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 I. ALGEMENE BEMERKINGEN 
 

Voor de tweede evaluatie van het jaar 2002 (enquête 2002/2) werd volgend materiaal 
verzonden op 22 april 2002. 

 
1.1. Vier gelyofiliseerde monsters voor identificatie. 

Het betrof 2 reinculturen en 2 mengsels. Voor 1 monster werden de resultaten 
van de gevoeligheidstesten gevraagd. 

 
 
1.2. Twee bloeduitstrijkjes voor parasitologisch onderzoek. 
 
 
1.3. Vier gevriesdroogde plasmamonsters voor het opsporen van antistoffen tegen 

Borrelia en Hepatitis B. 
 
 

AANTAL DEELNEMERS 
 
Het aantal evalueerbare antwoordbulletins bedroeg : 
1. Voor identificatie en antibiogram : 230 
2. Voor parasitologie : 209  
3. Voor de serologie :                                      134 (Borrelia), 218 (Hepatitis) 
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II. IDENTIFICATIES 
 

2.1 Cultuur M/3093 was een mengsel van Salmonella enteritidis en Proteus mirabilis 
 

Deze kiemen werden geïsoleerd bij een man van 26 jaar met diarree. 
 
Zoals in de enquête 01/2002, (cultuur M/3214) was het de bedoeling van de 
externe kwaliteitsevaluatie om zowel identificatie als rapportering na te gaan. 
Voor dit monster was alleen het rapporteren van de enteropathogene Salmonella 
enteritidis zinvol. 
 
Voor de identificatie en nomenclatuur van het genus Salmonella wordt verwezen 
naar het rapport van de enquête 02/2000. Van het routinelaboratorium wordt de 
identificatie tot op het niveau Salmonella sp. verwacht. Volledige serotypering 
gebeurt meestal in het referentielaboratorium. Het routinelaboratorium kan 
eventueel de serogroep bepalen. De namen Salmonella facteur 9, Salmonella 
serogroep O:9, en Salmonella paratyphi D worden als obsoleet beschouwd en 
worden beter vervangen door Salmonella groep D. 

 
Voor de isolatie van Salmonella spp. worden klassiek selectieve differentiële 
media gebruikt die toelaten om Salmonella sp. te onderscheiden van andere 
bacteriën. Hiervoor kunnen verschillende media worden gebruikt. Veel gebruikte 
media zijn de matig selectieve media XLD en Hectoen agar. Om een optimale 
gevoeligheid te bekomen is aanrijking in een vloeibaar medium in combinatie met 
XLD of Hectoen agar noodzakelijk. 
Een nieuwe tendens is het gebruik van chromogene media. Bepaalde 
chromogene media zouden bij primaire uitplating (zonder aanrijking) even 
gevoelig zijn als XLD na aanrijking.  
Chromogene media kunnen echter selectieve differentiële media zoals XLD niet 
volledig vervangen omdat ze niet geschikt zijn voor de isolatie van Shigella spp. 
 
 

    K. MAGERMAN  
(Virga Jesseziekenhuis, Hasselt) 
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2.2 Cultuur M/3523 Aerococcus urinae 
 
Deze kiem werd geïsoleerd uit de urine van een hoogbejaarde vrouw van 92 jaar 
met diabetes en een cystitis. 
 
Het gaat om dezelfde stam als die van de enquête in 1999/2. 
 
Voor de identificatie van de kiem, zie de opmerkingen die professor J. 
Verhaegen in 1999 in het rapport van het W.I.V. (W.I.V./99/02/Micro./Sero./Para.) 
liet publiceren. 
Er moet evenwel rekening worden gehouden met het feit dat sinds 1999 een 
nieuwe species van Aerococcus, met name A. christensenii, is beschreven. 
De identificatie van de stam M/3523 werd door Professor M.D. Collins (University 
of Reading) bevestigd als A. urinae. 
 

 
Samenvatting 
 
A. viridans  is een zeldzame pathogeen die meestal uit bloed wordt geïsoleerd 
(bacteriemie en endocarditis). 
A.christensenii is nog niet beschreven als humane pathogeen. 
A. urinae is een zeldzame pathogeen die vooral wordt geassocieerd met 
symptomatische infecties ter hoogte van de urinewegen. Bacteriemie, sepsis en 
endocarditis zijn echter wel gerapporteerd. Patiënten die een urinaire infectie 
dreigen te ontwikkelen zijn mannen op leeftijd met voorbeschikkende factoren, 
zoals prostaatpathologie, diabetes en ethylisme. 
 
 
Microbiologische diagnose 

 
De differentiaaldiagnose moet tussen Aerococcus spp., Enterococcus spp. en 
α hemolytische streptokokken worden uitgevoerd. 

 
Enkele aanwijzingen voor de identificatie van A. urinae : 
Grampositieve kok 
Gram : paar, tetrade, massa 
α hemolytisch 
Catalase-negatief 

 
Tabel 1 
 LAP β  glu PYR 
A.urinae + + - 
A.viridans - - (V) + 
Enterococcus +  + 
α hemolytische streptokok +  V 

 
LAP :  leucine aminopeptidase 
β  glu :  β  glucuronidase 
PYR :  pyrrolidonyl arylamidase 
V  :  variabel 
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Resultaten 
 

 EKE 1999/2 EKE 2002/2 
Aantal deelnemende 
laboratoria 

290  230  

A.urinae 129 (44,5%) 173 (75,2%) 
Correcte identificaties* 186 (64,1%) 204 (88,7%) 

 
* correcte identificaties : 
in 1999 : A.urinae, A.viridans, Aerococcus. spp. 
in 2002 : A.urinae, A.viridans, A. christensenii, Aerococcus. spp. 

 
 

Opmerkingen  
 

Hoewel microbiologen deze analyse van stammen voor de EKE soms een 
vervelende en tijdrovende opdracht vinden, is het motiverend om vast te stellen 
dat de identificatie van een zeldzame kiem, die niet altijd in de algoritmen van de 
identificatie noch in de klassieke gegevensbanken voorkomt, sinds drie jaar heel 
wat is verbeterd. Het didactische doel van de enquêtes is hiermee bereikt. Dit is 
een teken van een duidelijke kwaliteitsverbetering in de microbiologische 
laboratoria dankzij de verworven ervaring. 

   
A. DEDISTE 

(Hôpital St Pierre-Bruxelles) 
 
 



 
 
Globaal rapport Microbiologie 2002/2 Pagina 6 op 34 08/10/2002 

REFERENTIES 
 
1. Manual of Clinical microbiology. Murray P. et al. 7th ed.1999. ASM Press. 
 
2. Précis de bactériologie clinique. Freney J., Renaud F., Hansen W., Bollet C. 3ème éd 

2000. Editions Alexandre Lacassagne. 
 
3. Facklam R., Elliott JA. Identification, Classification, and Clinical Relevance of Catalase-

Negative, Gram-positive Cocci, Excluding the Streptococci and Enterococci. Clin. 
Microbiol. Rev 1995, 8(4) : 479-495. 

 
4. Zhang Q., Kwoh,C., Attori S., Claridge JE. Aerococcus urinae in Urinary Tract 

Infections. JCM 2000, 38(4) : 1703-1705. 
 



 
 
Globaal rapport Microbiologie 2002/2 Pagina 7 op 34 08/10/2002 

2.1 Cultuur M/3569 was een mengsel van C.tropicalis en C. glabrata 
Dit mengsel werd geïsoleerd uit het peritoneaal vocht van een chirurgische 
patiënt.  
 
Candida albicans is nog steeds de meest geïsoleerde species (ongeveer 50%) in 
gevallen van invasieve candidiasis. Ook andere species worden regelmatig 
aangetroffen: Candida parapsilosis, Candida glabrata, Candida tropicalis en 
anderen.  
 
Sommige factoren kunnen bevorderlijk zijn voor deze species. Een voorbeeld: de 
implantatie van centrale veneuze catheters gaat dikwijls gepaard met infecties 
met C. parapsilosis. Deze species wordt ook vaker aangetroffen bij patiënten met 
ernstige brandwonden of als agens van diepe candidiasis bij jonge of premature 
kinderen. 
 
In het algemeen, en zeker indien de bevorderende factoren uitgesloten worden, 
komen C. glabrata en C. tropicalis respectievelijk op de tweede en de derde 
plaats met weliswaar variabele percentages. 
 
C. glabrata en C. tropicalis zijn twee humane species. De biotoop van C. 
tropicalis blijft onduidelijk, die van C. glabrata is de digestieve/genitale zone, 
waar de species als saprofiet aanwezig is.  
De incidentie van peritonitis met Candida schommelt tussen 4 en 32%, 4 tot 20% 
C. glabrata en 4 tot 11% door C. tropicalis. De mortaliteit van peritonitis met 
Candida bedraagt 38 tot 70%.  
 
Uit de literatuur blijken parenterale voeding en voorafgaande antibiotherapie de 
voornaamste bevorderende factoren voor postoperatieve peritonitis met Candida 
maar ook de mogelijke rol van neoplasie, diabetes, leveraandoeningen, 
immunosuppressie en alcoholisme kan niet worden ontkend. De percentages 
van de patiënten met deze factoren verschillen naargelang de studie. 
 
Het staal bevatte een mengel van twee gisten: C. glabrata (voorheen Torulopsis 
glabrata genoemd) en C. tropicalis. Beide species vermenigvuldigen zich door 
knopvorming. C. glabrata vormt geen pseudomycelium (= filamenten), C. 
tropicalis daarentegen doet dit overvloedig.  Het enten van een chromogene 
voedingsbodem vergemakkelijkt dikwijls het weervinden van verschillende 
species in eenzelfde staal (er zijn weliswaar slechts enkele kleuren mogelijk 
terwijl er 678 gistspecies zijn beschreven). Op deze voedingsbodem 
onderscheiden we vlot C. tropicalis  van C. glabrata dankzij de verschillende 
kleuren der 2 gisten. 
De identificatie van C. glabrata is belangrijk, vooral bij diepe isolaten, wegens de 
verminderde gevoeligheid van C. glabrata voor fluconazole.  
 
Zonder een dergelijke voedingsbodem is het bijzonder moeilijk om deze twee 
species van elkaar te onderscheiden, tenzij door uitplaten op een petrischaal 
afzonderlijke koloniës kunnen worden verkregen die dan microscopisch kunnen 
worden vergeleken.  
 
De identificatie van beide species gebeurt met biochemische tests die kunnen 
worden uitgevoerd met commerciële galerijen of met behulp van de klassieke 
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methode. Men zal rekening houden met een bepaald foutenpercentage gezien 
het aantal beschikbare tests gewoonlijk beperkt is. 
 
De species C. glabrata is gemakkelijk identificeerbaar, onder meer door het 
microscopisch uitzicht, haar kleine gistcellen en door haar vermogen om 
trehalose te fermenteren. 
 
De species C. tropicalis is op biochemisch vlak moeilijk te onderscheiden van 
acht andere gistspecies, waarvan er vijf (Candida aquae-textoris, Candida 
maltosa, Candida oleophila, Candida quercitrusa, Candida sake) gewoonlijk niet 
bij de mens worden aangetroffen. 
 
Dan blijven nog Candida catenulata en Candida wiswanathii over, die niet op 
42°C groeien en C. tropicalis, die meestal wel op deze temperatuur groeit. 
 
Tot slot is er nog C. parapsilosis, een species die ook op 42°C groeit maar 
waarvan het pseudomycelium een typische, regelmatige morfologie vertoont, die 
met enige ervaring te herkennen valt. Bovendien groeit deze species niet op 
bodems die 0,05% actidione bevatten en dit in tegenstelling tot C. tropicalis, die 
in het algemeen wel op deze voedingsbodem groeit, na 5 dagen incubatie op 
25°C. 
 
 

D. SWINNE 
(WIV-Brussel) 
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2.1 Cultuur M/3579 was een ESBL producerende  Escherichia coli.  
 
Deze kiem werd geïsoleerd uit een hemocultuur van een gehospitaliseerde 
patiënt met sepsis en koorts na een chirurgische ingreep. 
 
Het probleem van de detectie van ESBL’s is bij een vorige zending  ter sprake 
gekomen. Bij de vorige stam was die detectie niet zo eenvoudig, bij  M/3579 was 
dit veel eenvoudiger, wat o.m. verklaart waarom meer dan 90 % van de labo’s 
het β-lactamase ontdekten. 
 
De aanwezigheid van een ESBL bij deze stam valt onmiddellijk op als men 
ceftazidime (CAZ) uittest : de stam is ondubbelzinnig resistent, en zo bekomt 
men een antibiogram met  CAZ-R, en toch gevoeligheid voor 
cefotaxim/ceftriaxone, zelfs cefuroxim (dit is een fenotype dat frequent is, maar 
niet steeds wordt aangetroffen). Het betreffende enzym is TEM-8, en de stam 
produceert ook het enzym aac (6’)-Ib. 
 
Zo ceftazidime niet wordt uitgetest (en voor stammen die allerlei andere ESBL 
geno- en fenotypes produceren)  moet men de ESBL op het spoor komen door 
één of meerdere technieken te gebruiken die in de literatuur zijn beschreven. 
Een praktische mogelijkheid is de richtlijnen te volgen die in NCCLS 100-S12 
(januari 2002) zijn beschreven. Hierbij gaat men in stappen te werk : 
 
 
Screening 

 
diffusie antibiogram: inhibitie zones groter dan het normale breekpunt, maar toch 
kleiner dan een alarm-waarde nl. 

cefpodoxime ≤ 17 mm 
ceftazidime  ≤ 22 mm 
aztreonam ≤ 27 mm  
cefotaxim ≤ 27 mm 
ceftriaxone ≤ 25 mm 

(combineren van disks verhoogt de gevoeligheid) 
 

dilutie antibiogram : MIC resultaat lager dan breekpunt (behalve voor 
cefpodoxime), maar toch hoger dan volgende alarm drempel  

cefpodoxime    ≥ 8 µg/ml  
ceftazidime, aztreonam, cefotaxim of ceftriaxone  ≥ 2  µg/ml 

 
 

Bevestiging 
 
test een schijfje ceftazidime 30 en een schijfje ceftazidime+clavulaanzuur (30/10) 
PLUS een schijfje cefotaxim 30 en schijfje cefotaxim+clavulaanzuur (30/10) 
Zo er een verschil bestaat van minstens 5 mm tussen de overeenkomstige disks 
(hetzij ceftazidime, hetzij cefotaxim) is dit indicatief voor een ESBL  

 
Bepaal MIC voor ceftazidime en ceftazidime(0.25 – 128) + clavulaanzuur 
(4µg/ml)  
PLUS cefotaxim en cefotaxim (0.25 - 64)+ clavulaanzuur (4µg/ml) 
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Zo er ≥ 3 tweevoudige dilutie verschil is voor een van beide combinaties mag 
men besluiten tot productie van ESBL. 
 
 
Aanpassen van rapport 
 
Zo een ESBL wordt gedetecteerd moet de kiem worden gerapporteerd als 
resistent aan elk penicilline en cefalosporine (ook aztreonam)  

 
 

Enkele opmerkingen 
 

- Wat met inhibitor combinaties (amoxycilline-clavulaanzuur, piperacilline- 
tazobactam) ? Bij het bestuderen van de laatste NCCLS-richtlijnen is het niet 
duidelijk of hiervoor een eventueel ‘S’-resultaat moet worden veranderd in ‘R’. 
Het expertencomité deed navraag bij  één van de leden van het  NCCLS maar 
we kregen hieromtrent geen duidelijk antwoord. Voorzichtigheid is dan ook 
geboden bij het gebruik van deze antibiotica bij ernstige infecties. 

 
- Er zijn alleen NCCLS-richtlijnen voor E.coli en Klebsiella spp. (maar inmiddels 

komt in de meeste instellingen het grootste deel van ESBL’s voor bij E. 
aerogenes). 

 
- Merk de formulering op omtrent het detecteren van ESBL’s in urinaire isolaten 

‘… dit moet per instelling worden beslist….’  dit illustreert o.m. dat productie 
van een ESBL bij een overigens ß-lactam gevoelige stam vooral van belang is 
voor ernstige infecties. 

 
- Het lijkt erop dat het gebruik van de dubbel-disk techniek (opzoeken van 

spook- of synergiezones tussen een schijfje clavulaanzuur of 
amoxycilline/clavulaanzuur en schijfjes ceftazidime en aztreonam en cefotaxim 
op de zelfde agarplaat ) een praktische  confirmatie-methode blijft (geen extra 
materiaal nodig) : men moet wel wat experimenteren met de diameters 
(afstand eventueel wat kleiner dan de oorspronkelijke 2.5 cm). 

 
- Volgens eigen ervaring is een groot deel van de E.coli stammen met 

diameters die kleiner zijn dan de opgegeven alarmzones, niet ESBL 
producerend, maar hyperproducers van amp-C of TEM (met een negatieve 
ESBL-confirmatie-test). Bij K. oxytoca zijn CAZ-S - cefotaxim-R fenotypes 
hyperproducers van het chromosomaal ß-lactamase, en dus geen ESBL’s 
strictu sensu. In de NCCLS vindt men hieromtrent geen praktische 
aanbevelingen, in sommige expert-systemen wel.  

 
- Voor andere confirmatie-technieken (bv ESBL-Etest) : zie vorig verslag. 

 
 

G. CLAEYS 
(UZ-Gent) 
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III. RESULTATEN VAN DE IDENTIFICATIES (N=230) 
De correcte of aanvaardbare resultaten zijn onderlijnd. 

 
3.1 Cultuur M/3093 Salmonella enteritidis ( feces)  

N=230 
 
Salmonella sp. 101 (43,9%) 
Salmonella groep D 69 (30,0%) 
Salmonella enteritidis 44 (19,1%) 
Salmonella enterica 2 (0,9%) 
Salmonella serogroep 0:9 1 (0,4%) 
*Salmonella paratyphi D 1 (0,4%) 
*Salmonella factor 9  1  (0,4%) 
** Salmonella enteritidis + Proteus mirabilis 1 
** Salmonella enteritidis + Proteus  1 
** Salmonella enteritidis + (Proteus mirabilis) 1 
** Salmonella enteritidis + (Proteus niet pathogeen) 1 
Salmonella arizonae 2 
Salmonella paratyphi A 2 
Salmonella typhimurium 1 
Geen pathogeen 1 
Geen antwoord 1 
 
*Oudere benaming 
** Enkel de pathogene kiem dient vermeld te worden 
 
 

3.2 Cultuur M/3523 Aerococcus urinae  ( urine)  
N=230 
 
Aerococcus urinae 173 (75,2%) 
Aerococcus viridans 19 (8,3%) 
Aerococcus christensenii 2 (0,9%) 
Aerococcus sp  10 (4,3%) 
Aeromonas urinae 1 
Streptococcus acidominimus 5 
Streptococcus agalactiae 1 
Streptococcus αhemolyticus 1 
Streptococcus equi 1 
Streptococcus uberis 3 
Streptococcus mutans 2 
Streptococcus viridans 3 
Streptococcus sp 1 
Enterococcus avium 3 
Gemella hemolysans 2 
Gemella morbillorum 1 
Listeria sp 1 
Candida tropicalis + Candida glabrata 1    
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3.3 Cultuur M/3579 Escherichia coli  ESBL ( hemocultuur)  
N=230 

 
 
Escherichia coli 230 (100%) 
 
Op de vraag of het een ESBL betrof, werden volgende resultaten bekomen: 
 
ESBL 210 (91,3%) 
Geen ESBL 2 (0,9%) 
Niet bekend 5 (2,2%) 
Geen antwoord 13 (5,7%) 
 

3.4 Cultuur M/3596 Candida tropicalis + Candida glabrata (peritoneaal vocht) 
N=230 
 
Candida tropicalis + Candida glabrata 161 (70,0%) 
Candida tropicalis + Torulopsis glabrata 8 (3,5%) 
2 giststammen andere dan C. albicans 4 
C. glabrata + C. albicans 1 
C. glabrata + C. curvata 1 
C. glabrata + C. fumata 1 
C. glabrata + C. lusitaniae 1 
C. glabrata + C. parapsilosis 1 
C. glabrata + Candida sp 3 
C. glabrata + Cryptococcus sp 3 
T. glabrata + Candida sp 1 
C. tropicalis + Proteus mirabilis 1 
C. tropicalis 30 
C. fumata 1 
C. glabrata 3 
T. glabrata 1 
C. melibiosa 1 
Candida non albicans 2 
Cryptococcus neoformans 3 
Saccharomyces cerevisiae 1 
Prototheca wiekernamii 1 
Aerococcus sp 1 
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IV. ANTIBIOGRAM 
 
Het type antibiogram werd opgemaakt door verschillende experten volgens de 
twee meest gebruikte methoden, die als referentie kunnen dienen: de 
schijfjesmethode volgens NCCLS en ROSCO (NEO-SENSITABS).  
 
4.1 Cultuur M/3579 
 

Aantal deelnemers=230 
Sommige deelnemers bepaalden de gevoeligheid met meer dan 1 methode 
 

 
 Verwacht 

resultaat 
S I R 

ofloxacine S  147   
ciprofloxacine S  211   
norfloxacine S  147  20  
amoxycilline+clavulaanzuur *  108  47  83 
cefuroxime R  26  5  197 
cefotaxime R  15  24  146 
ceftriaxone R  9  5  95 
ceftazidime R  1  1  215 
cefepime R  39  32  112 

* zie commentaar 
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V. PARASITOLOGIE 
 

5.1. De monsters 
 

Elke deelnemer ontving 2 bloeduitstrijkjes P/3299 en P/3562. 
 

De monsters werden vergezeld van de volgende klinische informatie:  
 
P/3299: Een jonge vrouw van 28 jaar heeft een reis van 6 weken doorheen 
Afrika ondernomen. Ze voelt zich ziek en heeft lichte koorts. 
 
P/3562: Een man van 30 jaar was 2 maand voor hospitalisatie op reis in 
Madagaskar. Hij biedt zich aan met hoesten, algemene malaise sinds 3 
dagen en koorts. 
 
 

5.2. De resultaten 
 

Aantal deelnemende laboratoria: 209 
 
Tabel 1. Volgende resultaten werden gerapporteerd voor het monster 

P/3299 
 

Parasiet (code) Aantal laboratoria 
 

Geen parasieten gevonden  194 
P. falciparum (25)  4 
P. ovale (27)  3 
P. vivax (28)  1 
P. malariae (26)  1 
Plasmodium sp  2 
Totaal  205 

 
Tabel 2. Volgende resultaten werden gerapporteerd voor het monster 

P/3562 
 

Parasiet (code) Aantal laboratoria 
 

P. vivax (28)  113 
P. malariae (26)  42 
P. ovale (27)  22 
P. falciparum (25)  11 
Plasmodium sp  16 
P. malariae +  P. vivax (26 +28)  1 
P. falciparum + P. malariae (25 +26)  1 
P. falciparum + P. vivax (25 + 28)  2 
Geen parasieten gevonden  1 
Totaal 209 
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Meerdere ontwikkelingsstadia werden voor P. vivax vermeld : trofozoiet 
(106), jonge schizont (45), oudere schizont (41), gametocyt (72) en geen 
stadium (4). 
 
 
Tabel 3. Voor de identificatie van Plasmodium vivax in het monster P/3562 

werden de volgende combinaties van ontwikkelingsstadia (code) 
vermeld 

 
 

Ontwikkelingsstadia (code) Aantal laboratoria 
 

trofozoieten (15)  13 
jonge schizonten (16)  0 
rijpe schizonten (17)  1 
gametocyten (18)  1 
trofozoieten (15) + jonge schizonten (16)  7 
trofozoieten(15) + rijpe schizonten (17)  8 
trofozoieten (15) + gametocyten (18)  35 
jonge schizonten (16) + rijpe schizonten (17)  1 
rijpe schizonten (17) + gametocyten (18)  1 
trofozoieten (15) + jonge schizonten (16) + rijpe 
schizonten (17) 

 10 

trofozoieten (15) + jonge schizonten (16) + 
gametocyten (18) 

 15 

trofozoieten (15) + rijpe schizonten (17) + 
gametocyten (18) 

 8 

jonge schizonten (16) + rijpe schizonten (17) + 
gametocyten (18) 

 2 

trofozoieten (15) + jonge schizonten(16) + rijpe 
schizonten (17) + gametocyten (18) 

 10 

Geen stadium  4 
Totaal 116 

 
 

5.3. Commentaar 
 

5.3.1. Bloeduitstrijkje P/3299 
In dit uitstrijkje waren geen malaria parasieten aanwezig. 
Van de 205 laboratoria die een resultaat hebben ingestuurd 
‘vonden’ 11 (5,4 %) deelnemers plasmodium parasieten d.w.z. 11 
vals positieve resultaten. 
 

5.3.2. Bloeduitstrijkje P/3562 
Het correcte resultaat voor dit uitstrijkje was : aanwezigheid van P. 
vivax (trofozoïeten, gametocyten en zeldzame schizonten). 
116 deelnemers van de 209 vonden P.vivax, waarvan 3 in een 
menginfectie. 76 (36,4%) laboratoria vonden wel malaria parasieten 
maar de species identificatie was niet correct. 
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16 (7,7 %) identificeerden de species niet en slechts 1 deelnemer 
vond geen plasmodia. 
Nochtans is species bepaling belangrijk in het kader van de 
behandeling. We raden de laboratoria die weinig ervaring hebben 
met identificatie van malaria aan om gebruik te maken van de 
diensten van het referentielaboratorium. Het resultaat wordt 
dezelfde dag voor 17 u gefaxt. 
 

5.3.3. De sneltesten voor het opsporen van malaria antigenen in het bloed 
 

Sinds 2 jaar vragen we naast de dikke druppel, een uitstrijkje en 
wat serum voor serologie ook een 0, 5 ml EDTA bloed op te sturen. 
Het EDTA bloed wordt gebruikt om eventueel de morfologische 
identificatie, die niet altijd even gemakkelijk is, aan te vullen met 
een antigeen bepaling. We onderscheiden 2 groepen van antigeen 
sneltesten : 
1. opsporing van HRP II  (histidine rich protein) 
2. opsporing van pLDH (lactaat dehydrogenase enzym van de 

malaria parasiet) 
Beide testen kunnen een onderscheid maken tussen P. falciparum 
aan de ene kant en P. vivax, P. ovale en P. malariae aan de andere 
kant. 
In tientallen publicaties zijn deze testen al geëvalueerd met zeer 
wisselende resultaten. Samenvattend kunnen we zeggen dat de 
gevoeligheid voor P.falciparum schommelt tussen 47 en 98 % en 
voor P.vivax  tussen 20 en 98 %. De gevoeligheid voor P. ovale en 
P. malariae is over ‘t algemeen onbevredigend. De gevoeligheid 
daalt ook zeer sterk wanneer de parasitemie daalt onder de 100 
parasieten per microliter bloed. De specificiteit is in het algemeen 
wel zeer goed en ligt rond de 98 %. 
Een voordeel van de testen gebaseerd op pLDH opsporing is het 
snel negatief worden na behandeling daar waar de HRP II testen tot 
30 dagen na behandeling kunnen positief blijven. 
Algemeen kunnen we besluiten dat de sneltesten voor het 
opsporen van malaria antigenen in bepaalde gevallen nuttig kunnen 
zijn maar zeker de klassieke parasitologie (dikke druppel en 
bloeduitstrijkje) niet kunnen vervangen. Deze laatste analyses 
uitgevoerd door medische laboratoriumtechnologen of klinisch 
biologen met ervaring blijven dus noodzakelijk en éérste keus. 
 
 

T. VERVOORT 
(ITG-Antwerpen) 
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VI. SEROLOGIE 
 

6.1. Borrelia 
 

6.1.1. Beschrijving van de monsters 
 
De monsters werden vergezeld van de volgende klinische 
informatie: 
 
S/715: Een adolescent, 14 jaar, is gehospitaliseerd voor een 
neurologisch onderzoek. Hij herinnert zich een tekenbeet 2 maand 
geleden tijdens een scoutskamp in de Vogezen.  
 
S/1366: Een 45 jarige houthakker heeft geen bijzondere klachten. 
Het onderzoek maakt deel uit van een jaarlijkse check-up 
 
 

6.1.2. De deelnemers 
 
In het totaal namen 134 laboratoria deel aan deze enquête. 
 

6.1.3. Gebruikte reagentia 
 

Volgende tabel geeft weer in aantal welke reagentia door de 
deelnemers gebruikt werden: 
 

 
 

Antistof Fabrikant Kit Aantal 
laboratoria

IgG+IgM bioMérieux Vidas Lyme  81 
 Biorad IgG+IgM EIA  1 
 DPC Lyme screen  1 
 Sigma Lyme EIA  1 
 Immunetics   1 
 Meridian Human Lyme  3 
 Virion Rapid Scope  4 
IgG Abbott Borrelia burgdorferi   1 
  Borrelia IMx  1 
  Borrelia MEIA G  1 
 Biognost Borrelia burgdorferi IgG EIA  4 
  IFA IgG  2 
  Blot IgG  3 
  andere  1 
 bioMérieux andere  1 
  IgG EIA  2 
  IFA IgG  2 
 Biotest IgG blot  2 
 Dade Behring Enzygnost IgG  37 
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 Dako EIA IgG  1 
 Diagast EIA IgG  1 
 DiaSorin EIA IgG  2 
 Euroimmun Blot IgG  1 
 Genbio Immunodot IgG  2 
 Meridian Borrelia IgG  4 
  Blot IgG  2 
 MRL Western blot IgG  1 
 Virotech Blot IgG  1 
IgM Abbott Borrelia burgdorferi   1 
  Borrelia IMx  1 
  Borrelia MEIA M  1 
 Biognost Borrelia burgdorferi IgM EIA  4 
  IFA IgM  2 
  Blot IgM  3 
  andere  1 
 bioMérieux IgM EIA  2 
  IFA IgM  2 
 Biotest IgM blot  2 
 Dade Behring Enzygnost IgM  37 
 Dako EIA IgM  1 
 Diagast EIA IgM  1 
 DiaSorin EIA IgM  2 
 Euroimmun Blot IgM  1 
 Genbio Immunodot IgM  2 
 Meridian Borrelia IgM  4 
  Blot IgM  2 
 MRL Western blot IgM  1 
 Virotech Blot IgM  1 

 
 

6.1.4.  Resultaten 
 

De volgende tabel geeft de resultaten per monster weer: 
 

 
 IgG tot=71 IgG+IgM tot=92 IgM tot=68 

 + - +/- nihil + - +/- nihil + - +/-
 

nihil

S/715 69   2 92    54 7 5 2 
S/1366 67  2 2 86 2 3 1  65 1 2 
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De afwijkende resultaten werden bekomen met de volgende 
reagentia:  
 
S/715:  IgM -:  Dako, EIA IgM (1x) 
  Euroimmun, Western Blot IgM (1x) 
  DiaSorin, EIA IgM (1x) 
  Meridian EIA IgM (4x) 
 +/-:  Dade Behring, Enzygnost IgM (4x) 
  Biognost, Borrelia burgdorferi IgM (1x) 
 
S/1366 : IgG +/- : Genbio, Immunodot IgG (1x) 
  Biognost, Borrelia burgdorferi IgG (1x) 
 IgG+IgM -:  bioMérieux, vidas (1x) 
  Virion, Rapid scope (1x) 
 +/- : Biorad, IgG+IgM EIA (1x) 
                                    Meridian, Human Lyme (1x) 
  Sigma, Lyme EIA (1x) 
 IgM +/-:  Biotest, IgM blot (1x) 

 
Weergave van de interpretaties 
 
S/715 
 Afwezigheid  

van antistoffen 
Aanwezigheid 
van antistoffen 

Sluit een vroeger contact met 
Borrelia uit 1 1 
Sluit een vroeger contact met 
Borrelia niet uit  27 
Een bevestiging door middel van 
Western Blot is noodzakelijk 3 76 
Een bevestiging door middel van 
Western Blot is niet noodzakelijk  16 
Geen opmerking  4 

 
Niettegenstaande alle laboratoria IgG gevonden hebben of 
positieve resultaten hadden voor de totale antistoffen, hebben toch 
4 laboratoria ‘afwezigheid van antistoffen‘ geantwoord. Eén 
laboratorium antwoordt de aanwezigheid van antistoffen maar sluit 
een vroeger contact met Borrelia uit.  
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S/1366 
 Afwezigheid  

van antistoffen 
Aanwezigheid 
van antistoffen 

Sluit een vroeger contact met 
Borrelia uit 2 1 
Sluit een vroeger contact met 
Borrelia niet uit 1 51 
Een bevestiging door middel van 
Western Blot is noodzakelijk 3 60 
Een bevestiging door middel van 
Western Blot is niet noodzakelijk  8 
Geen opmerking  4 

 
Van de 6 laboratoria die ‘afwezigheid van antistoffen ‘ antwoordden, 
hebben 3 laboratoria toch antistoffen teruggevonden. Eén 
laboratorium antwoordt de aanwezigheid van antistoffen maar sluit 
een vroeger contact met Borrelia uit, dit laboratorium is verschillend 
van het labo dat hetzelfde antwoord gaf voor het monster S/715.  

 
 

6.1.5. Commentaar op de resultaten van het onderzoek 
 

6.1.5.1 Analytische gevoeligheid van de serologische tests 
 

Het monster S/715 werd rondgestuurd met als doel de 
analytische gevoeligheid van de technieken na te gaan, 
met andere woorden hun capaciteit om een infectie met 
Borrelia burgdorferi te diagnosticeren. Verschillende 
elementen pleiten voor een hoogst waarschijnlijke infectie: 

  
1. Het moment van de besmetting : de zomermaanden, 

een periode waarin zowel teken als jeugdbewegingen 
heel actief zijn. 

2. De plaats van de besmetting : de Vogezen, in het 
departement van de Elzas, waar de jaarlijkse 
incidentie van de ziekte van Lyme in heel Frankrijk de 
hoogste is (85,7 per 100.000 inwoners). 

3. De kliniek van de patiënt : deze wordt plots zo 
zorgwekkend dat observatie op de dienst neurologie 
aangewezen is. Het klinisch beeld was dat van een 
meningeaal syndroom, gekenmerkt door hoofdpijn, 
koorts, braken en nekstijfheid. 

4. De serologische tests : deze tonen een positieve 
immuunreactie van IgG en IgM aan, wat betekent dat 
de patiënt op een bepaald moment in contact is 
gekomen met de kiem maar dat de reactiviteit niet 
noodzakelijk een infectie inhoudt. 

 
De predictieve waarde van beide tests is echter bijzonder 
hoog als rekening wordt gehouden met de neurologische 
symptomatologie, de epidemiologische context en de 
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anamnese, drie elementen die voor een recente infectie 
pleiten. Daarom waren twee extra analyses nodig om de 
diagnose van neuroborreliose te bevestigen : Western blot 
en lumbaalpunctie.  

 
1. De Western blot, uitgevoerd door één van de 

referentielaboratoria, heeft de onderstaande resultaten 
opgeleverd :  
Western blot met recombinante antigenen :  

Strook IgG : P100, P41, OspC, P41 garinii 
Strook IgM : OspC 

Western blot met antigenen behandeld met 
ultrasonore golven : 

Strook IgG : P100, P62, P59, P41, P39, P35, 
P25 
Strook IgM : P41, OspC 

 
De resultaten van de twee Western blots zijn 
vergelijkbaar en tonen de aanwezigheid van 
immuundominante antigenen aan. Deze zijn typerend 
voor Borrelia burgdorferi. De IgM-antilichamen van de 
screening zijn bevestigd. De genomische species heet 
Borrelia garinii en staat bekend als het frequentste 
etiologisch agens van neuroborelliose in Europa.  
 
Opmerkelijk is het feit dat de meeste deelnemers deze 
bevestigende procedure in twee fasen willen laten 
uitvoeren : de opsporingstest gevolgd door de 
Western blot-test. 
 

2. De lumbaalpunctie bracht een lichtgekleurde, 
bergwaterachtige vloeistof op met een pleiocytose 
waarvan de formule lymfocytair was, een 
hyperproteïnorachie en een intrathecale synthese van 
de specifieke IgG, stuk voor stuk bewijzen dat het wel 
degelijk ging om een lymfocytaire meningitis door 
Borrelia burgdorferi.  

 
Ten overstaan van deze diagnose van 
neuroborreliose, bedraagt de gevoeligheid van de 
serologische tests :  

 
IgG-techniek :  69/71 = 97% 
IgM-techniek :  54/68 = 79% 
Totaal Ig-techniek : 92/92 =100% 
 

De minder grote gevoeligheid van de IgM is te wijten 
aan het feit dat 7 laboratoria de IgM niet hebben 
vastgesteld, dat 5 laboratoria ze onduidelijk vonden en 
dat 2 laboratoria geen antwoord hebben gegeven. 
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6.1.5.2. Serologie bij een individu dat naar alle schijn gezond 
is : overeenstemming van tests en klinisch beeld  

 
Geen enkel argument voor het monster S/715 is van 
toepassing voor het monster S/1366. De patiënt had 
immers geen enkele klacht en de serologische balans is 
uitgevoerd in het kader van de arbeidsgeneeskunde. De 
vaststelling van een positieve serologie zonder IgM is een 
onrechtstreeks bewijs dat er in een ver of kort verleden 
contact is geweest met Borrelia burgdorferi. Omwille van 
zijn beroep als houthakker komt de patiënt waarschijnlijk 
vaak in contact met teken, wat ertoe leidt dat hij zijn IgG-
immuunreactie naar alle waarschijnlijkheid op een 
constant peil houdt.   
 
Deze immuunreactie, IgG+IgM-, is door de meeste 
laboratoria vastgesteld. De Western blot was niet 
noodzakelijk aangezien er geen klinische context van 
infectie was. Wij hebben deze uitsluitend om didactische 
redenen uitgevoerd.   
 
Western blot IgG :  Recombinante antigenen :   

P100, P41, P39, P41/I Garinii, P41/I Afzelii 
Antigenen behandeld met ultrasonore golven : 
P100, P62, P59, P41, P39 
Western blot IgM :   Negatief met beide 
methodes  

 
De overeenstemming van de tests ten overstaan van de 
klinische context is als volgt :   

IgG-techniek : 67/71 = 94% 
IgM-techniek : 65/68 = 95% 
Totaal Ig-techniek : 86/92 = 93% 
 

6.1.5.3. De problematiek van de serodiagnose   
 

De twee monsters die deel uitmaakten van deze 
kwaliteitscontrole, tonen perfect aan hoe complex de 
diagnose van een infectie door Borrelia burgdorferi is. De 
eerstelijnsserologie en in het bijzonder de IgM-bepaling 
maken deel uit van de vermoedelijke elementen voor de 
klinische diagnose. Hun diagnostische waarde is zwak, 
vooral in een endemische streek. Daarom zou elke 
positieve opsporing moeten worden bevestigd door een 
specifiekere techniek, zoals de Western blot-test. De 
resultaten van de Western blot worden op hun beurt 
vergeleken met de klinische criteria voor een hoogst 
waarschijnlijke aandoening (clinical case definition) die 
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zorgvuldig worden geselecteerd onder de symptomen, de 
klinische aanwijzingen en het bilan van het klinisch 
onderzoek.  
 
Deze strategie in twee fasen -opsporingstest gevolgd door 
Western blot met een verplichte klinische ondersteuning- 
wordt sinds 1995 door de CDC aanbevolen. De 
doeltreffendheid ervan wordt erkend en de strategie wordt 
in heel Europa (EUCALB) toegepast. Naast deze 
volmaakte strategie weerspiegelt de serologie in routine 
de aan- of afwezigheid van een immuunreactie tegen 
Borrelia burgdorferi, en met andere woorden de aan- of 
afwezigheid van een voorafgaande blootstelling aan of 
contact met de kiem. 

 
In dat opzicht is het nuttig te melden dat enkele laboratoria 
verkeerd interpreteerden nadat zij gelijktijdig 
concludeerden tot de aanwezigheid van specifieke 
antilichamen en de afwezigheid van contact of 
omgekeerd, tot de afwezigheid van specifieke 
antilichamen en de aanwezigheid van contact.  
  
Ter gelegenheid van deze kwaliteitscontrole, herhalen 
wij nog even enkele statistische definities die 
toepasbaar zijn op de epidemiologie en diagnose van 
de ziekte van Lyme.  
 
Analytische gevoeligheid 
Verhouding positieve serologische tests binnen een reeks 
serologische tests uitgevoerd op het serum van een 
persoon die de ziekte draagt. 
 
Analytische specificiteit 
Verhouding negatieve serologische tests binnen een reeks 
serologische tests uitgevoerd op het serum van een 
persoon die de ziekte niet draagt. 

 
- Twee nuttige aanwijzingen inzake reproduceerbaarheid 

en betrouwbaarheid van methodes of inzake 
kwaliteitscontrole of validiteit. 

 
Klinische gevoeligheid (van een serologische test) 
Verhouding personen met een positieve serologische test 
binnen een reeks personen die de ziekte dragen. 
 
Klinische specificiteit (van een serologische test) 
Verhouding personen met een negatieve serologische test 
binnen een reeks van personen die de ziekte niet dragen. 
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- Deze twee aanwijzingen vormen de intrinsieke 
operationele karakteristieken van de serologische test. 
Zij hebben te maken met de drempelwaarde van de 
diagnose : als deze drempel afwijkt, stijgt de ene 
aanwijzing terwijl de andere daalt. Eigenlijk zijn de 
waarschijnlijkheidsverhouding (likelihood ratio) van een 
positieve test LR(+) = gevoeligheid/(1-specificiteit) en 
de waarschijnlijkheidsverhouding van een negatieve 
test LR(-) = specificiteit /(1-gevoeligheid) nuttig voor de 
diagnose. 

 
PPW : positieve predictieve waarde (van een 
serologische test) 
Proportie personen die de ziekte dragen binnen een reeks 
personen met een positieve serologische test. 
 
NPW : negatieve predictieve waarde (van een 
serologische test) 
Proportie personen die de ziekte niet dragen binnen een 
reeks personen met een negatieve serologische test. 

 
- Alleen deze twee aanwijzingen zijn klinisch relevant. Zij 

worden ook ‘post testwaarden’ genoemd omdat zij pas 
na kennis van de testresultaten worden geëvalueerd. 
Wanneer de test positief is, heeft uitsluitend de 
aanwijzing PPW zin en wanneer de test negatief is, 
heeft uitsluitend de aanwijzing NPW zin. 

- Beide aanwijzingen worden bepaald door de twee 
operationele karakteristieken van de serologische test 
en door p, de prevalentie van de ziekte : 

 
PPW = [1 + 1/LR(+) * (1-p)/p ] -1 
NPW = [ 1 + 1/LR(-) * p/(1-p) ] -1 
Bij vastliggende gevoeligheid en specificiteit zal een 
toename van de prevalentie leiden tot een toename van 
de PPW (minder vals positieve) en een daling van de 
NPW (meer vals negatieve). 
 
Dat is reden waarom men een negatief resultaat 
betrouwbaar kan achten wanneer de prevalentie laag is. 
Positieve resultaten dienen echter te worden bevestigd 
omdat de positieve predictieve waarde lager ligt. 
 
Wanneer de prevalentie laag is, moet een test ter 
bevestiging van een positief resultaat echter een hogere 
waarschijnlijkheidsverhouding LR(+) = gevoeligheid/(1-
specificiteit) vertonen dan de test die eerst werd gebruikt, 
wat een hogere gevoeligheid betekent zonder verlies van 
specificiteit of een specificiteit die veel hoger ligt met een 
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gevoeligheid die vergelijkbaar is met de test die eerst werd 
gebruikt. 
 
We onthouden dat het voor de bevestiging niet volstaat 
om over een serologische test te beschikken die heel 
gevoelig is maar dat deze test ook een specificiteit moet 
hebben die vergelijkbaar is met de test die bij de eerste 
opsporing (screening) is gebruikt. 

 
Victor Luyasu, Ottignies  

Annie Robert, UCL, Brussel 
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6.2. Hepatitis B 
 

6.2.1 Beschrijving van de monsters 
 
Beide monsters S/3611 en S/3613 zijn afkomstig van 
bloeddonoren.  
 
Het didactisch doel van het monster S/3613 werd vanwege een niet 
homogene distributie niet bereikt. Het monster werd niet in 
aanmerking genomen voor de evaluatie.  

 
6.2.2. De deelnemers 

 
In het totaal namen 221 laboratoria deel aan deze enquête. 
 

6.2.3. Resultaten 
 

De volgende tabel geeft de resultaten voor het monster S/3611 weer: 
 
 positief negatief borderline geen 

antwoord 
AgHBs  225  1   2 
Anti-HBs   211  1  6 
Anti-HBc  207  2   1 
AgHBe   40   
Anti-HBe  47    

 
De gebruikte reagentia met de verkregen resultaten voor het 
monster S/3611, worden in aantal voorgesteld in de volgende 
tabellen:  
 
AgHBs 
 

Fabrikant Kit Aantal antwoorden 
  Positief Negatief Borderline Geen 

antwoord 
Abbott N= 124 999  3    
 Architect HBsAg  11    
 HBsAgAxSym  103    2 
 HBsAgIMx  5    
Andere N= 16 999  6    
 HBsAg  10    
BioMérieux N=29 Vidas HBsAg  28  1   
Biorad N=4 HBsAg  4    
Dade Behring N=3 Enzygnost 

HbsAg 5.0 
 3    

DiaSorin N=14 HBsAg  14    
DPC N=9 HBsAg  9    
Ortho diagnostics N=10 HBsAg  10    
Roche N=13 HBsAg  13    
Beckman N=6 Access  6    
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Ag HBs confirmatory 
 

Fabrikant Kit Aantal antwoorden 
  Positief Negatief Borderline Geen 

antwoord 
Abbott Architect HbsAg, confirmatory  2    
 HBsAgAxSym confirmatory  5    
 Imx confirmatory  1    
Andere confirmatory  1    
bioMérieux HbsAg confirmatory  3    
Ortho confirmatory  2    
Roche confirmatory  2    
Dade Enzygnost HBs Ag confirmatory  1    
Beckman Access  1    
DPC   1    
      

 
 
Anti-HBs 
 

Fabrikant Kit Aantal antwoorden 
  Positief Negatief Borderline Geen 

antwoord 
Abbott N= 119 999   50   1 
 Architect anti-HBs   10   
 Anti-HBsAxSym   1   
 Anti-HBs   57   
Andere N= 5 999   5   
BioMérieux N=39 Vidas anti-HBs   39   
Biorad N=3 Anti-HBs   3   
Dade Behring N=1 Enzygnost    1   
DiaSorin N=14 999   0   1 
 Anti-HBs   11   1 
 HepB surface 

antibody set 
  1   

DPC N=9 999   5   1 
 Anti-HBs   3   
Ortho diagnostics N=11 999   10 1  
Roche N=15 Anti-HBs   9   1 
 999   3   1 
 Elecsys   1   
Beckman N=2 Access   2   
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Anti-HBc 
 

Fabrikant Kit Aantal antwoorden 
  Positief Negatief Borderline Geen 

antwoord 
Abbott N= 113 999  4    
 Architect anti-HBc  9    
 Core AxSym  92  1   1 
 Core ImX  5    
Andere N= 12 999  11  1   
BioMérieux N=32 Vidas anti-HBc total  32    
Biorad N=3 Anti-HBc  3    
Dade Behring N=1 Enzygnost anti-HBc  4    
DiaSorin N=14 999  3    
 Anti-HBc  12    
 HepB core total 

antibody  
 2    

DPC N=9 999  5    
 Anti-HBc  3    
Ortho diagnostics N=4 Anti-HBc  4    
Roche N=11 Anti-HBc  7    
 999  4    
 Elecsys  1    
Beckman N=6 Access  6    
      

 
 

Anti-HBc IgM 
 

Fabrikant Kit Aantal antwoorden 
  Positief Negatief Borderline Geen 

antwoord 
Abbott N=17 Core M AxSym  1  16   
BioMérieux N=12 Vidas   12   
DiaSorin N=1    1   
Beckman N=1    1   
Ortho N=2    2   
Roche N=1    1   
      

 
Ag HBe 
 

Fabrikant Kit Aantal antwoorden 
  Positief Negatief Borderline Geen 

antwoord 
Abbott N=23 AxSym   23   
bioMérieux N=13 Vidas   13   
DiaSorin N=2    2   
Andere N=2    2   
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Anti- HBe 
 

Fabrikant Kit Aantal antwoorden 
  Positief Negatief Borderline Geen 

antwoord 
Abbott N=29 AxSym  29    
bioMérieux N=12 Vidas  12    
DiaSorin N=2   2    
Andere N=4   4    
      

 
 
 
Weergave van de interpretaties  

 
   Complementaire 

tests 
Nieuwe afname 

na 3 weken 
Geen 

confirmatie 
nodig 

Geen 
opmerking 

Negatieve serologie N=1     1 
Hepatitis B infectie N=114  61  15  29  9 
Beginnende Hepatitis B infectie N=1  1    
Acute Hepatitis B infectie N=47  23  7  12  5 
Chronische Hepatitis B infectie N=50  25  6  16  3 
Acute of Chronische Hepatitis B 
infectie N=4 

 3  1   

Persisterende of Chronische Hepatitis 
B infectie N=1 

 1    

Uitsluiten van een Chronische 
Hepatitis B infectie N=1 

  1   

Immuniteit door natuurlijke infectie N=2    1   1  
 

 
6.2.5. Bespreking  

 
Er werden twee stalen verstuurd. Omwille van een technisch 
probleem in de monsterverdeling, is het niet mogelijk om de 
resultaten van staal S/3613 te interpreteren. Dit kan alleen voor 
monster S/3611. 
 
Dit staal bevatte hepatitis B oppervlakte-antigenen (AgHBs), 
evenals antilichamen tegen de kapside (ook core genoemd) (anti-
HBc). Er waren geen anti-HBs. Het staal bevatte geen anti-HBc 
antilichamen van klasse IgM noch HBe antigenen maar wel anti-
HBe antilichamen. 
 
Slechts één laboratorium heeft het AgHBs niet gedetecteerd en 
twee laboratoria hebben geen antwoord gegeven voor deze test. 
Twee laboratoria hebben de anti-HBc niet gedetecteerd en één 
laboratorium heeft geen antwoord gegeven voor deze test. Op 
basis van deze resultaten was het volstrekt gerechtvaardigd om 
geen anti-HBs test uit te voeren omdat die in dit geval niets 
bijdraagt aan de diagnose, maar de test werd vaak al bij aanvang 
uitgevoerd. 
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Het gaat om een bloeddonor. De kans dat deze persoon een 
chronisch drager is, wat niet eerder werd vastgesteld, is uiteraard 
groot maar de tests bieden wat dat betreft geen uitsluitsel. De 
opsporing van anti-HBc IgM bleek negatief maar de test is niet 
helemaal betrouwbaar: in geval van een acute infectie, kan het 
resultaat slechts heel kort positief zijn en in geval van een 
reactivatie waarbij een chronische hepatitis weer actief wordt, kan 
het resultaat weer positief worden. 
 
De afwezigheid van AgHBe en de aanwezigheid van anti-HBe 
pleiten voor een zwakke virale replicatie. Toch kan een virus in 
geval van chronische hepatitis een ‘muterende precore’ 
ontwikkelen. Ondanks een sterke virale replicatie produceert dit 
virus geen AgHBe meer. Dragers van deze mutanten hebben anti-
HBe antilichamen. 
 
Het enige wat wij met zekerheid bij deze persoon kunnen 
vaststellen, is een besmetting met het hepatitis B-virus. Er is geen 
twijfel mogelijk op basis van dit klassieke beeld van de resultaten 
en dus is het ook niet echt vereist om controles uit te voeren op dit 
serum noch op een serum ter opvolging. Dragers van het hepatitis 
B-virus moeten grondiger, d.i. met bijkomende laboratoriumtests 
worden onderzocht : tests voor de leverfunctie, AgHBe en anti-HBe, 
eventueel ook de kwantificatie van het virale DNA. Het is tevens 
nuttig om de aanwezigheid van een infectie of een antihepatitis B-
immuniteit na te gaan bij de personen met wie de patiënt 
rechtstreeks contact heeft, vooral op seksueel vlak, en vaccinatie te 
overwegen. 
 
Wanneer we de interpretaties van de resultaten bekijken, stellen we 
grote verschillen tussen de antwoorden vast. Een zekere vorm van 
standaardisatie lijkt ons onontbeerlijk. De antwoorden “infectie door 
het hepatitis B-virus" of "acute of chronische infectie door het 
hepatitis B-virus" zijn juist. Het antwoord "immuun na natuurlijke 
infectie" is uiteraard fout. Ook alle andere antwoorden zijn fout, 
zelfs wanneer zij terecht wijzen op een infectie door het hepatitis B-
virus. Controle na drie weken lijkt overbodig, ook al is het steeds 
raadzaam om een belangrijke diagnose te bevestigen. 

 
 
 
 

 
 


