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MICROBIOLOGIE

In 2002 werden er 3 enquêtes georganiseerd in het kader van de EKE in
de microbiologie. 233 laboratoria namen aan minstens één enquête deel.
Eén laboratorium (0.43 %) nam deel aan 1 enquête, zeven (3.00 %) namen
deel aan 2 enquêtes en 225 (96.57 %) aan 3 enquêtes. Vier laboratoria
stopten hun activiteiten en twee schreven zich laattijdig in. De deelname
van de laboratoria bedroeg voor de opeenvolgende enquêtes respectievelijk
231, 230 en 229.
Men onderscheidt 132 hospitaallaboratoria, 66 privé laboratoria, 7
laboratoria in poliklinieken en 28 andere laboratoria.

I. Verslag van de identificatie van de culturen

De 12 culturen werden onder gevriesdroogde vorm verzonden. Het
betrof 9 reinculturen en 3 mengsels.
Eén stam betrof een Shewanella alga(e) afkomstig uit feces, welke
uit deze origine als niet-pathogeen beschouwd dient te worden.
De correcte en aanvaardbare identificaties werden telkens in het
globaal rapport vermeld, samen met een korte omschrijving van de
kenmerken van de kiemen.

I.a. Verdeling van de resultaten per monster. De oorsprong van
elke kiem wordt tussen haakjes vermeld.

Streptococcus bovis (hemocultuur) 97,8
Staphylococcus aureus (perineum uitstrijkje) 94,0
Enteroccus faecalis (peritoneaal vocht) 97,4
Salmonella Enteritidis (feces) 95,1
Aerococcus urinae (urine) 88,7
C. tropicalis + C. glabrata (peritoneaal vocht) 73,5
Escherichia coli (hemocultuur) 100,0
Erysipelothrix rhusiopathiae (bunzingbeet) 90,0
Campylobacter jejuni (feces) 94,6
Streptococcus pneumoniae (bronchusaspiraat) 98,6
Enterobacter aerogenes (urine) 99,1

Geen enteropathogeen (feces) 33,3

% aanvaardbare
identificaties

Jaarverslag 2002 : print datum 17/09/2003
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I.b. Verdeling van de laboratoria volgens het aantal aanvaardbare
identificaties.

Elk laboratorium diende 12 identificaties te verwezenlijken.
47 (20,17%) laboratoria hebben alle identificaties correct
of aanvaardbaar. In het totaal hebben 186 (79,83 %)
laboratoria niet aanvaardbare identificaties vermeld.
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de laboratoria
weer volgens het aantal niet aanvaardbare identificaties.

Het grote aantal fouten is te wijten aan het feit dat voor staal
M/3214 (geen enteropathogenen), 148 laboratoria toch de
aanwezigheid van Shewanella vermeld hebben: 144 laboratoria
antwoordden S. putrefaciens, 3 antwoordden S. alga(e) en 1
antwoordde Shewanella species.

Indien het niet-antwoorden van een evaluatiemonster zonder
verklaring (laattijdige inschrijving, stoppen van de activiteiten)
als foutief wordt beschouwd, bekomen we de volgende
resultaten :

Aantal laboratoria
N= 233 (100%)

Aantal niet aanvaardbare
identificaties

0
1
2
3
4
6

47 (20,17%)
104 (44,64%)
48 (20,60%)
26 (11,16%)

7 (3,00%)
1 (0,43%)

Aantal laboratoria
N= 233 (100%)

Aantal niet aanvaardbare
identificaties

0
1
2
3
4
5
6

46 (19,74%)
103 (44,21%)
48 (20,60%)
26 (11,16%)

8 (3,43%)
1 (0,43%)
1 (0,43%)
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II. Evaluatie van de gevoeligheidsbepalingen

De antibiogrammen van 4 kiemen, Enterococcus faecalis ATCC 29212
M/2258, Escherichia coli M/3579, Campylobacter jejuni M/3753
en Streptococcus pneumoniae M/3759 werden uitgetest elk tegenover
een afzonderlijke reeks antibiotica.

II.1. Escherichia coli  M/3579

Escherichia coli M/3579 was een ESBL producerende stam.
210 laboratoria (91.3%) detecteerden de aanwezigheid van
deze ESBL. Het in onderstaande tabel weergegeven type
antibiogram, opgemaakt door verschillende experten volgens
de twee meest gebruikte methoden, die als referentie kunnen
dienen, de schijfjesmethode volgens NCCLS en ROSCO (NEO-
SENSITABS), werd gepubliceerd in het globaal rapport 2002/
2.

Antibioticum Verwacht
resultaat

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

S I R

* Voor de combinatie amoxycilline-clavulaanzuur, werd verwezen naar volgend
commentaar: “Bij het bestuderen van de laatste NCCLS-richtlijnen is het niet duidelijk
of voor inhibitor combinaties 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.”

Tabel II.1.: Resultaten van het antibiogram van E. coli M/3579
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II.2. Campylobacter jejuni M/3753

Het antibiogram werd in dit geval mede gevraagd om na te
gaan of laboratoria een antibiogram bepalen en indien zij dit
uitvoeren, op welke richtlijnen zij zich baseren. Sommige
laboratoria gebruiken meerdere technieken en gebruiken
verschillende richtlijnen naargelang de gebruikte techniek.
Hoewel er geen duidelijke NCCLS richtlijnen beschreven waren
in 2002, gaven 76 laboratoria aan NCCLS richtlijnen te volgen.
Andere organisaties verstrekten echter wel richtlijnen; deze
werden dan ook door meerdere deelnemers toegepast. 66
laboratoria volgden de richtlijnen van de firma ROSCO . Verder
vermeldden 13 laboratoria de richtlijnen van de SFM (Société
Française de microbiologie), 2 de richtlijnen van Prof. Butzler
(verkregen via de firma BioMérieux), en telkens 1 laboratorium
richtlijnen uit de Manual of Clinical Microbiology 7th. edition,
de richtlijnen van de Global Interpretation Standard vol. 1b
1997, de richtlijnen van de firma Oxoid, de richtlijnen van de
firma BioRad en eigen richtlijnen. Tevens vermeldde 1
laboratorium dat er geen standaardisatie bestaat. 18
laboratoria vermeldden de gebruikte richtlijnen niet.

II.3. Streptococcus pneumoniae  M/3759

Onderstaande tabellen werden voor Streptococcus pneumoniae
M/3759 gepubliceerd in het globaal rapport 2002/3:

Tabel II.2.: Resultaten inhibitiezones diskdiffusie-test met
papieren schijfjes

Oxacilline
Penicilline
Meropenem
Vancomycine
Cefotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone

39
14
28
30
15
7
6

1
10
10
30
30
30
30

8
28
31
23
32
31
29

0-18
22-32
22-41
18-29
22-38
28-36
25-35

Aantal
resultaten

Lading (µg) Mediane
waarde (mm)

Spreiding
(mm)

Antibioticum
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Tabel II.3.: Resultaten inhibitiezones diffusie-test met
Rosco tabletten

Oxacilline
Penicilline
Meropenem
Vancomycine
Cefotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone

96
40
68
51
37
9
21

1
5
10
5

30
30
30

15
28
35
24
36
30
34

0-21
20-30
5-47
19-32
25-46
27-36
26-45

Aantal
resultaten

Lading (µg) Mediane
waarde (mm)

Spreiding
(mm)

Antibioticum

Tabel II.4.: MIC-resultaten (mg/l) met de E-test.

Penicilline
Cefotaxime
Ceftriaxone
Vancomycine

93
25
24
23

Aantal
resultaten

< 0,06 0,06
-

0,12

Antibioticum 0,12
-

0,25

0,25
-

0,50

0,50
-
1

1
-
2

2
-
4

5
9

1
18
13

73
1
1
1 1

17

12

2
1
1

Deze gegevens werden vergezeld door volgende
opmerkingen :

- Een frequente fout is het toepassen van de diskdiffusietest
voor antibiotica waarvoor geen criteria bestaan zoals
penicilline, meropenem en de derde generatie
cefalosporines.

- Sommige laboratoria gebruikten voor het uittesten van
vancomycine papieren schijfjes met een lading van 5 µg en
niet de voorgeschreven lading van 30 µg.  Voor Neosensitabs
zijn ladingen van 5 µg wel de correcte werkwijze.

II.4. ATCC 29212 Enterococcus faecalis  M/2258

De ATCC stam, Enterococcus faecalis ATCC 29212 M/2258
werd gebruikt voor de evaluatie en controle van het antibiogram.
De inhibitiezone van de verschillende antibiotica schijfjes of
tabletten, dienen binnen de grenswaarden te vallen. Deze
grenswaarden zijn opgegeven door NCCLS, voor de papieren
schijfjes, en door ROSCO, voor de tabletten.
In het globaal rapport 2002/1 verschenen de volgende
resultaten met bespreking ervan.



Pagina 6 op 22

Tabel II.5.: M2258, Enterococcus faecalis  (ATCC 29212)
NCCLS-methode: % (aantal) antwoorden met
een te kleine of te grote diameter

Gentamicine (2/21)

Lading < diameter > diameterNCCLS

9,5%(1/21)4,8%120 µg

Voor ampicilline en vancomycine geeft de NCCLS geen
diameters op.
Tabel II.6.: M2258, Enterococcus faecalis  (ATCC 29212)

ROSCO : % (aantal) antwoorden met een te
kleine of te grote diameter

Gentamicine
Ampicilline
Vancomycine

(46/103)
(24/97)
(13/82)

diffundeerbare
lading

< diameter > diameterROSCO

44,7%
24,7%
15,8%

(2/103)
(9/97)
(6/82)

1,9%
9,3%
7,3%

250 µg
33 µg

5 µg
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PARASITOLOGIE

Er werden drie enquêtes voor de evaluatie van het parasitologisch onderzoek
georganiseerd.

1. ENQUETE 1

218 laboratoria namen deel aan deze enquête.
Drie fecessuspensies in formol, P/3331, P/ 3386 en P/3427
werden rondgestuurd.

P/ 3331 bevatte oöcysten van Cyclospora sp. evenals zeldzame
eieren van Hymenolepis nana.
Cyclospora sp. (alleen of in combinatie met andere parasieten)
werd herkend door 164 (75.2 %) laboratoria. De oöcysten werden
teruggevonden door 139 deelnemers.
Hymenolepis nana (alleen of in combinatie met andere parasieten)
werd herkend door 72 (32.1 %) laboratoria. De eieren werden
teruggevonden door 69 deelnemers.

P/ 3386 bevatte cysten van Giardia lamblia.
Giardia lamblia (alleen of in combinatie met andere parasieten)
werd herkend door 218 (100 %) laboratoria. De cysten werden
teruggevonden door 201 deelnemers.

P/ 3427 bevatte cysten van Giardia lamblia en eieren van
Hymenolepis nana.
Giardia lamblia (alleen of in combinatie met andere parasieten)
werd herkend door 180 (82.6 %) laboratoria. De cysten werden
teruggevonden door 173 deelnemers.
Hymenolepis nana (alleen of in combinatie met andere parasieten)
werd herkend door 206 (94.5 %) laboratoria. De eieren werden
teruggevonden door 196 deelnemers.

Jaarverslag 2002 : print datum 17/09/2003
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2. ENQUETE 2

209 laboratoria namen deel aan deze enquête.
Elk laboratorium ontving twee gefixeerde bloeduitstrijkjes, P/ 3562
en P/ 3299.

Het uitstrijkje P/ 3562 bevatte trofozoïeten, schizonten en
gametocyten van Plasmodium vivax.
Plasmodium vivax (alleen of in combinatie met andere parasieten)
werd herkend door 116 (55.5 %) laboratoria. 76 (36.4%) laboratoria
vermelden de aanwezigheid van een andere Plasmodium dan P. vivax.
16 (7.7%) laboratoria identificeerden de species niet. Eén
laboratorium vond geen parasieten terug.

Het uitstrijkje P/ 3299 was negatief, het bevatte geen enkele
parasiet. Van de 205 laboratoria die een resultaat hebben ingestuurd
‘vonden’ nochtans 11 (5,4 %) van de deelnemers Plasmodium
parasieten.

3. ENQUETE 3

217 laboratoria namen deel aan deze enquête.
Twee fecessuspensies in formol, P/3628 en P/3907 werden
rondgestuurd.

Staal P/3628 bevatte meerdere parasieten . De frequentst
voorkomende waren eieren van Trichuris trichiura, cysten van
Entamoeba hystolytica/dispar, eieren van Hymenolepis nana en cysten
van Endolimax nana.

Trichuris trichiura werd teruggevonden door 188 (86.6%) laboratoria.
De eieren werden teruggevonden door 181 deelnemers.
Entamoeba hystolytica/dispar werd teruggevonden door 162 (74.6%)
laboratoria. De cysten werden teruggevonden door 154 deelnemers.
Hymenolepis nana werd teruggevonden door 131 (60.4%) laboratoria.
De eieren werden teruggevonden door 125 deelnemers.
Endolimax nana werd teruggevonden door 102 (47.0%) laboratoria.
De cysten werden teruggevonden door 96 deelnemers.
Endolimax nana werd teruggevonden door 102 (47.0%) laboratoria.
De cysten werden teruggevonden door 96 deelnemers.
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Staal P/3907 werd verondersteld negatief te zijn. Uit de enquête is
echter gebleken dat een aantal stalen een geringe hoeveelheid cysten
van cryptosporidiën bevatten.
112 (51.6%) laboratoria bevonden het staal negatief.
55 (25.3%) laboratoria vermeldden de aanwezigheid van
Cryptosporidium sp.
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INFECTIEUZE SEROLOGIE

In 2002 werden serologische parameters voor Rubella, Brucella, Hepatitis
B, Borrelia burgdorferi en HIV geëvalueerd. Het aantal deelnemers
varieerde afhankelijk van de geëvalueerde parameter.

1. Rubella

Er werden 2 gelyofiliseerde plasma’s onderzocht, S/3159 en S/3402.

Het monster S/3159 was positief voor IgG en negatief voor IgM

Het monster S/3402 was positief voor IgG en negatief voor IgM

De monsters waren vergezeld van de volgende klinische informatie:
“De monsters zijn afkomstig van 2 verschillende vrouwen voor een
pre-natale screening. “

204 laboratoria namen deel aan deze enquête.

Vooral AxSym (Abbot) en Vidas (bioMérieux) werden gebruikt zowel
voor het opsporen van IgG als IgM: 45.1% AxSym Rubella IgG, 42.6%
(S/3159) en 41.2% (S/3402) AxSym Rubella IgM, 26.5% Vidas RUB
IgG EIA en 28.4% Vidas RUB IgM EIA

Tabel 1.1 :  Verdeling van de resultaten per monster voor Rubella
(enquête 2002/1)

S/3159

IgG
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

IgM
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

Verwacht
resultaat

S/3402 Verwacht
resultaat

N = 204
199

0
0
5

N = 197
0

194
0
3

N = 204
199

0
0
5

N = 197
3

191
0
3

X

X

X

X
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Tabel 1.2 : Interpretaties van de resultaten per monster voor
Rubella (enquête 2002/1)

Immuniteit Infectie Uitsluiten
van

recente
infectie

Geen
interpretatie

Totaal

S/3159
S/3402

200
197 2

1
2

3
3

204
204

Eén laboratorium dat niet aanduidde of het bekomen resultaat voor
IgG voor staal S/3159 positief of negatief was, antwoordde echter
wel de interpretatie “Immuniteit”.
Eén laboratorium dat geen interpretatie gaf, vermeldde dat dit
onmogelijk was aangezien het geen IgM bepaalde.

Tabel 1.3 : Opmerkingen gegeven door de laboratoria welke
“Immuniteit” antwoorden als interpretatie voor
Rubella (enquête 2002/1)

Niet nodig/
Geen opmerking

Complementaire
testen

Nieuwe
afname na
3 weken

Totaal

S/3159
S/3402

189
186

3
3

8
8

200
197

De voorgestelde complementaire testen zijn: bepaling van IgM (2
laboratoria die zelf geen IgM bepalen) en bepaling van IgM met een
andere methode.
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2. Brucellose

Er werden 2 gelyofiliseerde plasma’s onderzocht, S/3159 en S/3402.

Het monster S/3159 was positief.

Het monster S/3402 was negatief.

De monsters waren niet vergezeld van klinische informatie.

122 laboratoria namen deel aan deze enquête.

De meest gebruikte testmethode was de agglutinatie methode, in
buisje, op slide of in microtiterplaat (respectievelijk 43.7%, 43.2%
en 6.3% voor S/3159 en 38.9%, 47.8% en 6.7% voor S/3402)

Tabel 2.1 : Verdeling van de resultaten per monster voor Brucella
(enquête 2002/1)

S/3159

positief
negatief
borderline
discordanties

Verwacht
resultaat

S/3402 Verwacht
resultaat

N = 122
114

6

2

N = 122
8

103
5
6

X
X

De term “discordanties” betreft laboratoria die verschillende
interpretaties weergaven voor 1 staal ;
Voor staal S/3159:
- negatief voor AS tegen B. abortus en positief voor AS tegen B.

melitensis
- borderline voor AS tegen B. abortus en positief voor AS tegen

B. melitensis
Voor staal S/3402:
- positief voor globale AS bepaling en negatief voor AS tegen B.

abortus
- positief voor globale AS bepaling en negatief voor AS tegen B.

abortus en B. melitensis
- bordeline voor globale AS bepaling en negatief voor AS tegen

B. abortus
- borderline voor AS tegen B. melitensis en positief voor AS

tegen B. abortus
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- positief voor IgM en negatief voor IgG
- positief en borderline resultaat naargelang reagens (zonder

specificatie van de AS determinatie)

Wij wensen te benadrukken dat we in zeldzame gevallen
het gebruik van vervallen reagentia vermoeden. Dit
dient uiteraard ten stelligste vermeden te worden
aangezien dit een adequate uitvoering van de test
belet.
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3. Hepatitis B

Er werden 2 gelyofiliseerde plasmamonsters opgestuurd, S/3611 en
S/3613

Monster S/3611 was positief voor HBsAg, anti-HbcAs en anti-HBeAs;
en negatief voor anti-HBsAs en HBeAg.

Vanwege een niet-homogene distributie werd monster  S/3613 niet
in aanmerking genomen voor de evaluatie.

De volgende klinische informatie werd gegeven:” Screening van een
bloeddonor.”

Tweehonderd eenentwintig laboratoria namen deel aan de enquête.

De meest gebruikte kits waren :

- HBsAg: AxSYM HBsAg (Abbott) (45,6%), Vidas HBsAg
(bioMérieux)(12,7%) en Access HBsAg (Analis Beckman) (9,2%)

- Anti-HBsAs: AxSYM AUSAB (Abbott) (46,8%) en Vidas anti-HBs
total (bioMérieux) (17,9%)

- Anti-HBcAs : AxSYM Core (Abbott) (45,7%), Vidas anti-HBs total
(bioMérieux) (15,2%) en Access HBcAb (Analis Beckman) (8,1%)

- HBeAg : AxSYM HBe 2.0 (Abbott) (57,5%) en Vidas HBe
(bioMérieux) (35,0%)

- Anti-HBeAs: AxSYM anti-HBe (Abbott) (63,8%) en Vidas anti-
HBe (bioMérieux) (27,6%)



Pagina 15 op 22

Tabel 3.1 : Verdeling van de resultaten voor Hepatitis B voor
monster S/3611 (enquête 2002/2)

S/3611

HBsAg
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

Anti-HBsAs
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

Anti-HBcAs
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

HBeAg
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

Anti-HBeAs
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

Verwacht
resultaat

N = 221
220

1
0
0

N = 218
0

217
1
0

N = 208
205

2
0
1

N = 40
0

40
0
0

N = 47
47

0
0
0

X

X

X

X

X
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Tabel 3.2 : Interpretaties voor Hepatitis B voor monster S/3611
(enquête 2002/2)

Co
m
pl
em

en
ta

ir
e

te
st

s

Negatieve serologie N=1

Hepatitis B infectie N=114

Beginnende Hepatitis B infectie
N=1

Acute Hepatitis B infectie N=47

Chronische Hepatitis B infectie
N=50

Acute of Chronische Hepatitis B
infectie N=4

Persisterende of Chronische
Hepatitis B infectie N=1

Uitsluiten van een Chronische
Hepatitis B infectie N=1

Immuniteit door natuurlijke
infectie N=2

N
ie
uw

e 
af

na
m
e
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4. Borrelia burgdorferi

Er werden 2 gelyofiliseerde plasmamonsters opgestuurd, S/715 en
S/1366

Het monster S/715 was positief voor IgG en IgM

Het monster S/1366 was positief voor IgG en negatief voor IgM

De monsters waren 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

134 laboratoria namen deel aan deze enquête.

De meest gebruikte reagentia waren voor bepaling van IgG+IgM Vidas
Lyme (bioMérieux), 88.0%, voor bepaling van IgG Enzygnost IgG
(Dade Behring), 51.4% en voor bepaling van IgM  Enzygnost IgG
(Dade Behring), 52.1%.



Pagina 18 op 22

S/715

IgG + IgM
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

IgG
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

IgM
positief
negatief
borderline
zonder resultaat

Verwacht
resultaat

S/1366 Verwacht
resultaat

N = 92
92

0
0
0

N = 71
69

0
0
2

N = 68
54

7
5
2

N = 92
86

2
3
1

N = 71
67

0
2
2

N = 68
0

65
1
2

X

X

X

X

X

X

Tabel 4.1 : Verdeling van de resultaten voor Borrelia burgdorferi
(enquête 2002/2)

Niet alle laboratoria gaven een interpretatie; de interpretaties van
de laboratoria die dit wel deden worden in onderstaande tabellen
weergegeven.
Tabel 4.2 : Interpretaties voor Borrelia burgdorferi voor enquête

2002/2 voor monster S/715
Afwezigheid

van
antistoffen

Sluit een vroeger contact met Borrelia uit

Sluit een vroeger contact met Borrelia niet uit

Een bevestiging door middel van Western Blot
is noodzakelijk

Een bevestiging door middel van Western Blot
is niet noodzakelijk

Geen opmerking

Aanwezigheid
van

antistoffen
1

3

1

27

76

16

4
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Tabel 4.3 : Interpretaties voor Borrelia burgdorferi voor enquête
2002/2 voor monster S/1366

Afwezigheid
van

antistoffen

Sluit een vroeger contact uit met Borrelia

Sluit een vroeger contact met Borrelia niet uit

Een bevestiging door middel van Western Blot
is noodzakelijk

Een bevestiging door middel van Western Blot
is niet noodzakelijk

Geen opmerking

Aanwezigheid
van

antistoffen

2

1

3

1

51

60

8

4



Pagina 20 op 22

5. HIV

Drie vloeibare geïnactiveerde en gedefibrineerde plasmamonsters
werden rondgestuurd, S/3850, S/3851 en S/3852.
Het monster S/3850 bevatte HIV antistoffen.
Het monster S/3851 bevatte HIV antistoffen.
Het monster S/3852 bevatte geen HIV antistoffen.

Aan deze enquête namen 221 laboratoria deel.
Voor deze drie monsters werden er respectievelijk 260, 260 en 252
testen uitgevoerd.
Op de positieve monsters werden meerdere testen per laboratorium
uitgevoerd ; 195 (88.2%) laboratoria voerden 1 test uit, 21 (9.5%)
laboratoria voerden 2 testen uit en 5 (2.3%) laboratoria voerden 3
testen uit.

antistof
positief
négatief
borderline

S/
38

52
N = 221

6a

212
3b

X

Tabel 5.1 : Verdeling van de resultaten per monster voor HIV
(enquête 2002/3)
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S/
38

51

N = 221
221

0
0

X
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S/
38

50

N = 221
221

0
0

X
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aa

t

a Eén laboratorium vond het staal met 2 verschillende technieken positief. Twee laboratoria
bepaalden de test tweemaal met hetzelfde reagens en hadden éénmaal een positief en
éénmaal een negatief resultaat. De overige 3 laboratoria met een positief resultaat voerden
slechts één bepaling uit.

b Eén laboratorium bekwam een borderline en een negatief resultaat (met 2 verschillende
reagentia). De overige 2 laboratoria met een borderline resultaat voerden slechts één
bepaling uit.
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Twee laboratoria voerden een Ag p24 bepaling uit (wat niet gevraagd
was); deze was negatief op beide stalen, wat bevestigd werd door
het referentielaboratorium.

De laboratoria werden gevraagd of zij deze stalen naar een
referentielaboratorium zouden doorsturen; de antwoorden op deze
vraag staan samengevat in tabel 5.2.

S/3850
S/3851
S/3852

Tabel 5.2 : Overzicht van het aantal laboratoria die de stalen
zouden doorsturen naar een AIDS
referentielaboratorium (ARL)

7a

7a

207

a Van deze zeven laboratoria waren er 3 firmalaboratoria; er waren dus 4 klinische laboratoria
die het staal niet zouden doorsturen; deze zijn alle in het Groothertogdom Luxemburg
gelegen. Twee hiervan voerden zelf een confirmatietest uit (positief op beide stalen); een
ander laboratorium bepaalde Agp24 en vond dit negatief (hetgeen bevestigd werd door het
referentielaboratorium; het opsporen van Agp24 is echter geen confirmatietest).

b Vijf van de laboratoria met een positief resultaat en de drie met borderline resultaat
zouden het doorsturen naar een referentielaboratorium; één van beide laboratoria die een
discordant positief/negatief resultaat bekwam, vermeldt niet of het dit staal zou doorsturen.
Tevens dient vermeld dat er van de laboratoria met een correct (negatief) resultaat er één
het staal toch naar een referentielaboratorium zou doorsturen.

Stuurt niet door
naar een ARL

Geen antwoordStuurt door naar
een ARL

4
4
5

210
210
9b

In het globaal rapport werd er nogmaals de nadruk op gelegd
dat alle positieve stalen naar een referentiecentrum dienen
doorgestuurd te worden.

Tevens wensen wij te benadrukken dat Agp24 geen
confirmatietest is.
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6. Slotconclusie

De overgrote meerderheid der laboratoria leveren uitstekend werk.

Wij wensen desalniettemin te benadrukken dat we in zeldzame
gevallen het gebruik van vervallen reagentia vermoeden. Dit dient
uiteraard ten stelligste vermeden te worden aangezien dit een
adequate uitvoering van de test belet.

Er dient tevens opgemerkt dat Agp24 niet als confirmatietest gebruikt
mag worden voor HIV.


