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Le CODA-CERVA en bref 

Wij dragen bij tot de bescherming van de dier- en volks-

gezondheid door de uitvoering van onderzoek en activi-

teiten in volgende domeinen : 

•  Overdraagbare epidemische, endemische en opdui-

kende ziekten bij dieren

•  Zoönosen en opduikende besmettelijke ziekten die 

een bedreiging vormen voor de volksgezondheid

•  Verontreiniging en milieukwaliteit in het kader van 

de veiligheid van de voedselproductie

•  Epidemiologie : bewaking, risico-analyse en molecu-

laire epidemiologie

CODA-CERVA is één van beide Federale Wetenschap-

pelijke Instellingen (FWI) verbonden aan de Federale 

Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid 

van de Voedselketen en Leefmilieu (het andere instituut 

is het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid 

(WIV)). Als zodanig ondersteunen wij de missies van 

onze  FOD en het Federaal Agentschap voor de Veilig-

heid van de Voedselketen (FAVV) via ons wetenschappe-

lijk onderzoek, onze expertise en onze dienstverlening.

CODA-CERVA, partner van federale en internationale over- 
heden voor diergezondheid en veiligheid van de voedsel- 
productie van dierlijke en plantaardige oorsprong.

Om meer te weten over de missies van CODA- 

CERVA en onze activiteiten in de verschillende do-

meinen van wetenschappelijk onderzoek, referen-

tietaken, crisisinterventie, kwaliteitscontrole en 

internationale relaties, klik hier! 

CODA-CERVA

NRL Infectieuse 
ziekten

- Diagnostiek
- Experten ziekten
- Onderzoek

FOD Volksgezondheid,
veiligheid van de 
voedselketen en 

leefmilieu

Normatief: Wetgeving

Federaal Agentschap
voor de Veiligheid

van de Voedselketen
(FAVV)

Operationeel :
- Controle ziekten
- Rampenplan

Universiteiten & nationale en 
internationale wetenschappelijke

instellingen

Onderzoek

Dierenartsen

Detectie op het terrein

Regionale centra
diergezondheid

- Dispatching diagnostiek
- Experten in dierziekten

CODA ondersteunt FOD in
diens gezondheidsbeleid

CODA en universiteiten/
wetenschappelijke 

instellingen zijn 
onderzoekspartners 

CODA ondersteunt FAVV in
het kader van de veiligheid

van de voedselketen

CODA bevestigt, in de 
hoedanigheid van NRL, de

diagnostiek van DGZ/ARSIA

Plaats van CODA-CERVA in de diagnostiek van dierziekten

Plaats van CODA-CERVA in de diagnostiek van dierziekten

https://www.wiv-isp.be/nl
http://www.health.belgium.be/nl
http://www.afsca.be/consumenten/
http://www.afsca.be/consumenten/
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=638&Itemid=201&lang=nl
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Organisatie

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=98&Itemid=313&lang=fr
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Missie en Organisatie 

De Operationele Directie Virale Ziekten is samengesteld 

uit 4 diensten bestaande uit Nationale Referentielabo-

ratoria (NRL) voor verschillende ziekten (zie volgende 

pagina).

Dankzij hun competentie en expertise in het domein 

van onderzoek, vervullen drie diensten van de Opera-

tionele Directie Virale Ziekten de functie van NRL voor 

de Belgische federale overheden en voor het Groother-

togdom Luxemburg.

De NRL van CODA-CERVA verzekeren een drievoudige 

taak bestaande uit activiteiten inzake dienstverlening, 

onderzoek en expertise voor de Belgische overheid. Een 

aantal van deze ziekten zijn epizoötische (of exotische) 

ziekten waarvoor in België enkel CODA-CERVA een  

diagnose kan stellen. Daarnaast bestaan er meerdere 

enzoötische ziekten waarvoor CODA-CERVA aangesteld 

werd als NRL en voor dewelke de eerstelijnsdiagnostiek 

wordt uitgevoerd door Arsia of DGZ. De Operationele  

Operationele Directie « Virale Ziekten »

Directie Virale Ziekten is momenteel NRL voor een 

twintigtal virale ziekten maar de overheid verwacht te-

vens dat CODA-CERVA voorbereid is op en oplossingen 

biedt voor opduikende ziekten.

a) Epizoötische (of exotische)  ziekten: ziekten die niet 

voorkomen in het land (waar de rol van CODA-CERVA 

er vooral uit bestaat hierop voorbereid te zijn en 

verdenkingstesten uit te voeren).

Voor de meeste van deze ziekten bestaat er geen bewa-

kingsprogramma, maar waar er wel een bewakingspro-

gramma is, wordt dit uitgevoerd door de eerstelijnslabo-

ratoria (zoals CSF, PRV, BLV, …). Behalve voor vogelgriep 

(aviaire influenza) want hiervoor is CODA-CERVA  

eerstelijnslaboratorium. De implementatie van een 

nieuw bewakingsprogramma wordt in het algemeen 

geïnitieerd door CODA-CERVA en daarna overgedragen 

aan de regionale centra (vb  : BTV, SBV, …). Bovendien 

kan CODA-CERVA ook puntprevalentiestudies uitvoe-

ren die de prevalentie van een bepaald agens op een  

bepaald ogenblik inschatten.

http://www.arsia.be/
http://www.dgz.be/
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CODA-CERVA is NRL voor de hieronder vermelde virale 

ziekten :

• Klassieke varkenspest (KVP)

• Paardenpest (AHS)

• Vogelgriep (Aviaire Influenza)

• Ziekte van Newcastle (ND)

• Vesiculaire varkensziekte (SVD)

• Bluetongue (BT)

• Afrikaanse varkenspest (AVP)

• Mond- en klauwzeer (FMD)

• Runderpest

• Pest bij kleine herkauwers (PPRV)

• Runderleukemie

• Ziekte van Aujeszky of pseudo-pest

• Infectieuze paardenanemie (EIA)

• West Nile Virus (WNV) & US paardenencefalitis

• Rift Valley Fever (RVF)

• Lumpy Skin Disease (LSD)

• Vesiculaire stomatitis

• Pokkenvirus geiten en schapen

b) Enzoötische ziekten  : ziekten met een belangrijke 

economische impact, in landen waar een officieel be-

wakingsprogramma bestaat (rol CODA-CERVA: onder-

steuning).

Het NRL voert geen eerstelijnsdiagnostiek uit maar 

bevestigt de testen, organiseert het programma met de 

verschillende partners, beveelt het gebruik van testen 

en reagentia aan en levert de nodige referentiecontroles. 

CODA-CERVA is NRL voor de volgende virale ziekten :

• Infectieuze Boviene Rhinotracheitis (IBR)

• Border Disease Virus (BVD)

• Visna-Maedi & artritis-encefalitisvirus bij geiten 

De 4 diensten van de Operationele Dienst zijn :

•  De Dienst Vesiculeuse en Exotische Ziekten 
verleent wetenschappelijk advies en diensten ter  

ondersteuning van het nationaal en internationaal 

beleid in het kader van éénhoevigen en hoefdieren, 

in domeinen waarvoor deze transversale dienst 

werd aangeduid als NRL, d.w.z. mond- en klauw-

zeer, vesiculaire varkensziekte, vesiculaire stomati-

tis, bluetongue, schapen- en geitenpokken en Lumpy 

Skin Disease (LSD). Deze dienst is onder andere in-

ternationaal erkend als referentiesamenwerkings-

centrum voor OIE en als FAO-referentiecentrum 

voor mond- en klauwzeer.

•  De Dienst enzoötische en (her)opDuikenDe Virale ziekten 

is de transversale dienst erkend als NRL voor enzoö-

tische runderleukemie, besmettelijke rhinotracheitis 

bij runderen (IBR), virale diarree bij runderen (BVD), 

runderpest, pest bij kleine herkauwers, de ziekte van 

Aujeszky, klassieke varkenspest, Afrikaanse varkens- 

pest, paardenpest en paardenencefalitis.

•  De Dienst aViaire Virologie en immunologie is de trans-

versale dienst aangeduid als NRL voor de diagnostiek 

van aangifteplichtige pluimveeziekten (ziekte van 

Newcastle (ND)) en vogelgriep (aviaire influenza (AI)) 

en is verantwoordelijk voor andere virale pluimvee-

ziekten en West Nile fever. Deze dienst maakt deel 

uit van het internationaal FAO/OIE expertisenet-

werk inzake influenza (OFFLU).

•  het moleculair platform   is een transversale dienst 

verantwoordelijk voor de  centralisatie/standaardi-

satie van analyses inzake virale sequenties en mole-

culaire massadiagnostiek (crisis) 

Om meer te weten over deze operationele dienst 

en de 4 diensten waaruit deze is samengesteld, klik 

hier. 

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=3&Itemid=352&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=3&Itemid=352&lang=nl
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Virale ziekten : actualiteiten 2014-2015

Het moleculair platform

De transversale dienst “Moleculair Platform” verzeker-

de tijdens de rapporteringsperiode de centralisatie van 

de moleculaire diagnostische expertise en capaciteit 

ter ondersteuning van de programma’s in de nationale  

referentielaboratoria (NRL). De gecentraliseerde ex-

pertise en capaciteit voor high throughput nucleïne-

zuurextractie en real time PCR diagnostiek verzekerde 

in 2014, en dit tot eind februari 2015, de real time PCR 

diagnostiek van Q koorts (Coxiella burnetti) binnen het 

abortusprotocol voor runderen en kleine herkauwers 

(ongeveer 9500 stalen in de rapporteringsperiode). Een 

gestandaardiseerde werkwijze voor ontwikkeling en 

validatie van moleculaire testen voor high throughput 

diagnostiek liet toe een gecentraliseerde, flexibel inzet-

bare ISO 17025 gevalideerde crisiscapaciteit op te bou-

wen voor FMD virus, BLT virus, CSF virus, ASF virus, 

AI virus, ND virus, en Q fever. Deze gecentraliseerde 

nucleïnezuurextractie en real time PCR capaciteit werd 

ook gebruikt ter ondersteuning van de onderzoekspro-

gramma’s in de nationale NRL (vooral NDV, CSF, FMDV 

; in totaal ongeveer 2950 stalen). Midden 2015 resul-

teerde een reorganisatie van de Operationele Directie 

Virologie, in het kader van ernstige besparingen, in het 

afschaffen van de gecentraliseerde moleculaire massa-

diagnostiek en overdracht van de crisisdiagnostiek naar 

de NRL. Daarnaast verzekerde het Moleculair Platform 

de gecentraliseerde DNA sequencing capaciteit voor 

de bacteriële en virale laboratoria van CODA-CERVA 

(1288 en 1340 reacties in respectievelijk 2014 en 2015) 

en werd, op maat van behoeftenanalysen uitgevoerd in 

2014 en 2015 (NGS Masterplan en Bioinformatics Mas-

terplan), een capaciteit opgebouwd voor Next Generation 

Sequencing en Bioinformatica. De expertise opgebouwd 

binnen onderzoeksprojecten (intern en EU) laat ons nu 

toe de voordelen van deze technologie te gebruiken voor 

toepassingen zoals het identificeren van onbekende pa-

thogenen (metagenomics), het efficiënt en economisch  

bepalen van volledige virale en bacteriële genomen 

(whole genome sequencing), en het detecteren van laagfre-

quente mutaties in RNA virus populaties (deep sequen-

cing ; vb. resistentiemutaties tegen antivirale middelen). 

Deze technologie werd in de rapporteringsperiode ook 

ter beschikking gesteld voor de ondersteuning van stra-

tegische onderzoeksprogramma’s en karakterisatie van 

pathogenen binnen de virale en bacteriële NRL (gese-

quenceerde targets AIV, NDV, FMDV, LSDV, capripox, 

PRRSV, ziekte van Aujeszky, Salmonella sp. , Mycoplas-

ma sp.).

Mond-en-klauwzeer

Het mond-en-klauwzeer (FMD) virus is een klassiek 

voorbeeld van een zeer besmettelijk RNA virus dat 

meerdere soorten van evenhoevige dieren aantast en 

heeft een extreem hoge mutatiesnelheid. FMD wordt 

wereldwijd door de veterinaire autoriteiten geklasseerd 

als de belangrijkste besmettelijke ziekte voor de vee- 

stapel. Bovendien werd FMD geïdentificeerd als één 

van de prioritaire dierziekten binnen de Europese Com-

missie’s Animal Health Strategy “Prevention is better than 

Cure” en het European Technology Platform for Global 

Animal Health (ETPGAH). Tot voor kort waren de meeste 

FMD-vrije landen/gebieden, waar geen routinevaccina-

tie toegepast werd, voorstander van een «stamping out» 

beleid aangevuld door zoösanitaire maatregelen en het 

beperken van de verplaatsingen van dieren (bijvoor-

beeld: Richtlijn 90/423/EEG). Echter, als gevolg van de 

massale slachting van dieren tijdens de epidemie van 

2001, werd «stamping out» het onderwerp van verhitte 

debatten. Bijgevolg, en versneld door de beschikbaar-

heid van betrouwbare DIVA testen, werden zowel de 

OIE als de Europese richtlijnen (Richtlijn Europese Raad 

2003/85/EC) gewijzigd om het gebruik van noodvacci-

natie te vergemakkelijken en de wachttijd van 12 naar 6 

maanden te reduceren bij de toepassing van vaccinatie 

tegen FMD. Aan noodvaccinatie zijn echter een aantal 

nadelen verbonden. Vooreerst is er de “immunity gap”. 

Dit is de tijd die het immuunsysteem nodig heeft om 

een beschermende immuniteit op te bouwen na (nood)

vaccinatie. Voor FMD is er het bijkomend probleem dat 

de huidig beschikbare vaccins serotype- en subtype-spe-

cifiek zijn. Antivirale middelen daarentegen remmen 

vanaf de eerste toediening krachtig de virale repli-

catie en excretie en kunnen serotype-onafhankelijke  

bescherming bieden, waardoor zij zeer complementair 

zijn met noodvaccinatie. Om deze middelen efficiënt te 

gebruiken is een goede kennis onontbeerlijk over hun 

werkingsmechanisme en de genetische barrière van 

het virus voor resistentie-ontwikkeling en het potenti-

eel van mogelijke resistente varianten om al dan niet te 

verspreiden. Het publiek-private partnerschap tussen 

CODA, het Rega Instituut en Aratana heeft de afgelopen 

jaren significante vorderingen gemaakt in de ontwikke-
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ling van antivirale middelen voor de controle van FMD 

door de onderzoeksprojecten Antivires en IWT-RACE. 

Lumpy Skin Disease  

Het lumpy skin disease (LSD) virus behoort tot het  

genus Capripox (CaPV), samen met het Sheeppox  

virus (SPPV) en het Goatpox virus (GTPV). Het LSD  

virus is een ziekte die zeer ernstige economische 

gevolgen kan hebben bij rundvee. De LSD uitbraken in 

Israël, Egypte en Libanon in 2012-13 en de actuele (2013-

15) epizoötie in Griekenland, Turkije en Azerbeidzjan 

tonen de opmars vanuit Afrika en de nabijheid van het 

LSDV aan. De ernst van de verspreiding in Israël en de 

waargenomen neveneffecten van het initieel gebruikte 

vaccin illustreren de noodzaak om over een efficiënte  

bestrijdingsstrategie op basis van een werkzaam en 

veilig vaccin te beschikken. Het ontbreken van kennis 

over de ontvankelijkheid van Belgische runderrassen 

voor het virus (omdat Europese runderrassen gevoeliger 

blijken), de transmissiecapaciteit van in België aanwezige 

vectoren, de rol van contacttransmissie en de efficiëntie 

en veiligheid van de beschikbare vaccins zijn belangrijke 

hindernissen voor het ontwikkelen van een doeltreffende 

bestrijdingsstrategie. Daarnaast is importscreening 

een belangrijke voorzorgsmaatregel waarbij naast PCR 

ook serologische testen een belangrijke rol kunnen 

spelen. CODA-CERVA ontwikkelde reeds een PCR panel 

voor capripokken (Capx) detectie en heeft nu ook een 

gevoelige monolayer-ELISA ontwikkeld die echter 

nog verder moet gevalideerd worden. De momenteel  

beschikbare vaccinatieresultaten na uitbraken zijn sterk 

variabel en zelfs tegenstrijdig en zeer gebonden aan  

lokale omstandigheden. Daarom is CODA-CERVA in 2015 

gestart met vergelijkende studies over de efficiëntie/

veiligheid van de vaccins in gestandaardiseerde  

omstandigheden. Wat de transmissie betreft, werd 

tot op heden enkel voor Aedes aegypti muggen en een  

beperkt aantal sub-Sahara teken aangetoond dat deze 

optreden als biologische en/of mechanische vector voor 

het LSD virus in een Zuid-Afrikaans runderras. De 

geplande transmissieëxperimenten met verschillende 

vectoren, zullen nieuwe informatie opleveren met het 

oog op de te volgen bestrijdingsstrategie.

Blauwtong

Bluetongue (BT) is een virale ziekte die alle (ook in het 

wild levende) herkauwers kan besmetten maar die niet 

van dier op dier overgedragen wordt. Het Bluetongue 

virus (BTV) is een arbovirus dat overgedragen wordt 

door enkele species van de kleine bloedzuigende nema-

toceren van het genus Culicoides. Sinds 2014 is BTV-

4 vanuit Rusland doorgedrongen tot Oost-Europa en 

het bedreigt nu westelijk Europa. Op 21 augustus 2015 

werden bij een ram in Allier (Centraal Frankrijk) klini-

sche symptomen vastgesteld indicatief voor blauwtong 

(BT). Het Franse referentielaboratorium bevestigde de 

diagnose via de isolatie van het blauwtong serotype 8  

virus (BTV-8). De oorsprong hiervan is nog niet gekend.  

Wegens gebrek aan een beschikbaar vaccin is de vac-

cinatiestrategie die de Franse overheid toepast beperkt. 

In de omgeving van de BT haarden wordt niet systema-

tisch gevaccineerd waardoor de kans op verspreiding 

groot is. De kans bestaat dat het virus opnieuw opduikt 

in de zomer-herfst van 2016 en dan is de introductie in 

België realistisch. De diagnose van BTV is zeer complex 

wegens het bestaan van 27 serotypes en de moeilijkheid 

om het virus te isoleren via geëmbryoneerde eieren (re-

ferentiemethode) en passages op celcultuur. Er werd een 

kwantitatieve real-time RT-PCR (RT-qPCR) ontwikkeld 

voor de detectie en differentiatie van BTV veldstammen 

en vaccinstammen. De reeds ontwikkelde testen worden 

continu gevalideerd door het verkrijgen van veldstalen 

van uitbraken over de hele wereld.

Infectieuze boviene rhinotracheitis

IBR is sinds 1 maart 2007 officieel een aangifteplichti-

ge ziekte en werd vanaf 1 januari 2012 opgenomen in 

een officieel bestrijdingsprogramma. CODA-CERVA 

heeft daarvoor de rol van NRL. Dat betekent dat, in de 

context van dit bestrijdingsprogramma, aan elk bedrijf 

een officieel statuut wordt toegekend, bepaald aan de 

hand van de resultaten bekomen in serologische testen  
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(ELISA). Dankzij het gebruik van ELISA voor de opspo-

ring van specifieke antistoffen kan er serologisch een 

onderscheid gemaakt worden tussen vrije, gevaccineer-

de of geïnfecteerde dieren. De Europese wetgeving laat 

toe zowel serumstalen als tank- en individuele melksta-

len te testen in ELISA. In België kunnen de gebruikte  

ELISA kits voor serum evenwel niet gebruikt worden 

voor melkstalen in het kader van het officiële bestrij-

dingsprogramma vermits er nog geen certificeringspro-

cedure is opgestart voor deze matrix. Melkveebedrijven 

met het I4 statuut zouden echter gemakkelijk kunnen 

opgevolgd worden door middel van tankmelk: een  

gemakkelijk, diervriendelijk en goedkoop staal voor ana-

lyse. Om deze redenen is de noodzaak tot certificering 

van ELISA kits voor tankmelk zeer groot. Vandaag wor-

den de I4 bedrijven opgevolgd door middel van de IBR 

gB ELISA op serumstalen, maar regelmatig worden er 

problemen van vals positieve resultaten met deze ELISA 

gesignaleerd.  

Boviene Virale Diarree 

Het BVD virus bestrijdingsprogramma, waarvoor  

CODA-CERVA ook de rol van NRL speelt, is officieel van 

start gegaan op 1 januari 2015. De basis van dit uitroei-

ingsplan is het opsporen en elimineren van BVD dragers 

(= IPI: immunotolerant, persistent geïnfecteerd) en het 

toekennen van een IPI-vrij statuut aan alle runderen 

die geen drager blijken te zijn. Hoewel het BVD bestrij-

dingsprogramma pas vanaf 2015 officieel van start is  

gegaan, hadden een aantal bedrijven reeds meerdere 

jaren deelgenomen aan het vrijwillig bestrijdingspro-

gramma. Binnen dit programma werden dieren IPI-vrij 

verklaard aan de hand van tests die nog niet volledig 

gevalideerd waren. Om deze bedrijven niet te demoti-

veren is het belangrijk dat de toen afgeleverde certifica-

ten kunnen behouden blijven. Bijkomende validaties om 

de geldigheid van de certificaten te kunnen bevestigen, 

moeten dan ook door het NRL worden uitgevoerd. Het 

gebruik van earnotches in het bestrijdingsprogramma 

is een eenvoudig te nemen staal, maar om dit te kun-

nen gebruiken in de BVD ELISA is een voorbereidende 

stap noodzakelijk. Een nadeel van deze voorbereidende 

stap is dat het staal ongeschikt wordt voor bijkomende 

testen. Recent werd een nieuwe buffer voor de voorbe-

reiding van het staal voorgesteld. Bijkomende validaties 

met deze buffer dringen zich op zodat het staal kan ge-

bruikt worden in andere toepassingen.

Aviaire influenza

Tengevolge van de vogelgriepepidemieën HPAI in 2003 

(H7N7) in Nederland, België en Duitsland en de ver-

spreiding van HP H5N1 in Europa, werden een aantal 

maatregelen toegepast zoals een efficiënte en versterkte 

bioveiligheid in pluimveebedrijven, de implementatie 

en uitwerking van bewakingssystemen, diagnostische 

hulpmiddelen aangepast voor de vroegtijdige opsporing 

van het HPAI virus en beperkings- en controlemaatre-

gelen, om de risico’s op insleep en overdracht van HPAI 

virussen te beperken. De facto,  werd in België geen 

enkel geval van HPH5 of H7 meer gedetecteerd sinds 

2005. Maar de epidemiologische situatie voor aviaire 

influenza, vooral van HPAI virussen, is veel complexer 

geworden gedurende het laatste decennium, en voorna-

melijk de laatste twee jaar. Dit wordt geïllustreerd door 

het volgende: 

•  opduiken van HP H5N1 in Zuidoost-Azië (1997), de 

uitbreiding ervan, de crisis veroorzaakt in Europa 

(2006-2010), het endemisch worden in Bangladesh, 
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China, Egypte, Indonesië, Vietnam en in een groot 

deel van Oost-Indië ; 

•  circulatie sinds 2013 van een LP H7N9 virus dat een 

uniek zoönotisch karakter vertoont ; 

•  uitbraak van HP H5N8, in Zuidoost-Azië (begin 

2014), in Europa, (november 2014 - februari 2015) 

en op het Noord-Amerikaans continent (november 

2014 tot op heden april 2015); 

•  uitbraak van andere HP H5N8 reassortanten die 

het gevolg waren van een combinatie met locale AI 

stammen van wilde fauna zoals HP H5N2 (Canada 

en Verenigde Staten), en HP H5N2, HP H5N3 en HP 

H5N6 (Taiwan en China); 

•  stijging van HP H5N1 gevallen, bijvoorbeeld bij 

pluimvee in West-Afrika, in Nigeria, Palestina en 

Israël en bij wilde vogels in Bulgarije, Roemenië en 

Rusland.

De ziekte van Newcastle

De ziekte van Newcastle is een erg besmettelijke ziekte 

die epidemieën met zware directe of indirecte economi-

sche gevolgen kan veroorzaken. Deze ziekte behoort tot 

de aangifteplichtige pluimveeziekten waarvoor op vraag 

van de Europese Unie (92/66/EEG) strikte controlemaat-

regelen worden uitgevoerd. Omwille van de enorme 

problemen in het begin van de jaren ‘90 in Europa werd 

o.a. in België een verplicht vaccinatieprogramma inge-

voerd. Sinds de implementatie van het vaccinatiepro-

gramma, werd hiervoor officieel echter geen enkele ver-

dere opvolging opgelegd. Een recent Koninklijk Besluit, 

dat de vaccinaties die voordien uitgevoerd werden door 

dierenartsen toelaat aan de eigenaars van de bedrij-

ven, toont opnieuw het gebrek aan van opvolging van 

ND-vaccinaties. Het uitvoeren van een aangepaste sero-

logische bewaking voor vaccinaties is van onmiskenbaar 

belang voor de hele sector. De eigenaar zou dan immers 

een bevestiging ontvangen van de correcte vaccinatie 

van zijn pluimvee. Een brede vaccinale dekking kan een 

lager risico op circulatie van de ziekte garanderen en 

kan tevens een insleep van ND stammen en het opdui-

ken van virulente stammen bemoeilijken. Een aange-

paste serologische bewaking voor vaccinatie zal tevens 

de handel met derden veilig stellen, zowel op nationaal 

als internationaal vlak. Bovendien kan een controle- en 

certificatiestrategie van onze pluimveekwekerijen een 

positief effect hebben op het gedrag van de consumen-

ten, en dus indirect op de volksgezondheid en het milieu. 

Deze serologische bewaking van de ND vaccinatie kan 

gebaseerd zijn op sera die moeten worden afgenomen 

in het kader van een Europees bewakingsprogramma 

voor vogelgriep, waarbij jaarlijks een basisvoorraad van 

8000 sera wordt aangelegd. Nochtans bestaat momen-

teel geen enkele duidelijke richtlijn omtrent :

1. de testen uit te voeren voor de opvolging van ND 

vaccinatie 

2. de vereisten waaraan deze testen moeten beant-

woorden 

3. hoe deze moeten worden geïnterpreteerd

De enige officieel beschikbare test is de hemaglutina-

tie-inhibitietest (HI), een referentietest bepaald door de 

Wereldgezondheidsorganisatie voor Dieren (OIE), maar deze 

test is niet erg gevoelig, technisch veeleisend en bijge-

volg vrij duur.

Operationele Directie « Bacteriële ziekten »

Missie en Organisatie  

De Operationele Directie Bacteriële Ziekten bestaat uit 

4 diensten waarin nationale referentielaboratoria (NRL) 

zijn ondergebracht voor verschillende ziekten (zie over-

zicht op volgende pagina), evenals de nationale referen-

tiecentra voor humane brucellose en voor Q koorts.

De nationale referentielaboratoria van deze Operati-

onele Directie hebben als essentiële taak om analyses 

en testen uit te voeren die niet uitgevoerd worden door  

eerstelijnslaboratoria maar die ter ondersteuning van 

deze laboratoria zijn (eerstelijns voor bepaalde dier-

ziekten, bevestiging voor andere). Deze referentietaken 

http://www.oie.int/en/
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van de NRL binnen de Operationele Directie «Bacte- 

riële Ziekten» zijn vaak wettelijk of contractueel bepaald 

en ondersteunen de overheden in de diagnostiek en de 

strijd tegen infectieuze dierziekten.

De referentietaken, diagnostiek, onderzoeken en exper-

tise zijn geconcentreerd rond pathogenen in het kader 

van volgende thema’s:

• Antibioticaresistentie ;

• Mycobacteriën ;

•  Infectieziekten die verwerping veroorzaken bij her-

kauwers en paarden;

•  Door voeding overgedragen zoönosen en hoogpa-

thogene zoönosen.

Deze thema’s liggen in lijn met de huidige prioriteiten 

van de overheid.

De Operationele Dienst Bacteriële Ziekten is NRL voor :

• Brucellose

• Rundertuberculose

• Q Fever

• Salmonellose

• Paratuberculose

• Besmettelijke pleuropneumonie bij runderen

• Antrax/Miltvuur

• Kwade droes

• Dourine

• Leptospirose

• Rundertrichomoniase

• Chlamydophila abortus

• Tularemie

• Besmettelijke metritis bij paarden (CEM) 

• E. coli (VTEC)

• Campylobacter fœtus

De Operationele Directie is samengesteld uit 2 diensten 

ZOOABR

De missie van deze dienst betreft hoofdzakelijk voed-

selzoönosen (vooral Salmonella maar ook zoönotische E. 

coli), hoogpathogene zoönosen en de problematiek rond  

antibioticaresistentie bij levende dieren. Wij verbeteren 

de diagnostiek van deze infecties en werken mee aan de 

preventie en behandeling ervan. Zo dragen wij bij tot 

een betere diergezondheid evenals een hogere veilig-

heid van de voedselketen en een aantal producten van 

dierlijke oorsprong.

ZOOBAC

De missie van deze dienst betreft bacteriële agentia die 

abortus veroorzaken bij herkauwers (vooral brucellose 

en Q Fever) en paarden, evenals mycobacteriën (vooral 

rundertuberculose en paratuberculose). Wij verbeteren 

de diagnostiek van deze infecties en werken mee aan de 

preventie en behandeling ervan. Zo dragen wij bij tot 

een betere diergezondheid evenals een hogere veilig-

heid van de voedselketen en een aantal producten van 

dierlijke oorsprong.
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een alpacabedrijf. Voor CODA-CERVA betekende dit 

niet alleen dat alle bacteriologische isolaties moesten 

worden uitgevoerd op letsels vastgesteld in het slacht-

huis maar ook  dat de tuberculoseproblematiek moest 

worden aangepakt bij een diersoort waar België tot nu 

toe geen ervaring mee had. Door het opduiken van deze 

haarden kon een RT-PCR voor de opsporing van kiemen 

die behoren tot het tuberculosiscomplex gevalideerd en 

geaccrediteerd worden. Volgens de wettelijke Europese 

criteria werd België vrij verklaard van rundertubercu-

lose maar deze beslissing weerspiegelde vermoedelijk 

niet de biologische werkelijkheid: in tegenstelling tot 

brucellose was het in dit geval wel nog mogelijk dat er 

niet-gedetecteerde tuberculosehaarden aanwezig wa-

ren. Het feit dat deze niet gedetecteerd werden, was het 

gevolg van de zwaktes van beide pijlers in de bestrijding: 

de tuberculinatie en de inspectie in het slachthuis. Om 

de diagnostiek te verbeteren, hebben wij aan de Task 

Force, georganiseerd door het Federaal Agentschap voor 

de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), 2 alternatie-

ve testen voorgesteld: de IFN-γ test die we ontwikkeld 

hebben tijdens het MassTB-project en de RT-PCR die nu 

geaccrediteerd is door CODA-CERVA . 

Coxiella burnetii, Q Fever

In tegenstelling tot Nederland kende België geen uit-

braak van klinische gevallen van Q Fever, ook al is 

de kiem, net als in de rest van de wereld (behalve in 

Nieuw-Zeeland), endemisch bij geiten, schapen en run-

deren. Door het opduiken van haarden in Nederland 

werd bijzondere aandacht geschonken aan geiten-

kwekerijen in ons land. Wij voerden RT-PCR en ELI-

SA screenings uit op tankmelk waardoor we hebben 

kunnen vaststellen dat tot 12% van de geitenbedrijven 

besmet was. De situatie bij schapen kon echter minder 

duidelijk omschreven worden. Op basis van een staalna-

me die we hadden ontvangen voor brucellose, hadden 

wij in 2007 een prevalentie van 5,7% vastgesteld. Dit 

nieuwe element zorgde voor een probleem want de in-

fectie bij schapen (abortuspercentage vergelijkbaar met 

het abortuspercentage bij geiten) kan ook aanleiding  

geven tot infecties bij de mens. Bij runderen kon minder 

dan 1% van de abortussen worden toegerekend aan C. 

burnetii. De lage zoönotische impact en het gebrek aan 

duidelijk bewijs van economische invloed gelinkt aan de 

ziekte gaf aan dat het probleem bij runderen duidelijk 

minder acuut was dan bij geiten en schapen. Zoals voor 

Om meer te weten te komen over deze Operationele 

Directie en de 2 diensten waaruit deze bestaat, klik 

hier.

Bacteriële ziekten : verwezenlijkingen 2014-
2015

Brucellose

Ondanks 6 geïsoleerde brucellosehaarden in runderbe-

drijven in 2012 (5 te wijten aan B. abortus en een aan 

B. suis) en 1 haard in 2013, werd ons land officieel vrij 

verklaard van brucellose bij schapen, varkens en run-

deren. Om de problemen die te wijten zijn aan vals-posi-

tieve serologische reacties (VPSR) onder controle te hou-

den, stelde CODA-CERVA voor om de brucellinetest te  

gebruiken. Een project gefinancierd door het FOD Volks-
gezondheid ter verbetering van diagnostische testen voor 

brucellose werd opgestart eind 2013 (Project BRUSPEC-

TE). De doelstelling van dit project was de serologische 

diagnostiek te verbeteren, en dan voornamelijk van de 

VPSR die in het kader van de bewaking van brucellose 

in België het grootste probleem vormen. Voor dit project 

volgden we 2 pistes: de oppuntstelling van een compe-

titieve ELISA (samenwerking ULg), en een Bead array 

(Luminex) gebaseerd op eiwit-antigenen. 

Rundertuberculose

In 2015 werden 3 nieuwe haarden van rundertuber-

culose vastgesteld (1 in 2012, 9 in 2013, geen enkele in 

2014). Bovendien werd ook een haard gedetecteerd in 

http://www.afsca.be/consumenten/
http://www.afsca.be/consumenten/
http://www.health.belgium.be/nl
http://www.health.belgium.be/nl
https://www.ulg.ac.be/cms/c_5000/en/home
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brucellose is CODA-CERVA, in consortium met het ITG 

(Instituut voor Tropische Geneeskunde, Antwerpen), tot 

Nationaal Referentiecentrum benoemd voor Q Koorts in 

België. Bij mensen is de pathologie in België vermoede-

lijk onvoldoende aangegeven.

Leptospirose 

Leptospirose is endemisch in België en aanwezig bij 

honden, paarden, wilde knaagdieren, runderen en var-

kens. Gedurende de laatste drie jaar waren er redenen 

om uitbraken bij de mens te onderzoeken die vermoe-

delijk te wijten waren aan nieuwe gezelschapsdieren, 

zoals ratten of wilde fauna. Wij hebben ook een haard 

in een varkenskwekerij onderzocht. Door al deze activi-

teiten hebben we ons op internationaal niveau kunnen 

positioneren, namelijk via onze actieve rol in de «Euro-

pean Leptospirosis Society ». In juli 2014 werd Wallonië 

geconfronteerd met een abnormale stijging van gevallen 

van geelzucht bij runderfoetussen (geelzuchtabortus-

sen). Ondanks de initiële onderzoeken binnen een breed  

panel van infectieuze agentia, incl. Leptospira borgpeter-

senii en interrogans serovar hardjo, werd de definitieve 

diagnose van runderleptospirose pas eind november 

2014 gesteld en werden 2 nieuwe serogroepen Grippot-

hyphosa (62%) en Australis (18%) als oorzaak aangeduid. 

Wij volgen momenteel 2 pistes voor onderzoek : de ont-

wikkeling van een specifieke ELISA voor de detectie van 

leptospirose bij geelzuchtabortussen en de oppuntstel-

ling van een isoleringsmethode dankzij de infectie bij 

gevoelige knaagdieren (gerbils of woestijnratten).

Salmonella en antibioticaresistentie

Wat betreft Salmonella en antibioticaresistentie werden 

in 2014-2015 de jaarlijkse programma’s, geleid door het 

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voed-

selketen (FAVV), verdergezet: monitoring in de sector van 

dierlijke producten (isolaties in DGZ en Arsia, identificatie 

en karakterisering door CODA-CERVA). Sinds dit jaar ligt 

de focus vooral op de ESBL (Extended spectrum β-lactam) 

resistentie, met op het programma in 2015 de selectieve 

isolatie van ± 400 stammen commensale ESBL E. coli, 

naast de niet-specifiek geïsoleerde E. coli stammen. Het 

monitoringprogramma van Stafylokokken resistent aan 

methicilline of MRSA (isolatie en karakterisering door 

CODA-CERVA) concentreerde zich in 2015 op rundvee, 

wat aanleiding gaf tot meer positieve isolaties dan in 

2014, toen de aandacht naar pluimvee ging.

Ondanks de systematische vaccinatie van pluimvee sinds 

een tiental jaren, blijft Salmonella in België een van de 

belangrijkste agentia van voedselgebonden toxi-infectie 

bij de mens (tweede oorzaak na Campylobacter). De bac-

terie wordt regelmatig geïsoleerd van (quasi) asympto-

matische dragers bij varkens en pluimvee en in mindere 

https://www.itg.be/itg/GeneralSite/Default.aspx?L=N&WPID=513
http://www.afsca.be/consumenten/
http://www.afsca.be/consumenten/


17CODA-CERVA | Activiteitenverslag 2014/2015

Onze Operationele Directies

H

mate bij runderen. Naast de te bestrijden serotypes zo-

als Salmonella Virchow, Hadar, Infantis, Enteritidis, Ty-

phimurium en Paratyphi B, worden bepaalde serotypes 

vooral in verband gebracht met dierziekten (S. Gallinar-

um / Pullorum, S. Cholerasuis). 

De disseminatie van commensale en pathogene bacte-

riën die drager zijn van resistentiegenen is een veront-

rustende problematiek en vormt een hoge prioriteit voor 

de overheid. Zoals in andere landen waar de prevalen-

tie van zulke bacteriën bij voedselproducerende dieren 

verontrustend hoge waarden heeft bereikt, heeft België 

zijn beleid versterkt door de voorkeur te geven aan een 

aanvaardbaar gebruik van antibiotica zowel in de veteri-

naire sector als in de humane geneeskunde. De nog aan 

te pakken uitdagingen in het domein zijn (i) het optima-

liseren van laboratoriummethodologieën gelinkt aan de 

bewaking van antibioticaresistentie en (ii) het integreren 

in een « One Health » aanpak van de resistentiegegevens 

van kiemen in de voedselketen aan de consumptiegege-

vens van antibiotica, zowel in de veterinaire sector als 

in de humane geneeskunde. Op die manier zullen be-

langrijke gegevens verzameld worden die nodig zijn om 

de inspanningen te concretiseren en tot een algemene  

daling van de antibioticaresistentie te komen. Sinds janu-

ari 2015 is het nationaal referentielaboratorium (NRL) op 

actieve wijze en via gebruik van eigen fondsen bezig met 

de ontwikkeling van een snel identificatiesysteem van de 

verschillende ESBL-families, gebaseerd op een hoge-mul-

tiplextest gevolgd door analyse op een Luminex platform. 

Het is de bedoeling om deze routinematig toe te passen ter 

vervanging van lastige, manuele en tijdrovende PCR-tes-

ten die moeilijk te accrediteren zijn. 

Sommige activiteiten zijn specifiek voor een dienst, 

andere hebben een transversaal karakter waardoor 

ze meerwaarde creëren voor de activiteiten van ande-

re operationele directies. Andere zoals de dispatching 

zijn ondersteunend voor het hele CODA. Om beter te 

beantwoorden aan de vragen van onze klanten en om 

onze taken nog beter af te stemmen op de missie van  

CODA-CERVA werd in 2015, na de strategische analyse 

van onze activiteiten en de eerste gevolgen van de be-

sparingsronden, de structuur  aangepast en bestaat de 

operationele directie nu uit de volgende 4 diensten :

Operationele Directie « Interacties en bewaking »

Missie en organisatie 

Dankzij de expertise verkregen uit wetenschappelijk on-

derzoek, diagnose en dienstverlening draagt de Operati-

onele Directie Interacties en Bewaking bij tot de missie 

van CODA-CERVA, FAVV, FAGG (Federaal Agentschap 

voor de Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) en 

FOD in verband met TSE, bijeenziekten, vaccincontrole, 

elektronenmicroscopie, epidemiologie, risicoanalyse en 

databeheer. 

Mycoplasmoses

In 2014 heerste er een epidemie van CRD (chronische 

ademhalingsziekte) bij pluimvee in België, wat de nood-

zaak herbevestigde tot behoud van een sterk operatio-

neel referentielaboratorium (NRL) voor Mycoplasma’s. 

Anderzijds wordt het steeds vanzelfsprekender dat 

in dit domein de serologische opvolging een methode 

is die niet voldoende aangepast blijkt om efficiënt een 

epidemie te bestrijden: deze testen geven kruisreacties 

met andere soorten van Mycoplasma’s dan M. gallisep-

ticum (agentia van CRD) en leveren slechts na meerdere  

weken van blootstelling aan infectieuze agentia inter-

preteerbare resultaten op. De wetgeving wordt momen-

teel aangepast om veel snellere moleculaire testen toe te 

laten, hoofdzakelijk bij moederdieren. Het NRL wordt 

ingeschakeld voor de validatie en certificatie van de 

nieuwe testen die gebruikt worden.

http://www.afsca.be/consumenten/
http://www.afmps.be/nl
http://www.health.belgium.be/nl
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kwaliteitscontrole en BijzonDere ziekten  (kBz)

De dienst heeft een drietal taken:

•  KBZ herbergt nationale referentielaboratoria (NRL) 

en draagt op die manier bij tot het nationaal en in-

ternationaal controlebeleid inzake de bestrijding en 

de preventie van TSE (Transmissible Spongiform En-

cephalopathy) o.a. door de genotypering van PrNP 

(prion protein, verantwoordelijk voor deze TSE). 

Daar is sinds 2015 ook een nieuwe NRL referentie-

taak bijgekomen, namelijk voor infectieuze bijen-

ziekten.  

•  De dienst huisvest het OMCL (Official Medicine Con-

trol Laboratory) dat de veiligheid van veterinaire 

vaccins en immunologische producten opvolgt en 

dat specifieke taken heeft in het kader van de kwa-

liteitscontrole van deze vaccins voor de Europese 

markt als officieel controleorgaan voor de overheid 

(OCABR: Official Control Authority Batch Release). 

Het heeft daarvoor een proefdiercentrum voor klei-

ne labohuisdieren ter beschikking.

•   KBZ speelt een belangrijke rol als medeorganisator 

voor alle ringtesten (PT, proficiency tests) die georga-

niseerd worden door de NRL van CODA.

ElEktROnEnmiCROsCOpiE (Em)

Deze Dienst verricht onderzoek en diagnoses van  

besmettelijke zeldzame en opduikende agentia op ultra-

structureel niveau, verkent proactief nieuwe methodo-

logieën en wetenschappelijke vragen in verband met het 

gebruik van ‘virus-like particles’ en andere nanodeel-

tjes in de landbouw, de voeding en de geneeskunde en  

karakteriseert nanomaterialen op het per-partikel  

niveau.

EpidEmiOlOgiE, RisiCOAnAlysE En suRvEillAnCE (ERA-suRv)

De dienst heeft hoofdzakelijk transversale activiteiten 

en speelt een belangrijke rol binnen de scope van offi-

ciële dierziektebestrijdingsprogramma’s georganiseerd 

door FAVV en dit in nauwe samenwerking met de NRL 

van CODA. Dit resulteert in het uitvoeren van beleids-

ondersteunend wetenschappelijk onderzoek en het 

geven van deskundig advies en dienstverlening voor 

epidemiologie, surveillance, risicoanalyse & statistische 

analyse voor epizoötische en zoönotische dierziekten. 

Dit gebeurt door een gestructureerde rapportering van 

informatie uit talrijke gegevensbronnen.

COöRdinAtiE

De dienst beheert transversale activiteiten, in nauwe 

samenwerking met de NRL van CODA. De activiteiten 

van deze dienst steunen op drie pijlers:

•  de organisatie van de stalenflow met de daarbijhoren-

de informatie en van de rapportage van resultaten

http://www.afsca.be/consumenten/
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=232&Itemid=322&lang=nl
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•  de centrale organisatie van de Diergeneeskundige 

Diagnostiek

• de crisiscoördinatie.

van BWDS met als kernthema: “Climate Change & Wildlife 

Health” in het Militair Hospitaal van Neder-Over-Heem-

beek. Ter gelegenheid van dit symposium kwamen ook 

een aantal wetenschappers van CODA aan het woord. 

Dienst EM:  

Samen met de Dienst Spoorelementen bereidt de Dienst 

Elektronenmicroscopie zich voor om de taak als referen-

tielaboratorium op te nemen voor de fysico-chemische 

karakterisering van nanomaterialen. Contacten werden 

gelegd met FOD Economie, FOD Volksgezondheid en 

FOD Arbeid. Een benadering werd ontwikkeld voor de 

identificatie, definiëring en fysico-chemische karakterise-

ring van geëngineerde nanomaterialen, zoals ze worden 

geproduceerd, en in specifieke producten en matrices. 

Hierbij wordt nagegaan of er (nano)partikels aanwe-

zig zijn (beschrijvende elektronenmicroscopie (EM) en  

‘ensemble’ methodes voor partikelanalyse, zoals ‘particle 

tracking analysis’ (PTA) en ‘dynamic light scattering’ (DLS)), 

wat hun chemische samenstelling is (elektronendiffrac-

tie, analytische EM), welke vorm en grootte deze parti-

Om meer te weten te komen over deze Operatio-

nele directie en de 4 diensten waaruit deze bestaat, 

klik hier.

Realisaties 2014-2015

In de verschillende diensten van de Operationele Direc-

tie Interacties en Bewaking werd gedurende de voorbije 

periode heel wat wetenschappelijk onderzoek uitge-

voerd ten behoeve van een verbetering van de dienst-

verlening zowel intern naar de NRL als naar de externe 

klanten. Daarnaast werd de dienstverlening zelf naar 

onze voornaamste klanten geoptimaliseerd. Dit wordt 

hieronder beschreven per dienst.

Kwaliteitscontrole en Bijzondere Ziekten (KBZ)

Mede door de opgelegde besparingen werd de dienst 

grondig geherstructureerd, kerntaken (zoals wildlife en 

pathologie) werden afgestoten , een  nieuwe taak (NRL 

bijenziekten) werd opgenomen  en een kwaliteitssysteem 

voor het OMCL werd geïmplementeerd.   

In de eerste plaats hebben we werk gemaakt van een on-

line systeem voor administratieve vaccincontroles voor 

de Belgische markt, waarbij de fabrikanten al de nodige 

documenten op een centrale plaats (extranet) kunnen in-

brengen en daarna (bij goedkeuring) ook hun certificaat 

kunnen bekomen (MIF online). Na een inlooptijd (2014) 

waarbij het oude systeem als backup mogelijk was, werd 

het systeem volledig operationeel in mei 2015. Dit wordt 

continu opgevolgd i.v.m. reactietijd OMCL, fouten in in-

gestuurde dossiers, en regelmatig gerapporteerd aan 

FAGG en de industrie. Het succes blijkt uit de interesse 

vanuit binnen- en buitenland. Verder is het aantal batch- 

controles jaarlijks sterk aan het toenemen en dit voor-

namelijk voor wat betreft OBRP en OCABR. Tenslotte 

waren we ook mede-organisator met WIV van het 20ste 

jaarlijkse symposium OMCL in Brussel. Ook hier werden 

meerdere presentaties door CODA gegeven. 

Als uitloper van onze betrokkenheid in het bestuur van 

BWDS waren we in 2015 betrokken in de organisatie 

(steering en scientific committee) van het 6e symposium 

http://economie.fgov.be/nl/
http://www.health.belgium.be/nl
http://www.werk.belgie.be/home.aspx
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=2&Itemid=347&lang=nl
http://www.afmps.be/nl
http://www.bwds.be/
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kels hebben (kwantitatieve EM) en wat hun concentratie 

is (SP-ICP-MS en ICP-MS). Deze methodiek werd verder 

uitgebouwd en gevalideerd in lopende nationale en Euro-

pese onderzoeksprojecten. Ze laat toe om de nieuwe Eu-

ropese en nationale wet- en regelgeving te implemente-

ren omtrent de definiëring, karakterisering, registratie en 

risico-analyse van nanomaterialen gebruikt in de voed-

selketen. Deze benadering is eveneens toepasbaar voor 

karakterisering van nanomaterialen in sectoren zoals de 

cosmetica en de geneeskunde. Onze expertise wordt nu 

internationaal erkend en ligt aan de basis van nieuwe Eu-

ropese richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de CEN-norm voor 

de detectie van nanomaterialen in complexe matrices. 

We zijn klaar om deze methodiek, meer dan nu, aan te 

bieden als dienstverlening aan derden.

De expertise in de EM karakterisering van infectieuze 

agentia wordt nu meer toegepast voor de karakterisering 

van nieuwe vaccins op basis van ‘virus-like particles’ dan 

voor de diagnostiek van virussen. De Dienst EM onder-

steunt een consortium van Belgische virologische onder-

zoeksgroepen in het kader van het BELVIR project.

Coördinatie

In 2015 werd een nieuw Laboratory Information  

Management System (LIMS), het Neolims, geïmplemen-

teerd dat nieuwe mogelijkheden biedt inzake registratie 

van gegevens van stalen en rapportage van resultaten. 

De beproevingsverslagen zijn nu kort na validatie ook  

digitaal beschikbaar voor de klant in de beschermde 

omgeving van het nieuwe Extranet (Neonet). Hierdoor  

worden resultaten sneller en efficiënter gecommuni-

ceerd en kan het gebruik van de papieren beproevings-

verslagen afgebouwd worden. De dienst Coördinatie 

bood eveneens een fundamentele ondersteuning bij de 

validatieprocessen voor het Neolims. 

In samenwerking met het NRL BVD, de dienst ICT en 

Erasurv werd een automatische export van resultaten 

van BVD analyses op punt gesteld en deze rapporta-

ge zal in januari 2016 in productie gaan. Hiermee zal  

CODA-CERVA conform zijn met de wettelijke bepa- 

lingen omtrent de bestrijding van BVD.

Als SPOC voor de Diergeneeskundige Diagnostiek ver-

zekerde de dienst Coördinatie een centraal aanspreek-

punt en stond deze garant voor een efficiënte opvolging 

van vragen of activiteiten over de diergeneeskundige 

diagnostiek en opduikende ziekten. Zo werden o.a. ver-

schillende communicatiegroepen en werkgroepen rond 

accreditatie/validatieniveaus, de diagnostiek van para-

tuberculose, de motiefcodes Salmonella  en rond het MB 

m.b.t. de certificaties en batchcontrole georganiseerd.

Een overlegvergadering met FAVV werd georganiseerd 

voor de actualisering van het crisisdraaiboek.

Epidemiologie, Risicoanalyse en Surveillance 

(ERA-SURV)

Ook voor de dienst ERA-SURV worden de jaren 2014 

en 2015 gekenmerkt door grote veranderingen. De  

laboratoriumactiviteiten i.v.m. de controle van dierge-

neeskundige reagentia werden opnieuw gedecentrali-

seerd naar de betrokken NRL en de coördinatie van de 

diergeneeskundige diagnose werd samengebracht met 

de dispatching activiteiten van de nieuwe dienst Coördi-

natie. Onze bijdrage betreffende de evaluatie van nieuw 

ontwikkelde reagentia voor KVP, AVP, BT en MKZ werd  

binnen het RAPIDIAFIELD project succesvol beëindigd. 

ERASURV nam deel aan het eerste vrijwillige en gehar-

moniseerde pilootprogramma voor surveillance van bij-

engezondheid en –sterfte van de Europese Commissie. 

Dit tweejarig project had als doel om op een gestandaar-

diseerde, betrouwbare manier gegevens te bekomen, 

vergelijkbaar voor de 17 deelnemende Europese lan-

den. De mortaliteit en een aantal risicofactoren werden  

onderzocht in regressiemodellen en clusters werden in 

kaart gebracht. Varroa-mijten waren de belangrijkste 

significante risicofactor voor wintermortaliteit in België. 

Er werd begonnen met het ontwikkelen van Syndro-

mic Surveillance (SyS).  Het doel van SyS is om mogelij-

ke gezondheidsrisico’s, die moeilijk of onvoorspelbaar 

http://www.afsca.be/consumenten/
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zijn, zo snel mogelijk of zo dicht mogelijk bij real-time 

te detecteren. SyS maakt gebruik van data die routine-

matig verzameld worden voor andere doeleinden (vb. 

mortaliteitsaantallen, melkproductiegegevens, labora-

toriumtestaanvragen. Uit de literatuurstudie enerzijds 

en de interviews met de stakeholders anderzijds blijkt 

dat de meestbelovende data(sets) voor SyS laboratorium-

gegevens, mortaliteitsaantallen en slachthuisdata zijn. 

Uit de interviews werd duidelijk dat de belangrijkste 

doelstellingen van een SyS moeten zijn: (i) detectie van 

nieuwe/opkomende ziektes, (ii) vroegtijdige detectie van 

ziekte-uitbraken in de dierpopulatie en (iii) bijdrage aan 

humane volksgezondheid (m.b.t. transmissie van zoöno-

sen). Het ontsluiten van deze data en standaardisatie 

om de bruikbaarheid te verhogen in de context van SyS 

samen met de selectie van de meest gepaste methodolo-

gie voor statistische analyse zijn echter nog belangrijke 

aandachtspunten. Daar zal in de volgende jaren samen 

met Arsia, DGZ en FAVV aan gewerkt worden. Hoewel 

proactieve ondersteuning van het voedselveilig-

heidsbeleid te bieden.

De Operationele Directie Chemische Veiligheid van de 

Voedselketen is gevestigd in Tervuren en telt een der-

tigtal werknemers waaronder tien wetenschappelijke 

onderzoekers. Deze Operationele Directie omvat twee 

wetenschappelijke diensten: «  Spoorelementen  » en 

« Toxines & Natuurlijke bestanddelen ».

de prevalentie van TBC in België onder de minimum  

legale drempel blijft bestaat de vrees voor een verhoog-

de incidentie, gezien de zorgwekkende epidemiologische 

situatie in onze buurlanden (Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk). Samen met de DO Bacteriologie werd een 

ambitieus onderzoeksproject opgezet met als doel de 

prevalentie onder de drempel te houden en om ons  

surveillancesysteem en de diagnostische testen te opti-

maliseren om een mogelijke infectie sneller op te sporen 

en uit te roeien. Zoals elk jaar begeleiden we FAVV bij 

de monitoring van de runderpopulatie teneinde de zoo- 

sanitaire status zowel voor klassieke ziekten (IBR, BVD,..) 

als voor mogelijke opduikende ziekten (blauwtong,..) 

te bepalen. Voor FAVV werd in samenwerking met de 

OD Bacteriologie een trendanalyse gedaan betreffende 

de antibioticaresistentie in België. Er werd een dalende 

trend vastgesteld maar verscheidene antibiotica ver-

toonden een resistentieprevalentie van hoger dan 50% 

gedurende 4 opeenvolgende jaren.

Operationele Directie «  Chemische Veiligheid van de 
Voedselketen » 

Missie en organisatie

De Operationele Directie Chemische Veiligheid van de 

Voedselketen:

•  Verzekert een geïntegreerd onderzoek van de che-

mische veiligheid van de voedselketen door middel 

van een nauwkeurige evaluatie van de risico’s ;

•  Stelt aan de stakeholders de gevalideerde analyse- 

resultaten en het advies van experts ter beschikking;

•  Heeft als doel de stakeholders en de overheid een 

http://www.arsia.be/
http://www.dgz.be/
http://www.afsca.be/consumenten/
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De Dienst spoorelementen heeft als missie onderzoek te 

doen naar de aanwezigheid van spoorelementen in de 

hele voedselketen en naar hun impact op de volksge-

zondheid. Dit omvat de ontwikkeling en validatie van 

analysemethodes voor de verschillende chemische vor-

men waaronder deze componenten kunnen voorkomen 

(o.a. speciatie van arseen en selenium, aanwezigheid 

van nanomaterialen,…) en hun transfer vanuit milieu 

en voeding naar de mens. 

De Dienst toxines en natuurlijke BestanDDelen heeft als 

missie onderzoek te doen naar natuurlijke toxines en 

mogelijke metabolieten en afgeleiden die de volksge-

zondheid kunnen beïnvloeden. Het betreft hier voorna-

melijk mycotoxines (afkomstig van schimmels) en fyto-

toxines (afkomstig van planten) en hun aanwezigheid in 

menselijke en dierlijke voeding. De analysetechnieken 

voor deze componenten zijn gebaseerd op vloeistofchro-

matografie, gekoppeld aan massaspectrometrie (LC-MS/

MS).

 -  COMPAS werd eind 2015 opgestart voor verder 

onderzoek naar de aanwezigheid en risico’s van 

arseenspecies in voedingssupplementen

•  in het kader van de nieuw opduikende problematiek 

rond het gebruik van nanomaterialen in voedings-

middelen, werd het NANORISK project succesvol 

afgerond. Hierbij werden methodes onderzocht voor 

de risicobeoordeling van nanodeeltjes in de voeding 

(RT 10/05) waarbij in CODA voor de eerste maal ook 

een single particle ICP-MS analyse werd geïntrodu-

ceerd voor de detectie van goud- en zilver-nano in 

verschillende biologische matrices. Momenteel zit-

ten verschillende projecten in de pipeline voor ver-

der vervolg van dit onderzoek.

•  het FOODCAD project vormt een schoolvoorbeeld 

van toepassingsgericht onderzoek, waarbij in nauwe 

samenwerking met de sector een gebruiksvriendelijk 

model ontwikkeld wordt om het risico op overschrij-

ding van de Cadmium norm in spinazie en wortel te 

kunnen inschatten

•  De problematiek rond de aanwezigheid van endo- 

crine disrupting compounds (EDC) in de voeding lag 

aan de basis van de onderzoeksprojecten ALTPOLY-

CARB (studie van de eventuele migratierisico’s van 

materialen die in contact komen met levensmid-

delen voor kinderen jonger dan 3 jaar) en MINOIL  

(migratie van minerale olie uit kartonnen verpakkin-

gen voor levensmiddelen), waarbij CODA bijdroeg 

aan de screening van hormoonverstorende effecten 

via CALUX® celculturen

•  In 2014 werd het ZENDONCONVERT project geïni-

tieerd waarbij zal getracht worden om het conver-

sieproces van gemodificeerde Fusarium mycotoxines 

naar hun oorspronkelijke vorm te ontrafelen in het 

gastro-intestinaal systeem van mens en varken.

Analyse, expertise en referentietaken

•  Door de aankoop en implementatie van nieu-

we hoogtechnologische apparatuur kon de dienst 

Spoorelementen haar analysecapaciteit en -expertise 

verder verbeteren en uitbreiden:

 Ê    Dankzij het Nanorisk-project en de nieuwe QQQ-

ICP-MS (Agilent 8800) kon ook de single particle 

ICP-MS methode geïmplementeerd worden. De 

diensten Elektronenmicroscopie en Spoorele-

menten zullen hun krachten ook na het Nanorisk 

project blijven bundelen, en in dit kader werd de 

Om meer te weten te komen over deze Operatione-

le Directie en de 2 diensten waaruit deze bestaat, 

klik hier.

Chemische Veiligheid van de Voedselketen  : 
realisaties 2014-2015 

Onderzoeksactiviteiten

In 2014-2015 werden in de Operationele Directie Che-

mische Veiligheid van de Voedselketen verschillende 

onderzoeksprojecten gerealiseerd voor de cel Contrac-

tueel Onderzoek van FOD Volksgezondheid, BELSPO, 

IWT, EU e.a.

•  De risico’s in verband met de aanwezigheid van 

arseen in de voeding vormden het onderwerp van 

twee projecten:

 -  BIOTRAS (Biobeschikbaarheid en transfor-

matie van arseen uit levensmiddelen: rol van 

voedselbereiding, -bewaring en –vertering (RF 

11/6247)) werd afgerond waarbij de As transfor-

matie ten gevolge van diverse bereidingswijzen 

van voedingsproducten werd nagegaan

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=5&Itemid=354&lang=nl
http://www.health.belgium.be/nl
https://www.belspo.be/belspo/index_fr.stm
http://www.iwt.be/
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“Reflabnano” groep opgericht die de basis moet 

leggen voor de uitbouw van een referentielabo 

voor detectie van nanopartikels in voeding.

 Ê  De aankoop van een Dynamic Light Scattering 

(DLS) toestel betekende eveneens een belangrijke 

bijkomende ondersteuning voor het nano-onder-

zoek.

•  De flexibele scope accreditatie werd goedgekeurd 

voor de bepaling van elementen met ICP-MS, en de 

bepaling van anorganisch As via HPLC-ICP-MS. Dit 

zal naar de toekomst toe meer flexibiliteit bieden 

voor het uitbreiden van accreditaties

•  In het kader van een CEN-mandaat (European Com-

mittee for Standardization) zal de dienst Toxines en 

Natuurlijke bestanddelen meewerken aan de Euro-

pese standaardisatie van een analytische methode 

voor citrinine in voeding in overeenkomst met de 

reglementering CE N°882/204 van het Europese 

Parlement 

•  Er was een duidelijke toename van de externe vraag 

naar organisatie van internationale proficiency 

tests en de productie van referentiematerialen voor  

mycotoxine-analyses. De vernieuwing van onze 

overeenkomst met de mycotheek van UCL was hier-

voor van cruciaal belang.

•  In 2014-2015 deden diverse instanties een beroep op 

onze expertise voor advies en opleidingen:

 Ê  In het kader van een evaluatie van de mogelijke  

risico’s van As in wieren en voedingssupplemen-

ten op basis van wieren nam Ann Ruttens deel 

aan de Ad Hoc commissie van de Hoge Gezond-

heidsraad.

 Ê  De dienst Spoorelementen verzorgde een 5-daag-

se opleiding voor 3 Macedonische onderzoekers 

m.b.t. de analyse van spoorelementen in voeding 

in het kader van een TAIEX bezoek (Technical  

Assistance and Information Exchange – EC)

 Ê �In een consortium met Euroconsultants en het 

Italiaans Nationaal Referentielaboratorium Myco-

toxines werd voor rekening van CHAFEA (BTSF- 

Better Training for Safe Food) een 10-daagse 

cursus Mycotoxines georganiseerd voor 15 inter-

nationale deelnemers. 

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=people&id=127&lang=fr
http://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad
http://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad
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In 2014 en 2015 vond in de dienst HRM de uitvoering 

plaats van een aantal wettelijke wijzigingen in het 

kader van het eenheidsstatuut en de evaluatiecycli. 

Daaruit vloeiden een aantal logische aanpassingen 

aan de arbeidsreglementering voort maar ook aan de 

intern gebruikte beheerssystemen. Omwille van de 

besparingen die werden opgelegd door de Federale 

Staat werd ook gezocht naar een optimalisatie van de 

financiële en menselijke middelen die ter beschikking 

werden gesteld van het Centrum. In samenwerking met 

het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid 

(WIV) werd bovendien aan het middle management een 

aantal trajecten voorgesteld voor de ontwikkeling van 

leiderschapskwaliteiten.

Human Resources
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Verdeling volgens statuut (op 31/12/2015 Disciplines van het universitair personeel 2015

Om meer te weten te komen over de dienst HRM, 

klik hier.

Het personeel bij CODA-CERVA

199 medewerkers werken voor CODA-CERVA, waaron-

der 135 wetenschappers en laboranten (om de lijst van 

het personeel van 2014-2015 te zien, klik hier).

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=9&Itemid=275&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_content&view=article&id=614&Itemid=53&lang=nl
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De dienst Financiën & Beheerscontrole zorgt voor een 

correcte en efficiënte verwerking van de gegevens.  Deze 

gegevens worden vervolgens geanalyseerd en in de vorm 

van managementinformatie weergegeven in rapporten 

en/of gebruikt als basis voor de besluitvorming.

De dienst controleert als dusdanig een aantal processen : 

aankoop en leveranciersadministratie, opslag van goede-

ren en logistiek, facturatie en klantenadministratie, boek-

houding, projectbeheer en managementrapportering. 

Eind 2014 werd de dienst geheroriënteerd met het oog 

op een meer coherente werking tussen de verschillende 

administratieve cellen.  Daarenboven werd de aandacht 

verlegd naar de ondersteunende rol in verband met het 

projectbeheer en de managementrapportering. Om dit 

te verwezenlijken werd het financieel systeem aange-

past en de betrokkenheid van andere diensten aange-

wakkerd.  Een jaar later staan we sterk voor de audits en 

hebben we de resultaten onder controle.  Onze business 

partners zijn tevreden over de positieve evolutie. 
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De Dienst Financiën en Beheerscontrole

Om meer te weten te komen over de dienst Finan-

ciën, klik hier.

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=8&Itemid=275&lang=nl
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De dienst Kwaliteit

De dienst Kwaliteitsmanagement en Milieu houdt zich, 

volgens de normen ISO 17025, 17043 en 15189, bezig met 

het beheer van het kwaliteitsmanagementsysteem voor 

alle sites van CODA-CERVA, evenals de implementatie 

van een milieumanagementsysteem volgens de norm 

ISO14001.

Onze systemen voor het bewaren van gegevens (back-

ups) werden ook geoptimaliseerd.

Om meer te weten te komen over de dienst kwali-

teit, klik hier.

De dienst ICT

Gedurende deze 2 jaar heeft de dienst ICT gezorgd voor 

de verdere ontwikkeling van de informaticasystemen en 

– applicaties, met focus op meer uniformisering, integra-

tie en éénvormigheid van gegevens. 

In dat kader hebben we gekozen voor doeltreffende 

instrumenten gebaseerd op de technologie van Micro-

soft. Zo heeft de dienst ICT dankzij de MS Sharepoint 

technologie volgende applicaties intern kunnen ontwik-

kelen en ondersteunen : Intranet, documentatiebeheer, 

projectbeheer, ticketingsysteem, …

Wij hebben tevens op technisch niveau samengewerkt 

aan de installatie van een server bestemd voor bioinfor-

matica en geïnstalleerd onder LINUX.

Om meer te weten te komen over de dienst ICT, klik 

hier.

De dienst « Wetenschappe-
lijk Programmabeheer en 
Communicatie »

De dienst «  Wetenschappelijk Programmabeheer en 

Communicatie » werd in 2015 gecreëerd, door een fusie 

van de reeds bestaande diensten Communicatie, Biblio-

theek en PMO (Programme Management Office). Een 

deel «  ondersteuning aan onderzoek  » werd aan deze  

domeinen toegevoegd.

Om meer te weten te komen over deze dienst, klik 

hier.

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=16&Itemid=273&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=1&Itemid=275&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=1&Itemid=275&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=21&Itemid=273&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=21&Itemid=273&lang=nl


29CODA-CERVA | Activiteitenverslag 2014/2015

Onze Steundiensten en Diensten van de Directie

H

Bioethiek en Bioveiligheid

Bioveiligheid is een kerntaak van CODA-CERVA die 

vele referentietaken heeft i.v.m. pathogenen van dier en 

mens. Bioveiligheid bestaat uit een geheel van maatrege-

len die getroffen moeten worden om onze medewerkers 

te beschermen zodat ze in de laboratoria geen infecties 

oplopen en om te voorkomen dat infectieus materiaal in 

de omgeving   vrijkomt. Hiervoor moet CODA-CERVA 

voldoen aan opgelegde Europese, nationale en regio-

nale normen. Door te werken in een bureau (diensten 

Infrastructuur & Veiligheid, Kwaliteitsmanagement en 

het Proefdiercentrum in Machelen) en in goede samen-

werking met alle diensten in het Bioveiligheidscomité, 

wordt hieraan voldaan. 

In 2014-2015 waren een twintigtal toelatingen om te 

werken met pathogenen van risicoklasse 2 en 3 aan 

vernieuwing toe; verschillende dossiers werden voor de 

duidelijkheid samengevoegd en hun vernieuwing werd 

bekomen. In samenwerking met een externe partner (nv 

Omgevingsbureau) werd een uitvoerig antwoord gefor-

muleerd op de vele vragen die tijdens de audit van het 

proefdiercentrum in Machelen door de Milieu-inspectie 

van de Vlaamse Overheid in juni 2014 werden gesteld. 

Zo ook kon de FVO audit van het Mond- en Klauwzeer-

laboratorium in Ukkel, uitgevoerd in mei 2011, in sep-

tember 2015 eindelijk met goed gevolg afgerond worden. 

Tenslotte heeft de beperkte bioveiligheidsploeg tijdens 

interne audits in 2015 alle laboratoria bezocht die met 

pathogenen werken.

Voor wat bioethiek betreft, werd het voorzitterschap van 

de gezamenlijke Ethische Commissie (EC) van beide instel-

lingen CODA-CERVA en WIV-ISP in 2015 verzekerd door 

CODA-CERVA. Leefmilieu Brussel (BIM, link) erkende deze 

EC in mei 2015 en valideerde de interne regels, voorschrif-

ten en samenstelling van het EC in overeenstemming met 

het KB van 29 mei 2013 omtrent de bescherming van 

proefdieren. Door het hoger aantal leden konden ook de 

bevoegdheden van het Comité worden uitgebreid.

Anderzijds heeft de dienst « Bioethiek» van CODA-CERVA 

een “Cel voor Dierenwelzijn” gecreëerd waarvan de acti-

viteiten worden begeleid door experten in het domein. 

De trimestriële rapporteringen van de bezoeken aan de 

animalaria door welzijnsexperten, evenals de FELASA 

certificatiedocumenten werden gecentraliseerd en een 

gezamenlijke gegevensdatabank voor laboratoriumdieren 

werd gecreëerd.

In 2015 werd een nieuw erkenningsnummer bekomen 

voor de animalaria in Machelen terwijl de erkenningen 

van de animalaria L1 et L2 in Ukkel werden vernieuwd.

Om meer te weten te komen over de dienst biovei-

ligheid, klik hier.

Om meer te weten te komen over de dienst bio-

ethiek, klik hier.

De dienst Infrastructuur
De dienst infrastructuur lost de dagelijkse problemen 

op en geeft een invulling op de strategische doelstellin-

gen. Dit door het uitvoeren van investeringen die ons op 

korte tijd economische voordelen bieden en direct een 

invloed hebben op de werkingsmiddelen. Ook het opti-

maliseren van bestaande installaties blijft één van onze 

prioriteiten. Dit geeft een extra motivatie aan ons tech-

nisch personeel.

Om meer te weten te komen over de dienst Infra-

structuur, klik hier.

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=14&Itemid=273&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=22&Itemid=273&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=19&Itemid=275&lang=nl


30

Onze Steundiensten en Diensten van de Directie

H

De dienst Interne Preventie 
en Bescherming op het Werk

De laatste jaren is er veel tijd geïnvesteerd in het uitvoe-

ren van risicoanalyses. Deze vormen de basis voor het 

maken of aanpassen  van procedures en de belangrijkste 

risico’s worden duidelijk zichtbaar.

Om meer te weten te komen over de dienst IDPBW, 

klik hier..

Het Proefdiercentrum
Het proefdiercentrum van Machelen helpt de weten-

schappers van CODA-CERVA om hun dierproeven tot 

een goed einde te brengen. Het is als dusdanig een on-

misbaar hulpmiddel in de strijd tegen dierziekten. 

Om de veiligheid tijdens de proeven te garanderen, wer-

den in 2014 en 2015 ingrijpende infrastructuurwerken 

uitgevoerd, o.a. de renovatie van een gebouw van het 

centrum: de vernieuwing van de afloop, een nieuwe 

mestput met dubbele wand en lekdetectie, de vernieu-

wing van de boxen (nieuwe vloer, lekdichte afsluitingen, 

nieuwe rasterwerken en voederhekkens) en een nieuw 

ventilatiesysteem. 

Het ‘interlock’ systeem van de sassen werd goedgekeurd 

door de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB) en 

8 eenheden werden ondertussen met dit systeem uitge-

rust. Dit bracht een hoger niveau van bioveiligheid met 

zich mee en maakte een betere manipulatie mogelijk 

van pathogenen. 

In 2014-2015 werden belangrijke nieuwe procedures  

ingevoerd, o.a. de biologische validatie van de thermi-

sche desinfectie en van de ontsmettingsmethodes van 

de lokalen, en de validatie van de HEPA-filtertesten. 

In het kader van de zeer strikte regels voor bioethiek die 

van toepassing zijn in het Centrum, werd een Cel « Die-

renwelzijn » gecreëerd en de medewerkers van het cen-

trum hebben een interne opleiding in dierverzorging  

genoten. Het animalarium in Machelen werd erkend 

door het Vlaamse Gewest als gevolg van de regionalise-

ring. 

In 2015 heeft een audit van de Vlaamse overheid (LNE) 

plaatsgevonden en de resultaten behaald door het cen-

trum waren bevredigend. 

Om meer te weten te komen over het proefcen-
trum, klik hier.

http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=20&Itemid=273&lang=nl
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=20&Itemid=273&lang=fr
http://www.lne.be/
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=entity&id=18&Itemid=273&lang=nl
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Het onderzoek bij CODA-CERVA in 2014-2015
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Verdediging proefschrift

12 medewerkers van het CODA-CERVA hebben in 2014-2015 met succes hun doctoraatsthesis voorgesteld.

Onze dienstverleningsactiviteiten in 2014-2015
In ons laboratorium worden tienduizenden analyses uitgevoerd voor een groot aantal Belgische en buitenlandse 

klanten. 

Diagnostische onderzoeken 

Dit aantal stemt overeen met het diagnostisch onderzoek dat werd uitgevoerd in 2012 en 2013 op het gebied van de 

virologie, bacteriologie, serologie en TSE 

62
44

9

6.
97

4

17
.8

53

47
.6

66

6.
10

6

2.
05

0

12
.7

06

15
5.

80
4

63
.0

92

10
.7

25

13
.2

42

40
.0

88

8.
40

8

2.
81

1

7.
45

2

14
5.

81
8

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Ru
nd

ere
n

Sc
ha

ap
/G

eit

Va
rke

n/
ev

erz
wijn

Vo
ge

ls

Pa
ard

Hon
de

n/
ka

tte
n

And
ere

TO
TA

AL

2014-2015

2012-2013

51
.9

15

78
.7

75

19
.6

24

3.
20

9

5.
49

0

15
5.

80
4

45
.2

14

66
.5

87

27
.6

05

3.
76

1

2.
65

1

14
5.

81
8

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

Bacteriologie Sérologie Virologie TSE Andere TOTAAL

2014-2015

2012-2013



34

Onze wetenschappelijke uitvoeringen en dienstverleningen in 2014-2015, met cijfers en grafieken

H

Biologische standaardisatie

CODA-CERVA is een instelling die erkend is door de 

Europese Commissie, en meer bepaald door het Euro-

pees Directoraat voor de Kwaliteit van Geneesmiddelen 

(EDQM) als officieel controlelaboratorium (OMCL) voor 

diergeneeskundige vaccins. De belangrijkste taak van 

de dienst ‘Oriëntatie en diergeneeskundige ondersteu-

ning’ bestaat uit het toezicht – in nauwe samenwerking 

met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsproducten (FAGG) – op het op de Belgische 

markt brengen van diergeneeskundige vaccins.

De dienst verleent bijstand aan het FAGG voor de eva-

luatie van registratiedossiers, inspecties en specifieke 

laboratoriumcontroles die hoofdzakelijk gericht zijn op 

vaccins.
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Analyses van bijen en hommels

In het kader van het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor bijenziekten is CODA-CERVA (Dienst “Kwaliteits-

controle en Bijzondere Ziekten”) ook betrokken in de analyse van bijen en hommels. Deze analyses worden uitge-

voerd in samenwerking met het laboratorium voor Moleculaire Entomologie en Bijenpathologie van de Universiteit 

Gent.

Agrochemische analyses 

Dit getal omvat het aantal testen op chemische contaminanten in verschillende producten (voedingswaren, grond-

stoffen, additieven,...) uitgevoerd in 2014 en 2015. 

Onze referentielaboratoria 
Ê  Onze nationale laboratoria FAVV

8 van de 12 operationele diensten van CODA-CERVA zijn nationale referentielaboratoria voor veertig ontwerpen 

en dierziekten (lijst van de nationale referentielaboratoria)

Ê  De Dienst « Bacteriële zoönosen Van nutsDieren » huisvest het Nationaal Referentiecentrum (NRC) Brucella spp en Q 

Fever (voor de humane aspecten van de ziekte). Dit NRC wordt gefinancierd door RIZIV.

Ê  De Dienst « Vesiculeuse en exotische ziekten  » huisvest het FAO referentiecentrum voor vesiculeuse ziekten.

Ê  De Dienst « Vesiculeuse en exotische ziekten » is ook erkend OIE Collaborative Center voor vesiculeuse ziekten.
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Medewerkers van het COda-Cerva hebben in 2014-
2015 Met suCCes hun dOCtOraatsthesis vOOrgesteld.

2014

Estelle Méroc : Monitoring and surveillance of emerging 

arboviroses in livestock: What did we learn from Blue-

tongue and Schmallenberg virus epidemics?

Gerwin Claes: The transmission of H5 and H7 low 

pathogenic avian influenza viruses  

Amélyne Lardinois: Potency of a recombinant NDV-H5 

vaccine against HPAI H5N1 virus challenge in presence 

or absence of material derived antibodies 

Lotte De Ridder : Optimalisatie van de controle van Sal-

monella-infecties in varkens

Stéphanie Nemehgaire  : “Epidemiological investigation 

into the possible exchange of SCCmec between staphy-

lococci in different ecosystems”

Cécile Boland: “Development of new molecular tools to 

characterize Salmonella spp. strains isolated in Belgium”

Pieter-Jan De Temmerman: “Kwantitatieve analyse van 

de fysische kenmerken van nanomaterialen in suspen-

sie met geavanceerde transmissie elektronenmicrosco-

pie”

Leon Oosterik: “The potential of disinfectants and bacte-

riophages to reduce avian colibacillosis”

Maha Dridi: “Pathotyping of European West Nile virus 

(WNV)  strains and analysis of the impact of viral molec-

ular diversity on host-pathogen interaction”

2015

Samira Boarbi  : «Etude de Coxiella burnetii, agent de la 

fièvre Q, en Belgique: prévalence, typage moléculaire et 

recherche de nouveaux outils de diagnostic et de con-

trôle»

Samuel Gengler: Human pathogenic Yersinia spp are 

able to colonize Steinernema entomopathogenic nema-

todes

Toon Rosseel: Genome sequencing by random priming 

methods for viral identification

twee internatiOnale 
Opleidingen werden in 
2015 bij COda-Cerva 
geOrganiseerd

COST action “European Network for Neglected Vectors 

and Vector-Borne Infections (EURNEGVEC)”

In het kader van de COST action TD1303, een Europees 

netwerk, werd van 16 tot 20 maart 2015 een opleiding 

georganiseerd bij CODA. Dit initiatief was het resultaat 

van de samenwerking tussen CODA-CERVA, de Univer-

siteit van Luik en de Universiteit van Glasgow.

De eerste dag van de opleiding werden uiteenzet- 

tingen gegeven door o.a. externe sprekers. De dag  

begon met een introductie inzake het Next Genera-

tion Sequencing en in de namiddag volgde de toe-

passing van de methodes in de volgende domeinen : 

bacteriologie, virologie en parasitologie. Wetenschap-

pers van CODA hebben hieraan kunnen deelnemen. 

De volgende dagen werd, voor het labo-gedeelte, een 

praktische toepassing uitgevoerd, met betrekking tot 

de voorbereiding en controle van een te analyseren  

genomische bibliotheek. Daarna volgden drie dagen van 

intensief bio-informatica werk. In dat kader werden 

BLAST-analyses, de assemblage van genomen de novo, 

de opbouw van fylogenetische bomen en analyses van 

RNA Seq-gegevens uitgevoerd via het gebruik van de 

Bio-Linux interface.

http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Doctorat%20Estelle%20Meroc.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Doctorat%20Estelle%20Meroc.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Doctorat%20Estelle%20Meroc.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/uitnodiging%20doctoraat%20Gerwin%20Claes.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/uitnodiging%20doctoraat%20Gerwin%20Claes.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/stories/Documents/These%20Amelyne%20Lardinois.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/stories/Documents/These%20Amelyne%20Lardinois.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/stories/Documents/These%20Amelyne%20Lardinois.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Uitnodigingsfolder%20PhD%20LotteDeRidder.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Uitnodigingsfolder%20PhD%20LotteDeRidder.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/uitnodiging%20Stephanie%20Nemeghaire.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/uitnodiging%20Stephanie%20Nemeghaire.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/uitnodiging%20Stephanie%20Nemeghaire.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Affiche_annonce%20BOLAND%20Cecile.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Affiche_annonce%20BOLAND%20Cecile.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Public%20PhD%20defence%20Pieter-Jan%20De%20Temmerman.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Public%20PhD%20defence%20Pieter-Jan%20De%20Temmerman.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Public%20PhD%20defence%20Pieter-Jan%20De%20Temmerman.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Public%20PhD%20defence%20Pieter-Jan%20De%20Temmerman.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Uitnodiging%20publieke%20verdediging%20L.Oosterik.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Uitnodiging%20publieke%20verdediging%20L.Oosterik.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/THESE%20Maha%20DRIDI.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/THESE%20Maha%20DRIDI.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/THESE%20Maha%20DRIDI.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Affiche-annonce%20BOARBI%20Samira%20final.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Affiche-annonce%20BOARBI%20Samira%20final.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Affiche-annonce%20BOARBI%20Samira%20final.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/Affiche-annonce%20BOARBI%20Samira%20final.pdf
http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/cba97cf5-ff6e-4e5f-b089-58c6516e9ef6/Affiche-annonce%20GENGLER%20Samuel.pdf?guest=true
http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/cba97cf5-ff6e-4e5f-b089-58c6516e9ef6/Affiche-annonce%20GENGLER%20Samuel.pdf?guest=true
http://alfresco.uclouvain.be/alfresco/service/guest/streamDownload/workspace/SpacesStore/cba97cf5-ff6e-4e5f-b089-58c6516e9ef6/Affiche-annonce%20GENGLER%20Samuel.pdf?guest=true
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/uitnodiging%20PhD%20Toon%20Rosseel.pdf
http://www.coda-cerva.be/images/pdf/uitnodiging%20PhD%20Toon%20Rosseel.pdf
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NRL Mycotoxines

Het Nationaal Referentielaboratorium Mycotoxines 

organiseerde van 7 tot 18 september, in Tervuren, 

in opdracht van CHAFEA (EU Consumers, Health, 

Agriculture and Food Executive Agency) een cursus 

Mycotoxines in het kader van het programma 

“Better Training for Safer Food (BTSF)”. De algemene 

organisatie was in handen van Euroconsultants en het 

technisch gedeelte werd uitgevoerd door het Italiaanse 

en het Belgische NRL voor mycotoxines, samen met 

gastprofessoren uit Gent en Madrid. 

De deelnemers kregen een overzicht van de verschil-

lende aspecten van mycotoxines : wetgeving, de ver-

schillende officiële instanties, de staalname en staal-

voorbereiding, het kwaliteitssysteem, analysemethodes 

(screening en bevestigingsmethodes) en risicoanalyse. 

Hiervoor werden presentaties gebruikt, maar ook “case 

studies”, een bezoek aan een voederbedrijf en praktische 

sessies in het lab van Tervuren.

In totaal werden 15 personen geselecteerd uit officiële 

organisaties in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en Oost-Eu-

ropa. De cursus wordt volgend jaar opnieuw gegeven, 

deze keer in Rome met deelname van het NRL Myco-

toxines van CODA-CERVA. 

bij de wOrkshOps, 
syMpOsia, werkdagen en 
COMMuniCatiegrOepen die 
in de lOOp van deze twee 
jaar dOOr COda-Cerva 
geOrganiseerd werden, 
benadrukken we 

De 20ste vergadering van het Europees Netwerk van de 

Official Medicines Control Laboratories (OMCL)

Het jaarlijks OMCL-congres vond plaats in Brussel, van 

1 tot 5 juni 2015. Op 5 juni stond dit evenement volle-

dig in het teken van diergeneeskundige vaccincon-

troles, met een conferentie die werd gegeven door het 

Agentschap voor Geneesmiddelen, evenals ons OMCL.  

Voor België werd dit evenement mede georganiseerd 

door CODA-CERVA, in samenwerking met WIV en 

EDQM (European Directorate for Quality of Medicines and 

Healthcare).

CODA-CERVA nam aan dit congres deel in het kader van 

een herevaluatie van de OMCL-activiteiten, die als prio-

ritair beschouwd werden door de Directie. In 2015 werk-

te het OMCL aan de implicatie van een kwaliteitsysteem 

op basis van de ISO 17025-normen en EDQM, met een 

actualisatie van alle labo-activiteiten (proefdiercentra 

inbegrepen). Dankzij dit congres hebben wij ons kun-

nen profileren als OMCL, bekwaam om onze taken uit 

te voeren niet alleen ten opzichte van het EDQM maar 

ook de andere OMCL, met respect voor de nationale en 

internationale normen.

Deelname aan de Landbouwbeurs van Libramont bin-

nen de Pool Dierengezondheid

Deze zomer heeft CODA, samen met FAVV en FOD Volks-
gezondheid, deelgenomen aan de Landbouwbeurs van 

Libramont binnen de Pool Dierengezondheid.

Wij hebben er een aantal interactieve tools voorgesteld 

waardoor de bezoekers onze activiteiten en missie beter 

hebben kunnen leren kennen. Gedurende 4 dagen wa-

ren een tiental CODA wetenschappers aanwezig op de 

stand ‘Diergezondheid’ om hun boodschap over te bren-

gen aan een gevarieerd publiek.

Dit was een uitstekende manier om onze zichtbaar- 

heid te vergroten en een aangename ervaring om over 

te doen in juli 2016 !

Vergadering van de FMD laboratoria van OIE/FAO

   

Op 24 en 26 november 2015 vond de netwerkverga-

dering van het laboratorium Foot-and-Mouth Disease 

(FMD) OIE/FAO plaats. Tijdens deze vergadering werd 

de situatie van deze ziekte in elke geografische regio be-

http://ec.europa.eu/chafea/
http://www.afmps.be/nl
https://www.edqm.eu/fr
http://www.afsca.be/consumenten/
http://www.health.belgium.be/nl
http://www.health.belgium.be/nl
http://www.oie.int/en/
http://www.fao.org/home/en/
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sproken, en hebben werkgroepen het werk voorgesteld 

dat zij tijdens het lopende jaar hebben verwezenlijkt. De 

collega’s van alle referentielaboratoria FMD waren aan-

wezig, net als de vertegenwoordigers van OIE, FAO en 

de EG.

enkele pOsitieve 
gebeurtenissen vOOr de 
erkenning en ziChtbaarheid 
van COda-Cerva :

Bezoek van Minister W. Borsus aan CODA-CERVA !

Op maandag 5 oktober heeft Federaal Minister  

W. Borsus, die landbouw en veiligheid van de 

voedselketen onder zijn bevoegdheden heeft, een 

bezoek gebracht aan CODA-CERVA. 

Na een hartelijke verwelkoming door de Algemeen 

Directeur, Dr. P. Kerkhofs, en een open overleg met de 

Operationele Directeurs, werd een bezoek gebracht aan 

het BSL3 laboratorium van Aviaire Virologie, de elektro-

nenmicroscoop en de bacteriologie. Telkens hebben de 

onderzoekers de nadruk gelegd op het specifieke karak-

ter van CODA-CERVA als nationaal referentielaborato-

rium : de gespecialiseerde infrastructuur en uitrusting 

evenals de hoogtechnologische testen zijn essentieel 

voor de bevestiging van economisch belangrijke ziekten 

zoals aviaire influenza of rundertuberculose en voor de 

moleculaire typering van bacteriën of virussen. Deze 

activiteiten, die door degelijk wetenschappelijk onder-

zoek worden gesteund, zijn een onmisbaar geheel in de 

bestrijding van infectieuze dierziekten in België. Het  

bezoek toonde ook aan dat CODA-CERVA goed geplaatst 

is om nieuwe en maatschappelijk relevante onderwer-

pen zoals de studie van nanopartikels aan te vatten.

Tenslotte heeft de Minister na de bezoeken kennis kun-

nen maken met de diensthoofden en wetenschappers in 

een aangename en ontspannen sfeer.

De Directie stelde het bezoek van de Minister erg op 

prijs en ziet hierin een erkenning van CODA-CERVA’s 

noodzakelijke activiteiten als Nationaal Referentiela-

boratorium, die gericht zijn op de diergezondheid en de 

voedselveiligheid, voor zowel de overheid als de bevol-

king. De Minister betuigde bovendien zijn uitdrukkelij-

ke steun aan alle medewerkers voor het uitvoeren van 

deze belangrijke taken.

Verlenging mandaat VESEXO als referentielabo FAO 

De Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO) heeft het laboratorium van Dr. Kris De 

Clercq (VesExo) voor een tweede mandaat aangesteld 

als FAO referentielaboratorium voor vesiculeuse ziek-

ten. Deze verlenging is er gekomen na een grondige 

evaluatie van de bestaande samenwerking in de periode 

2011-2015, waaruit bleek dat de kwaliteit van de weten-

schappelijke bijdragen van zeer hoog niveau was. Op die 

manier heeft het laboratorium VESEXO een belangrijke 

ondersteuning kunnen geven aan FAO.

De directie is dan ook trots op de verlenging van dit 

mandaat als FAO referentielaboratorium tot septem-

ber 2019. Het toont immers aan dat CODA-CERVA een 

significante rol speelt, niet alleen in België maar ook op 

internationaal niveau !

Een medewerker van het CODA verkozen als lid van 

het steering team van BBP. 

Annebel De Vleeschauwer 

werd verkozen als lid van 

het steering team van de 

Belgian Biosafety Profes-

sionals (BBP). Deze orga-

nisatie is een forum waar 

Belgische experten op het 

gebied van  bioveiligheid 

ervaring uitwisselen en ontwikkelingen op het terrein 

opvolgen.

http://www.fao.org/home/en/
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=people&id=139&lang=fr
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=people&id=139&lang=fr
http://www.coda-cerva.be/index.php?option=com_organization&view=people&id=213&lang=fr
http://www.ebsaweb.eu/bbp-belgian-biosafety-professionals
http://www.ebsaweb.eu/bbp-belgian-biosafety-professionals
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Als actief lid van BBP zal Annebel haar eigen expertise 

met anderen kunnen delen en ook heel wat bijkomen-

de ervaring kunnen opdoen. Daarenboven zal CODA- 

CERVA ook van de nodige aandacht genieten in deze 

organisatie en in de Europese koepel, EBSA. Als beheer-

der van verschillende BSL3 en BSL2 laboratoria is dit 

mandaat dan ook van bijzonder groot belang voor ons 

centrum!

 

strategisChe analyse van 
Onze aCtiviteiten

In 2014 heeft de Directieraad van CODA-CERVA een 

beoordeling van het wetenschappelijk onderzoek en de  

dienstverlening ondernomen om zich aan te passen aan 

de markt en zo beter aan de noden van de klanten en 

overheden te voldoen.

Om dit te doen, werd een adviesbureau aangesteld om 

een objectieve beoordeling te begeleiden, en een panel 

van deskundigen en partners heeft zijn advies gegeven 

over de activiteiten van ons onderzoekscentrum.

Na een aantal stappen en enkele maanden van reflectie, 

werd een reorganisatie van verschillende diensten van 

CODA-CERVA uitgevoerd (bijvoorbeeld in de Ondersteu-

nende Dienst “Interacties & Bewaking”), en werden een 

aantal activiteiten geheroriënteerd (zoals bijvoorbeeld: 

meer bio-informatica in het moleculair platform, of een 

versterking van de activiteiten i.v.m. nanodeeltjes).
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DIERGENEESKUNDE DIRECTIE
Groeselenberg 99 - 1180 Brussels

Tel.: +32 (0)2 379 04 00
Fax: +32 (0)2 379 04 01
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3080 Tervuren
Tel.: +32 (0)2 769 22 00
Fax: +32 (0)2 769 23 05

DIERPROEFCENTRUM
Kerklaan 68 - 1830 Machelen

Tel.: +32 (0)2 251 33 26
Fax: +32 (0)2 251 00 12
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