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MICROBIOLOGIE

In 2003 werden er 3 enquêtes georganiseerd in het kader van de EKE in de microbiologie.
224 laboratoria namen aan minstens één enquête deel. 5 laboratoria (2 %) namen deel aan 1
enquête, 14 (6 %) namen deel aan 2 enquêtes en 205 (92 %) aan 3 enquêtes. 8 laboratoria
stopten hun activiteiten en 4 schreven zich laattijdig in. De deelname van de laboratoria
bedroeg voor de opeenvolgende enquêtes telkens 216.
Men onderscheidt 128 hospitaallaboratoria, 64 privé laboratoria, 7 laboratoria in poliklinieken
en 25 andere laboratoria.

I. Verslag van de identificatie van de culturen

De 12 culturen werden onder gevriesdroogde vorm verzonden.
De correcte en aanvaardbare identificaties werden telkens in het globaal rapport
vermeld, samen met een korte omschrijving van de kenmerken van de kiemen.
Eén stam betrof een Bergeyella zoohelcum afkomstig uit een hemocultuur, welke met
een didactische bedoeling verstuurd werd. Dit staal werd dan ook niet in aanmerking
genomen bij de beoordeling.
Voor enkele stammen werd een identificatie tot op het speciesniveau als afdoende
beschouwd: E. faecium, S. berta, A. hydrophila, S. boydii.
Voor B. cereus werden, gezien het een staal met als klinische inlichtingen ‘neuskweek
in verband met een bioterroristische aanslag betrof, ook de antwoorden «B. non
anthracis», «negatief» en «geen pathogeen» als correct aanvaard.

 I.1. Verdeling van de resultaten per monster. De oorsprong van elke kiem wordt tussen
haakjes vermeld

Enterococcus faecium (hemocultuur)
Neisseria gonorrhoeae (vaginaal uitstrijkje)
Bacillus cereus (neuskweek)
Salmonella berta (feces)
Aeromonas hydrophila (feces)
Escherichia coli (bronchusaspiraat)
Corynebacterium diphtheriae (keeluitstrijkje)
Staphylococcus aureus (wonde)
Corynebacterium urealyticum (urine)
Streptococcus pyogenes (gewrichtsvocht)
Shigella boydii (feces)

% aanvaardbare
identificaties

76.4
93.5
89.9
89.3
92.2
99.5
94.0
99.1
91.2
99.5
97.2

88.9% der laboratoria zou de C. diphtheriae in routine doorsturen naar een
referentielaboratorium.
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I.2. Verdeling van de laboratoria volgens het aantal aanvaardbare identificaties.

Elk laboratorium diende 11 identificaties te verwezenlijken. 107 (47.77%)
laboratoria hebben alle identificaties correct of aanvaardbaar. In het totaal
hebben 117 (52.23 %) laboratoria niet aanvaardbare identificaties vermeld
Onderstaande tabel geeft de verdeling van de laboratoria weer volgens het aantal
niet aanvaardbare identificaties.

0
1
2
3
4
5
6

Aantal laboratoria

107
90
21
5
0
0
1

% Aantal niet aanvaardbare identificaties

(47.77%)
(40.18%)
(9.37%)
(2.23%)
(0.00%)
(0.00%)
(0.45%)

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

N = 224 (100%)

0
1
2
3
4
5
6

Aantal laboratoria

103
87
20

4
5
3
2

% Aantal niet aanvaardbare identificaties

(45.98%)
(38.84%)
(8.93%)
(1.79%)
(2.23%)
(1.34%)
(0.89%)

N = 224 (100%)
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II. Evaluatie van de gevoeligheidsbepalingen

De antibiogrammen van 4 kiemen, Enterococcus faecium M/4086, Escherichia coli M/
4244, Staphylococcus aureus M/4370 en Shigella boydii ATCC 9207 M/4535 werden
uitgetest elk tegenover een afzonderlijke reeks antibiotica.

II.1. Enterococcus faecium M/4086

Deze stam werd eveneens rondgestuurd ter gelegenheid van de EARRS studie
eind 2002, zodat de resultaten daaraan getoetst konden worden. Het betrof
een Van B positieve stam. Een beschrijving van de glycopeptidenresistentie werd
in het begeleidend commentaar gegeven, die evenals onderstaande tabel
gepubliceerd werd in het globaal rapport 2003/1.

Tabel II.1.: Resultaten van het antibiogram van E. faecium M/4086

Antibioticum Verwacht
resultaat

 Amoxycilline
 Ampicilline
 Gentamicine1

 Vancomycine
 Teicoplanine

S I R

R
R
R
R
S

2
1
9
18
153

2
1
1
3
1

92
200
191
189
3

1 Hoewel voor enterokokken de bepaling van resistentie tegen ‘high level gentamicine
aangewezen is, zijn er toch laboratoria die de resistentie bepalen met een schijfje met
een ‘low level gentamicine lading.

II.2. Escherichia coli M/4244

Escherichia coli M/4244 was een ESBL producerende stam. 212 laboratoria
(98.1%) detecteerden de aanwezigheid van deze ESBL. In vergelijking met 2002,
waar eveneens een ESBL producerende E. coli rond gestuurd werd en slechts
91.3% der laboratoria deze aanwezigheid rapporteerden, is er een toename van
herkenning van de aanwezigheid van ESBLs vast te stellen. 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 2003/2.

Tabel II.2.: Resultaten van het antibiogram van Escherichia coli M/4244

Antibioticum Verwacht
resultaat

Co-trimoxazole
Ciprofloxacine
Amoxicilline1

Amoxicilline-clavulaanzuur
Piperacilline
Meropenem
Cefuroxime
Cefotaxime
Cefepime
Gentamicine

S I R

R
R
R
R
R
S
R
R
R
R

-
-
-

42
3

164
-
1
8
3

-
-
-

78
1
-
-
2
38
3

210
201
138
95
145

-
209
170
117
192

1 Resultaten afgeleid op basis van ampicilline in een aantal gevallen
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II.3. Staphylococcus aureus M/4370

Staphylococcus aureus M/4370 was een MRSA. Een beschrijving van de detectie
van MRSA resistentie, werd, evenals onderstaande tabel gepubliceerd in het
globaal rapport 2003/2.

Tabel II.3.: Resultaten van het antibiogram van S. aureus M/4370

Antibioticum Verwacht
resultaat

Oxacilline
Penicilline
Erythromycine
Clindamycine
Co-trimoxazole
Vancomycine
Gentamicine
Amikacine
Ofloxacine
Ciprofloxacine

S I R

R
R
S
S
S
S
S
S
S
S

20
2

187
191
204
196
183
101
123
154

-
-

13
3
1
2
8
3
1
5

194
199
7
5
2
5
4
28
2
4

II.4. Shigella boydii ATCC 9207 M/4535

Gezien de NCCLS geen grenzen opgeeft voor deze ATCC stam, werd het
antibiogram van Shigella boydii ATCC 9207 M/4535 opgesteld door verschillende
experten volgens de twee meest gebruikte methoden, die als referentie kunnen
dienen: de schijfjesmethode volgens NCCLS en ROSCO (NEO-SENSITABS).
Onderstaande tabel werd gepubliceerd in het globaal rapport 2003/3.

Tabel II.4.: Resultaten van het antibiogram van Shigella boydii ATCC 9207 M/
4535

Antibioticum

 Co-trimoxazole
 Ampicilline
 Tetracycline
      Doxycycline2

 Fluoroquinolones
      Ciprofloxacine
      Levofloxacine
      Moxifloxacine
      Norfloxacine
      Ofloxacine
      Pefloxacine
     Fluoroquinolone3

1 Enkele laboratoria bepaalden wel het ruw antibiogram voor tetracycline doch
antwoordden geen finaal antibiogram ; zij vermeldden dat de NCCLS in 2003 geen criteria
voor tetracycline voor Shigella spp.in stoelgang opgaf.

2 Een aantal laboratoria bepaalden de gevoeligheid tegen doxycycline.
3 Enkele laboratoria hebben de naam van het door hun gebruikte fluoroquinolone niet

vermeld.

Verwacht
resultaat

S I R

S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S

212
210
137
15

144
23
1

80
57
11
5

0
4
1
0

0
0
0
0
0
0
0

0
2
0
1

0
0
0
0
0
0
0

Geen finaal
resultaat1

0
0
5
0

0
0
0
0
0
0
0
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Voor de meest met deze methoden geteste antibiotica, werden voor de
schijfjesmethode (zowel NCCLS en ROSCO) de mediane en uiterste diameters
berekend. Voor Vitek werden voor de meest geteste antibiotica de meeste
vermelde verdunningen berekend. Deze tabellen werden gepubliceerd in het
globaal rapport 2003/3.
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PARASITOLOGIE

Er werden in 2003 drie enquêtes voor de evaluatie van de parasitologie georganiseerd.

1. Enquête 1

208 laboratoria namen deel aan deze enquête.

Twee gefixeerde bloeduitstrijkjes, P/3175 en P/4164 werden rondgestuurd.

P/ 3175 bevatte microfilaria van Loa Loa.
Loa Loa (of filariasis) (alleen of in combinatie met andere parasieten) werd herkend
door 175 (84.1%) laboratoria. De microfilaria werden teruggevonden door 165
deelnemers.

P/ 4164 was negatief, het bevatte geen enkele parasiet. Van de 208 laboratoria die
een resultaat hebben ingestuurd ‘vonden’ er nochtans 8 (3.8%) Plasmodium parasieten
en telkens 1 (0.5%) Loa Loa en Trypanosoma species.

2. Enquête 2

205 laboratoria namen deel aan deze enquête.

Elk laboratorium ontving twee gefixeerde bloeduitstrijkjes, P/ 4151 en P/ 4165.

Het uitstrijkje P/4151 bevatte trofozoïeten van Plasmodium falciparum. Tevens
bevatten een aantal uitstrijkjes eveneens schizonten; op basis van de voorhanden zijnde
gegevens kon echter niet uitgesloten worden of het schizonten van P. falciparum (die
in zeldzame gevallen in het perifeer bloed aangetroffen kunnen worden) of van andere
species ( P. ovale, P. malariae) betrof.
Plasmodium falciparum (alleen of in combinatie met andere parasieten) werd herkend
door 190 (92.6%) laboratoria. 181 (88.3%) laboratoria vermelden de aanwezigheid van
trofozoïeten. Het percentage geparasiteerde cellen (trofozoïeten) varieerde zeer
sterk (van 0.8 tot 40 met een mediaan van 5).

Het uitstrijkje P/4165 was negatief, het bevatte geen enkele parasiet. Er waren
nochtans 5 (2.4%) laboratoria die de aanwezigheid van parasieten vermeldden (2
laboratoria vermeldden P. vivax; telkens 1 laboratorium vermeldde Bartonella species,
M. ozzardi en T. cruzi).

3. Enquête 3

202 laboratoria namen deel aan deze enquête.

Twee fecessuspensies in formol, P/4387 en P/4683 werden rondgestuurd.

Staal P/4387 bevatte oöcysten van Cyclospora cayetanensis.

Cyclospora cayetanensis (alleen of in combinatie met andere parasieten) werd
teruggevonden door 178 (88.1%) laboratoria. De oöcysten werden teruggevonden door
143 deelnemers.

Staal P/4683 bevatte cysten van Giardia lamblia.
Giardia lamblia (alleen of in combinatie met andere parasieten) werd teruggevonden
door 199 (98.5%) laboratoria. De cysten werden teruggevonden door 192 deelnemers.
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INFECTIEUZE SEROLOGIE

In 2003 werden serologische parameters voor EBV, CMV, Toxoplasma, Syfilis, ASLO,
Hepatitis C en HIV geëvalueerd. Het aantal deelnemers varieerde afhankelijk van de
geëvalueerde parameter.

1. EBV

Er werden 2 gelyofiliseerde plasma’s onderzocht, S/3942 en S/4034.

Het monster S/3942 was positief voor IgG en voor IgM

Het monster S/4034 was positief voor IgG en negatief voor IgM

De monsters waren vergezeld van de volgende klinische informatie:

S/3942 Een vrouw op vruchtbare leeftijd raadpleegt haar arts voor een griepaal
syndroom met koorts, spierpijnen en algemeen gevoel van onwelzijn. Het staal werd
afgenomen één maand na de start van de klinische symptomen.

S/4034: Man van 60 jaar in goede gezondheid zonder specifieke klachten.

190 laboratoria namen deel aan deze enquête.

De meeste gebruikte kits waren Enzygnost (Dade Behring) en de IFA test van Meridian
zowel voor het opsporen van IgG als IgM: 24.7% (S/3942) en 25.0% (S/4034) Enzygnost
anti-EBV IgG en 25.8% (S/3942) en 26.0% (S/4034) Enzygnost anti-EBV IgM; 11.4%
(S/3942) en 11.5% (S/4034) Meridian EBV IgG IFA en 13.9% (S/3942) en 13.0% (S/
4034) EBV IgM IFA

Voor S/3942 werd IgG door 98.9% als positief geantwoord. IgM werd slechts door
32.6% der deelnemers als positief geantwoord; dit is niet verwonderlijk. Zowel voor
EBV als voor CMV worden in routine vaak discordante resultaten gevonden, vooral als
de IgM borderline of zwak positief zijn, en dit onafhankelijk van de gebruikte
reagentia.
52.6% der laboratoria interpreteerden dit staal als afkomstig van een patiënt met
een vroeger doorgemaakte infectie; 31.6% antwoorden «IgM positief maar bijkomende
testen vereist».

Voor S/4034 werd IgG door 98.9% als positief geantwoord. Eveneens 98.9% der
deelnemers antwoordden IgM als negatief.
95.3% der laboratoria interpreteerden dit staal als afkomstig van een patiënt met
een vroeger doorgemaakte infectie.
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2. CMV

Er werden 2 gelyofiliseerde plasmas onderzocht, S/3942 en S/4034.

Het monster S/3942 was positief voor IgG en voor IgM

Het monster S/4034 was positief voor IgG en negatief voor IgM

De monsters waren vergezeld van de volgende klinische informatie:

S/3942 Een vrouw op vruchtbare leeftijd raadpleegt haar arts voor een griepaal
syndroom met koorts, spierpijnen en algemeen gevoel van onwelzijn. Het staal werd
afgenomen één maand na de start van de klinische symptomen.

S/4034: Man van 60 jaar in goede gezondheid zonder specifieke klachten.

206 laboratoria namen deel aan deze enquête

Vooral AxSym (Abbot) en Vidas (bioMérieux) werden gebruikt zowel voor het opsporen
van IgG als IgM: 47.5% AxSym CMV IgG, 38.5% (S/3942) en 40.8% (S/4034) AxSym
CMV IgM; 32.5% Vidas CMV IgG, 38.5% (S/3942) en 36.5% (S/4034) Vidas CMV IgM.
Voor de bepaling van de aviditeit werd vooral Vidas gebruikt: 87.5% en 87.1%
respectievelijk voor elk van beide stalen.

Voor S/3942 werden zowel de totale antistoffen als IgM door alle deelnemers, die
deze testen uitvoerden, positief geantwoord. IgG werd door 98.0% als positief
geantwoord. De aviditeitstest werd door alle gebruikers laag bevonden.
62.1% der laboratoria interpreteerden dit staal als afkomstig van een patiënt met een
primo-infectie; 35.9% antwoorden «IgM positief maar bijkomende testen vereist».

Voor S/4034 werden de totale antistoffen door alle deelnemers, die deze testen
uitvoerden, positief geantwoord. IgG werd door 99.5% als positief geantwoord. IgM
werd door 96.0% als negatief geantwoord. De aviditeitstest werd door alle gebruikers
hoog bevonden.
95.1% der laboratoria interpreteerden dit staal als afkomstig van een patiënt met een
vroeger doorgemaakte infectie.

3. Toxoplasma

Er werd 1 gelyofiliseerd plasmamonster opgestuurd, S/2724, verdeeld in 2
subgroepen.

Het staal was vergezeld van volgende klinische informatie:

«Een jonge vrouw klaagt van vermoeidheid en vertoont klieren.»

De stalen voor beide subgroepen waren positief voor IgG en IgM. Laboratoria die een
even erkenningsnummer hadden, kregen een staal doorgestuurd van een patiënte die 5
maand voordien een acute toxoplasmose had doorgemaakt. Dit serumstaal vertoonde
een hoge IgG en een lage IgM. Laboratoria die een oneven erkenningsnummer hadden
kregen een staal doorgestuurd van een patiënte die een acute toxoplasmose doormaakt
(afname serumstaal: 4 weken na infectie). Dit serumstaal vertoonde een hoge IgM en
een lage IgG.
Tweehonderd en zeven laboratoria namen deel aan de enquête: 118 met een even
erkenningsnummer en 89 met een oneven erkenningsnummer.
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Vooral AxSym (Abbot), Vidas (bioMérieux) en Access (Beckman) werden gebruikt
zowel voor het opsporen van IgG als IgM: 44.8% AxSym Toxo IgG en 43.2% AxSym
Toxo IgM; 19.8% Vidas Toxo IgG en 21.4% Vidas Toxo IgM; 13.2% Access Toxo IgG en
12.7% Access Toxo IgG. Voor de bepaling van de aviditeit werd vooral Vidas gebruikt:
door 92.8% der gebruikers.

Alle laboratoria met een even erkenningsnummer, die de test uitvoerden, vonden de
IgG positief; 83.9% vonden IgM positief met minstens 1 techniek (2 van deze laboratoria
vonden naast een positieve IgM ook een borderline resultaat met een andere techniek,
één van deze laboratoria vond IgM eenmaal positief en eenmaal negatief met
verschillende technieken). Alle laboratoria die de aviditeit bepaalden, vonden deze
hoog.
44.9% der laboratoria interpreteerden het staal als afkomstig van een patiënt met
een primo-infectie; eveneens 44.9% antwoorden als interpretatie: «Positieve IgM maar
bijkomende testen vereist». Vele laboratoria vermeldden meerdere bijkomende testen;
de 2 meeste vermelde waren «nieuwe afname» (66.0%) en «aviditeit» (62.2%). Het
tijdstip waarop de nieuwe afname diende te gebeuren varieerde sterk naargelang de
laboratoria: van 1 à 2 weken tot 4 weken.

97.7% van de laboratoria met een oneven erkenningsnummer, die de test uitvoerden,
vonden de IgG positief (de overblijvende 3.3% bekwamen een borderline resultaat);
allen vonden IgM positief. Alle laboratoria die de aviditeit bepaalden, vonden deze
laag.
57.3% der laboratoria interpreteerden het staal als afkomstig van een patiënt met
een primo-infectie; 40.4% antwoorden als interpretatie: «Positieve IgM maar
bijkomende testen vereist». Vele laboratoria vermeldden meerdere bijkomende testen;
de 2 meeste vermelde waren «nieuwe afname» (83.3%) en «aviditeit» (58.3%). Het
tijdstip waarop de nieuwe afname diende te gebeuren varieerde, doch minder
uitgesproken dan bij de laboratoria met een even erkenningsnummer: met name van 2
weken tot 3 weken.

4. Syfilis

Er werd 1 gelyofiliseerd plasmamonster opgestuurd, S/2102

Dit monster was negatief.

Het monster was vergezeld van de volgende klinische informatie:

S/2102: Een patiënt meldt zich bij zijn arts met rash en koorts.

203 laboratoria namen deel aan deze enquête. Er werden 424 bepalingen uitgevoerd.
Vijftien laboratoria voerden één test uit; 160 deelnemers voerden 2 testen uit, 23
voerden 3 testen uit en 5 voerden 4 testen uit.

De meest gebruikte reagentia waren Serodia TPPA (Fujirebio) (25.5%), Murex
Syphacard-R (Abbott) (10.6%), RPR Carbon (Reaction Spinreact) (9.2%), RPR-Slide
Test (bioMérieux) (8.2%), Trepo-Spot IF (bioMérieux) (6.9%) en Wellcosyph HA
(Abbott) (5.4%).

98.0% der laboratoria bekwamen met minstens één techniek een negatief resultaat (1
van deze laboratoria bekwam, naast 2 negatieve resultaten, een positief resultaat;
een ander laboratorium bekwam, naast 2 negatieve resultaten, een borderline
resultaat).
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96.1% der laboratoria gaven als interpretatie «geen antilichamen detecteerbaar».

5. ASLO

Er werd 1 gelyofiliseerd plasmamonster opgestuurd, S/2102

Dit monster was negatief.

Het monster was vergezeld van de volgende klinische informatie:

S/2102: Een patiënt meldt zich bij zijn arts met rash en koorts.

206 laboratoria namen deel aan deze enquête.

De meest gebruikte reagentia waren Tinaquant ASLO (Roche) (50.0%) en N Latex
ASL (Dade Behring) (12.5%).

97.6% der laboratoria bekwamen een negatief resultaat; de medianen voor de 2 meest
gebruikte technieken bedroegen 53 U/ml en 46 U/ml respectievelijk voor Tinaquant
ASLO en N Latex ASL.

6. Hepatitis C

Drie vloeibare plasmamonsters werden rondgestuurd, S/4667, S/4669 en S/4671.

De 3 monsters waren positief voor anti-HCV antistoffen.

De monsters waren vergezeld van de volgende klinische informatie:

«Screening van een bloeddonor (3 stalen)».

192 laboratoria namen deel aan deze enquête.

De meest gebruikte reagentia waren AxSYM HCV 3.0 (Abbott) (46.0%, 46.0% en 46.8%
voor de 3 stalen) en Access HCV Ab Plus (BioRad) (11.8%, 11.8% en 11.6% voor de 3
stalen).

S/4667 en S/4669 werden positief bevonden door alle laboratoria. S/4671 werd
positief bevonden door 98.9% van de laboratoria.
De stalen zouden onder routine-omstandigheden door respectievelijk 52.1%, 52.1% en
52.4% der laboratoria doorgestuurd worden.

7. HIV

Drie vloeibare plasmamonsters werden rondgestuurd, S/4667, S/4669 en S/4671.

De 3 monsters waren negatief voor anti-HIV antistoffen.

Aan deze enquête namen 204 laboratoria deel (204 laboratoria bepaalden de
antistoffen op S/4669, op S/4667 en S/4671 bepaalden telkens slechts 203
laboratoria de antistoffen).
Voor deze drie monsters werden er respectievelijk 226, 226 en 224 testen uitgevoerd.
Er waren voor de 3 stalen respectievelijk 19, 18 en 17 laboratoria die 2 testen uitvoerden
en voor alle stalen 2 laboratoria die 3 testen uitvoerden.
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De meest gebruikte reagentia waren AxSYM HIV-1/2gO (Abbott) (31.4%, 31.4% en
31.7% voor de 3 stalen), VIDAS HIV DUO (bioMérieux) (21.2%, 21.7% en 21.4% voor
de 3 stalen), AxSYM HIV Ag/Ab Combo (Abbott) (9.7%, 9.7% en 9.4% voor de 3 stalen)
en Access HIV 1/2 New (BioRad) (8.8%, 8.8% en 8.9% voor de 3 stalen).

S/4669 en S/4671 werden negatief bevonden door alle laboratoria. S/4667 werd
negatief bevonden door 99.5% van de laboratoria.
Twee laboratoria zouden in routine de 3 stalen, hoewel negatief, toch doorsturen
naar een referentielaboratorium.


