze studie 7. Om meer inzicht te krijgen in het voorkomen van pathogenen 

geassocieerd met CAP en meer inzicht te krijgen in de fluctuaties en de seizoensgebondenheid, is 

en blijft het nodig om te testen voor een breed scala aan respiratoire pathogenen.

In hoofdstuk 3 hebben we aangetoond dat een complete set van patiëntmaterialen leidt tot een 

toename tot 80% in de detectie van pathogenen. In de literatuur wordt in 50% van de patiënten met 

CAP geen bacteriële en virale pathogenen aangetoond, mogelijke redenen hiervoor zijn: gebruik 
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van antibiotica voor monsterafname, het soort patiëntmateriaal en de gebruikte diagnostische 

testen 4, 8-13. Helaas ondergaat de meerderheid van de patiënten met CAP maar een beperkt aantal 

diagnostische testen, vaak slechts beperkt tot een urine antigeen test en, indien beschikbaar, een 

bacterieel sputummonster. Een gemakkelijk verkregen keeluitstrijk is echter al voldoende om de 

meeste virussen te detecteren, met uitzondering van het humaan rhinovirus (HRV) en respiratoir 

syncytieel virus (RSV). Voor het detecteren van bacteriële pathogenen waaronder Legionella 

pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila 

pneumoniae, heeft een sputummonster nog steeds de voorkeur.

..........DIAGNOSTISCHE BEHOEFTEN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN EEN 
BEHANDELEND ARTS ................................................................................................

In hoofdstuk 4 vergeleken we klinische en laboratorium parameters van patiënten met CAP 

veroorzaakt door een puur bacteriële etiologie, puur virale etiologie, gemengd virale en bacteriële 

etiologie of waarbij geen micro-organisme werd aangetoond. We onderzochten of we bij 

opname een onderscheid konden maken tussen deze groepen. Helaas was er een aanzienlijke 

overlap en variabiliteit in klinische symptomen van patiënten met een virale en/of bacteriële 

pneumonie. Enkel leeftijd, hoesten, pneumonia serverity index (PSI) en immunodeficiëntie 

kunnen worden gebruikt om een mogelijke oorzaak van CAP te voorspellen. Ook van belang is dat 

gemengde virale en bacteriële infecties werden geassocieerd met een toegenomen ernst van de 

ziekte en toegenomen duur van het ziekenhuisverblijf. Het blijft te bezien of vroege detectie van 

dergelijke gemengd virale en bacteriële infecties deze factoren zouden kunnen beïnvloeden en 

vervolgens ondersteuning kunnen geven voor een verbeterd behandelplan.

We vonden in ongeveer de helft (44,5%) van de patiënten een of meer virale respiratoire virussen. 

Verhoogde detectie van virussen, vaak gedetecteerd in hetzelfde monster, heeft diagnosestelling 

uitdagender gemaakt. Virus-virus interactie wordt nog steeds slecht begrepen en of dubbele virale 

infecties leiden tot een ernstiger ziektebeloop is nog steeds onderwerp van discussie 14-18. Bij virus-

virus interactie kunnen virussen immunologische interacties veroorzaken bij de gastheer of indirect 

invloed hebben op de gastheer door pathogene veranderingen aan te brengen of zij kunnen 

rechtstreeks invloed hebben door het uitwisselen van virale genen met elkaar, wat resulteert in 

complementariteit of remming van de virussen 19. Meer onderzoek is nodig om inzicht te krijgen 

in de onderliggende mechanismen en de klinische betekenis van het hebben van meerdere virale 

pathogenen.

Niet alleen virussen worden steeds veelvuldiger gedetecteerd met qPCR, ook bacteriële 

pathogenen zoals S. pneumoniae kunnen beter worden gedetecteerd. De literatuur geeft over 

het gebruik van een S. pneumoniae qPCR als een diagnostisch hulpmiddel geen uitsluitsel 

omdat onderscheid maken tussen kolonisatie en infectie van S. pneumoniae met behulp qPCR 

moeilijk is, zelfs wanneer gebruik gemaakt wordt van een kwantitatieve vorm van deze test 20-

23. Op dezelfde manier is het kweken van streptokokken uit sputummonsters geen sluitend bewijs 
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voor hun etiologische rol. Om de S. pneumoniae qPCR te implementeren in een routine medisch 

microbiologisch laboratorium is het nodig meer kennis te vergaren zodat het juiste gebruik van 

een S. pneumoniae qPCR op sputummonsters verzekerd is.

Binnen de gezondheidszorg is er een toenemende druk om kosten te beperken, resulterend in een 

vermindering van het gebruik van (dure) diagnostische testen, met name die voor het opsporen 

van virussen waarvan de detectie vaak niet leidt tot een verandering in de behandeling van de 

patiënt. In theorie zou snelle detectie van respiratoire virussen ook kunnen resulteren in klinische 

en economische voordelen. Ten eerste kan de kosteneffectiviteit van qPCR verbeterd worden door 

een selectie te maken van een aantal pathogenen op basis van epidemiologie en klinische ernst 

van de pathogenen. Als alternatief, kan het vaststellen van selectiecriteria om patiënten middels 

qPCR te testen ook leiden tot kostenverlaging. Bijvoorbeeld, het beperken van het gebruik van 

deze virus detectie testen tot patiënten met de meeste kans, hierop zoals patiënten met een 

laag C-reactief proteïne gehalte of patiënten met hoestklachten. Ten tweede, draagt het onnodig 

gebruik van antibiotica bij   aan het ontstaan   en de verspreiding van antimicrobiële-resistente 

pathogenen 24. Daarnaast kan onnodig gebruik van antibiotica leiden tot extra kosten door het 

optreden van bijwerkingen of complicaties zoals een Clostridium difficile infectie 25, 26.

Het kiezen van de juiste therapie moet gebaseerd zijn op een grondige kennis van de etiologie. In 

Nederland was macrolide monotherapie voor 2011 de initiële behandeling van milde CAP. Door 

toenemende resistentie van S. pneumoniae voor dit antibioticum werd er overgeschakeld op 

amoxicilline, een behandeling die niet geschikt is voor C. burnetii 27. Dit zou tijdens de 2007-2010 

Q-koorts uitbraak niet gunstig zijn geweest. Snelle (moleculaire) diagnostiek is dus essentieel 

om antibiotica gebruik te stroomlijnen of te stoppen in een vroeg stadium van de ziekte.  

In hoofdstuk 5 evalueren we de diagnostische waarde en klinische relevantie van het detecteren 

van respiratoire virussen en Mycoplasma pneumoniae bij kinderen. We hebben retrospectief 

bepaald wat de invloed van een positieve viraal testresultaat was op het gebruik van antibiotica. In 

het algemeen was het gebruik van antibiotica laag in onze studie, de meerderheid van de kinderen 

met de klinische diagnose virale luchtweginfectie kreeg geen antibiotica. Echter, in slechts 40% van 

de patiënten die waren begonnen met een antibiotica behandeling werd de therapie stopgezet 

op het moment dat er een positief viraal testresultaat bekend werd. Om de klinische behandeling 

te wijzigen op basis van virale moleculaire diagnostiek, zijn verdere studies nodig waarin 

geavanceerde algoritmen en een meer rigoureus beleid gebaseerd op moleculaire diagnostische 

onderzoeken worden toegepast nodig om de impact op de ontwikkeling van antimicrobiële 

resistentie, de impact op kosten en de effecten op de behandeling van de patiënt in meer detail 

te kunnen evalueren.
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..........DIAGNOSTISCHE BEHOEFTEN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN PARAATHEID 
VOOR OPKOMENDE INFECTIEZIEKTEN ....................................................................

Tijdige detectie van micro-organismen is kritisch om een mogelijke uitbraak te voorkomen of te 

beperken. Omdat (huis)artsen patiënten met respiratoire symptomen dagelijks onderzoeken, 

zijn zij de eerste om ongewone clusters van syndromen te herkennen. Het is een uitdaging om 

onderscheid te maken tussen reeds bekende respiratoire pathogenen en potentieel nieuwe 

(pandemische) ziekteverwekkers want opkomende infectieziekten vormen een voortdurende 

dreiging voor de volksgezondheid.

In hoofdstuk 6 hebben we de mogelijkheden verkend om door middel van ruimtelijke analyse 

clusters van patiënten met CAP met bekende en onbekende etiologie op te sporen in een gebied 

met een hoge dichtheid van vee. CAP veroorzaakt door Coxiella burnetii werd geassocieerd met 

het wonen in de buurt van schapenboerderijen of in regio’s met hoge aantallen geiten. CAP met 

onbekende oorzaak werd niet geassocieerd met de aanwezigheid van veehouderijen. Ziekte 

surveillance, gebaseerd op ruimtelijke analyse en gekoppeld aan diagnostische testresultaten, 

kan een eenvoudig en krachtig instrument zijn om ongebruikelijke patronen van patiënten met 

respiratoire infecties te detecteren. 

Tijdige opsporing van clusters is essentieel om een uitbraak te begrijpen en te beheersen. Laboratoria 

spelen een belangrijke rol in de opkomende ziekte-uitbraken, door het uitvoeren van de meest 

moderne diagnostiek, maar ook kunnen zij helpen om antwoorden te geven in de vroege stadia 

van een uitbraak door het beschikbaar stellen van kritische gegevens. Vroege meldingen van 

de 2009 grieppandemie suggereerden ernstige morbiditeit en mortaliteit, maar na enige tijd 

werd duidelijk dat de meeste griepgevallen self-limiting waren 28-30. Een mogelijke verklaring 

hiervoor kan zijn dat tijdens het begin van de uitbraak slechts de ernstige griepgevallen getest 

werden op de mogelijke verwekker. Hieruit blijkt wederom dat het uitermate belangrijk is om 

klinische en epidemiologische gegevens te combineren met gedetailleerde monsterinformatie, 

laboratoriumanalyses en laboratoriumresultaten om zo snel inzicht te verkrijgen in het verloop 

van een uitbraak. Om optimale infectiepreventie te waarborgen, is het uitsluiten van gebruikelijke 

ziekteverwekkers in het begin van een uitbraak bij het ontbreken van gerichte diagnostiek 

belangrijk. Zo leek de klinische presentatie van de 2002-2003 uitbraak van het severe acute 

respiratory syndrome (SARS) virus op een atypische longontsteking veroorzaakt door veel 

voorkomende ziekteverwekkers, zoals influenza virussen 31.

Het verkrijgen van informatie over de ernst van een uitbraak bij patiënten in tijd en de locatie is 

van essentieel belang om de ingestelde maatregelen aan te passen. Deze kennis zal helpen bij 

de ontwikkeling van specifieke behandelingen gericht op deze nieuw opkomende pathogenen, 

evenals bij de ontwikkeling van preventieve maatregelen door bijvoorbeeld het gebruik van 

vaccins. In hoofdstuk 7 meten we de humorale immuniteit voor en na vaccinatie met het 2009 

influenza A-virus (H1N1) monovalent MF59-adjuvans vaccin en onderzochten we de duur van de 

immuunrespons. Een enkele dosis van 2009 H1N1 vaccin gaf een antilichaamrespons in bijna 80% 

van de gezondheidswerkers, terwijl een bijkomende dosis alleen een significant verhoging van 
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de titer gaf bij personen ouder dan 50. Meer factoren zijn van invloed op de immuunrespons 

van de seizoensgebonden influenzavaccinatie zoals leeftijd en de influenza-infectie of -vaccinatie 

voorgeschiedenis. Jaarlijkse seizoensgebonden influenzavaccinatie wordt aanbevolen voor 

bepaalde groepen, ook voor werknemers in de gezondheidszorg 32. Het wordt beschouwd 

als een belangrijke interventie in het verminderen van het risico van nosocomiale transmissie 
33, 34. Samen met handhygiëne, isolatie van besmette patiënten en verlof voor werknemers 

in de gezondheidszorg met een influenza-achtig ziektebeeld maken ze deel uit van influenza 

infectiepreventie maatregelen. Toch blijft jaarlijkse seizoengebonden influenzavaccinatie een 

discussiepunt.

In hoofdstuk 8 vergeleken we het profiel van de antilichaam respons getriggerd door natuurlijke 

infectie en door vaccinatie voor influenza A (H1N1) pdm09 bij volwassenen met en zonder een 

geschiedenis van seizoensgebonden influenzavaccinatie met behulp van een eiwitmicroarray. We 

hebben aangetoond dat patiënten met een voorgeschiedenis van seizoensgebonden 

influenzavaccinatie in het algemeen een hogere basistiter voor de verschillende HA-antigenen 

vertoonden dan personen zonder deze voorgeschiedenis. De immuunrespons tegen 

influenzavirussen wordt mede bepaald door eerdere klinische of subklinische infecties en door 

vaccinatie. In de literatuur worden tegenstrijdige resultaten over de invloed van het immuunsysteem 

gevonden. Sommige studies concluderen dat vaccinatie tegen seizoensinfluenzavirus interfereert 

met de ontwikkeling van kruisimmuniteit tegen influenza A-virussen van andere subtypes 
35, 36 terwijl anderen heterosubtypische neutraliserende antilichamen na vaccinatie hebben 

aangetoond 37, 38.

Meer onderzoek is nodig om te bepalen of seizoensgebonden influenzavaccinatie een positieve 

of negatieve invloed heeft op de beschermende immuniteit. Bovendien studies benadrukken de 

resultaten van onze studie het belang van grondig onderzoek naar de ontwikkeling van vaccins die 

in staat zijn bescherming te bieden tegen influenza A virussen van alle subtypes, de zogenaamde 

universele vaccins.

..........CONCLUSIE ......................................................................................................

Sinds de eeuwwisseling is er een explosieve groei van diagnostische middelen in de klinische 

microbiologie. De uitdaging is om de optimale diagnostische strategie voor verschillende groepen 

van patiënten te bepalen. Voor respiratoire klachten kan een diagnose vaak worden gesteld met 

behulp van een keelswab. Sputummonsters zijn echter nog steeds nodig om de detectie van 

bacteriële respiratoire pathogenen te optimaliseren. Het gebruik van uitgebreide moleculaire 

detectiemethoden in dit proefschrift heeft aangetoond dat virale ziekteverwekkers vaak worden 

aangetroffen in patiënten met CAP. Hun rol moet niet worden onderschat aangezien patiënten met 

gemengde infecties een verhoogde ziekte-ernst en een langer verblijf in het ziekenhuis blijken te 

hebben. Ook moet moleculaire diagnostiek worden gebruikt om het voorschrijven van antibiotica 

aan te passen en om daardoor het onnodig gebruik van antibiotica te verminderen.
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Verder kan moleculaire diagnostiek helpen bij vroege detectie van ongebruikelijke clusters 

van respiratoire aandoeningen of respiratoire pathogenen om op die manier opkomende 

ziekten/pathogenen snel op te sporen. Verder kan een ruimtelijke analyse gekoppeld aan de 

detectie van respiratoire pathogene worden gebruikt als een early warning system. Tenslotte 

is influenzavaccinatie een sterke tegenmaatregel tegen influenza-infectie, maar heeft het 

tegelijkertijd een aanzienlijke invloed op de antilichaamrespons en verder onderzoek is nodig om 

het effect hiervan op de immuniteit te begrijpen. 
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