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Voorwoord
Paul Oostvogel, Hoofd Streeklaboratorium

Algemeen
Geachte collega’s en relaties,
In 2018 werd gestart met de samenwerking met
de afdeling Medische Microbiologie van het
Amsterdam UMC. Naast de voortdurende
specifieke expertise en aandacht voor
diagnostiek en onderzoek op het gebied van
soa’s kunnen de publieke gezondheid aspecten
van de medische microbiologische
dienstverlening, zoals zorg voor de resistentie
problematiek in de eerste lijn, verder worden
ontwikkeld. De samenwerking met Amsterdam
UMC is een kans voor uitbreiding en verdieping
van kennis op dit gebied. Doel is verbetering
van diagnostische processen en behandeling, en
daarbij beheersing van antibiotica
resistentieontwikkeling. De werkzaamheden
van het Streeklaboratorium zijn ook in 2018 iets
toegenomen. Onder andere werd de TB
diagnostiek voor zowel het Amsterdam UMC als
voor de afdeling medische microbiologie van
het Slotervaart Ziekenhuis tijdelijk
overgenomen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de
collectieve preventie van soa in risicogroepen in
Nederland. Zorg op het gebied van seksuele
gezondheid is een gezamenlijk belang van
zowel huisartsen als Soa-poliklinieken. Het
Streeklaboratorium mag de Amsterdamse GGD
Soa-polikliniek als grootste klant voor de soadiagnostiek rekenen evenals een groot aantal 1e
lijns zorgaanbieders. Dankzij deze clientèle kon
ook de nationale referentie-activiteit voor
Neisseria gonorrhoeae worden voortgezet.
De Raad voor Accreditatie voerde in juni 2018
haar tweede controlebezoek uit. Het
laboratorium handhaafde de accreditatie op
basis van de eisen zoals gesteld in de norm ISO
15189. Aanvragers en patiënten zijn gebaat bij
een hoge kwaliteit.

Symposium
Op 18-12-2018 organiseerde het
Streeklaboratorium bij het NEMO museum het
jaarlijks minisymposium voor huisartsen en

specialisten ouderenzorg: ‘Infectieuze diarree,
wat moet er nou mee’. Praktische en
wetenschappelijke aspecten kwamen aan bod.
Het geaccrediteerde symposium werd goed
gewaardeerd.

Biobank
De start van de langlopende cohortstudie AIMS
als onderdeel van het Sarphati Amsterdam
cohort, waarvoor een biobank noodzakelijk is,
liep in 2018 vertraging op. De infrastructuur
werd in 2018 op orde gebracht.
Bezoek
Het Streeklaboratorium heeft door het jaar
heen veel geïnteresseerde bezoekers te gast
gehad, soms van dichtbij zoals opnieuw de
gasten op de Nationale Wetenschapdag als ook
medewerkers van huisartsen en studenten. Ook
hebben medewerkers zelf hun werk mogen
presenteren aan familie, vrienden en bekenden
op de ‘Familiedagen’.
Wetenschap
In dit jaarverslag komen de wetenschappelijke
activiteiten ook weer aan bod. Onderzoeker
Bart Versteeg promoveerde in het voorjaar op
het gebied van Chlamydia. Sylvia Bruisten
beschrijft de wetenschappelijke betrokkenheid
van het Streeklaboratorium en de bereikte
doelstellingen. Ook de ondersteunende
activiteiten die de vele stagiaires op het
Streeklaboratorium uitvoeren in zowel de
dagelijkse routine als het praktijk gerichte
onderzoek komen aan bod.
De vanzelfsprekendheid waarmee naast
routinematige werkzaamheden ook vele andere
projecten worden opgepakt en ‘tussen de
bedrijven door’ worden gerealiseerd
onderstrepen het bijzondere karakter van het
Amsterdamse GGD Streeklaboratorium.
Tot slot, dank aan al onze inzenders voor het
vertrouwen in de dienstverlening en aan alle
medewerkers van het Streeklaboratorium voor
hun grote en voortdurende inzet.
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Het Streeklaboratorium
Het team Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid van de GGD te Amsterdam behoort tot de
afdeling Infectieziekten van de GGD. De afdeling Infectieziekten houdt zich bezig met de bestrijding van
infectieziekten en het toezicht op hygiëne in Amsterdam.
Tot deze afdeling behoren ook de volgende teams:
 Algemene Infectieziekten, waaronder het Vaccinatiebureau
 Hygiëne en Inspectie
 TBC bestrijding
 Soa-polikliniek en
 Onderzoek en Research
De diagnostiek die het Streeklaboratorium aanbiedt is een compleet pakket om infecties die
veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, gisten, schimmels en parasieten te onderzoeken.
Het Streeklaboratorium is op zijn beurt onderverdeeld in de volgende onderdelen:








Administratie
Bedrijfsbureau
Bacteriologie
Laboratorium soa-polikliniek
Serologie/Virologie
Moleculaire diagnostiek
Research
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Bedrijfsburo
Caspar Signet, Hoofd Bedrijfsburo.
Het bedrijfsbureau van het Streeklaboratorium
bestaat uit de onderafdelingen kwaliteit,
relatiebeheer, facturatie en Glims
applicatiebeheer.

Afdeling Kwaliteit
De afdeling kwaliteit is onderdeel van het
bedrijfsbureau en bevat twee medewerkers.
Het Streeklaboratorium werkt volgens de
internationaal norm ISO 15189 voor kwaliteit
en competentie in medische laboratoria.
Jaarlijks toetst de Raad voor Accreditatie deze
norm. In juni 2018 vond een 2e controlebezoek
plaats. Ondanks enkele NCB’s (Non
Conformity van categorie B), voldoet het
laboratorium aan de eisen. Speciaal opgeleide
medewerkers voeren interne audits uit om de
efficiency en effectiviteit van het systeem te
onderzoeken en er worden risicoanalyses
uitgevoerd. De kwaliteitsmedewerker zorgt
voor onderhoud van het kwaliteitshandboek en
het beheer, registratie en publicatie van de
documentatie (meer dan 900 documenten) en
verleent ondersteuning bij interne audits en
risicoanalyses. De kwaliteitsadviseur
ondersteunt het management, onderhoudt het
kwaliteitsmanagementsysteem, analyseert
meldingen en klachten, verzorgt
managementrapportages, faciliteert interne en
externe audits en draagt bij aan het beleid zoals
A3 jaarplan en managementbeoordeling.
In 2018 zijn de volgende taken afgehandeld
Taak
Interne meldingen
Externe meldingen
FOBO (fouten, ongevallen en bijnaongevallen in de medische zorg)
Interne audits
RvA externe audit
Risicoanalyse
Verzoek om vernietiging
lichaamsmateriaal

aantal
469
48
5

12
1
0
3

Afdeling Relatiebeheer
Goed relatiebeheer is van essentieel belang.
Goed luisteren naar aanvragers en cliënten en
medewerkers is essentieel om het zorgaanbod
betrouwbaar en toegankelijk te maken en
houden. In 2018 heeft de afdeling Relatiebeheer
zich samen met de administratie en
receptieafdeling sterk gemaakt om een
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk te bereiken
aanspreekpunt voor huisartsen en hun
assistenten te zijn.
Een verbetering van de dienstverlening werd
verkregen doordat aanvragers nu ook
onderzoek via ZorgDomein kunnen laten lopen.
Alle interne werkprocessen kunnen na
ontvangst van het materiaal sneller
afgehandeld worden.
Cliënteninstructiefolders werden vernieuwd
volgens de “eenvoudig communiceren”
methode en onder de aanvragers verspreid.
De afdeling Relatiebeheer verzorgt de
nieuwsbrieven en bezoekt de praktijken.
Ook hebben wij voor een groot aantal
huisartsen DTO’s georganiseerd met diverse
onderwerpen zoals Urineweginfectie, Feces en
Hepatitis. Naast het verstrekken van
spiegelinformatie en het geven van onderwijs,
zijn ook afspraken gemaakt over het
terugdringen van onnodige
laboratoriumdiagnostiek.
GLIMS applicatiebeheer
Voor de komende jaren staat het verder
automatiseren van het proces van aanvragen
van diagnostiek en het uitgeven van uitslagen
op de agenda. In 2018 zijn voorbereidingen
getroffen voor het gebruiken van Zorgdomein
voor het aanvragen van diagnostiek. Daarnaast
zijn de voorbereidingen gestart om te
onderzoeken of Cyberlab een alternatief is voor
eerstelijns aanvragers voor het raadplegen van
diagnostiek

Bacteriologie
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Bacteriologie
Ineke Linde, Hoofdanalist Bacteriologie-laboratorium en soa-polikliniek laboratorium

Algemeen
In oktober 2017 was al begonnen met de
tijdelijke overname van de tuberculose- en de
schimmeldiagnostiek van het AMC, en in 2018
is deze overname verlengd, waarna eveneens
speciale kweekapparatuur overgeplaatst is uit
het AMC naar het Streeklaboratorium voor het
kweken van tuberculose en schimmels uit bloed
en beenmerg. Vooral het kweken van
schimmels uit klinische materialen maakte een
verandering in de logistiek noodzakelijk en
vergde bijzondere kennis en inspanning van de
mycologie analisten. De overname van deze
diagnostiek resulteerde in een groter en
gevarieerder aantal positieve tuberculose- en
schimmelkweken. De overname van de
diagnostiek heeft tot januari 2019 geduurd.
Het apparaat waarmee de
resistentiebepalingen uitgevoerd worden, de
Vitek, is in het najaar van 2018 vervangen door
een nieuwere versie. In combinatie met de
MALDI-TOF voor de determinaties verzorgen
deze 2 apparaten een groot deel van de
bacteriologische diagnostiek. Zowel
bacterienamen als resistentierichtlijnen worden
regelmatig aangepast zodat regelmatige
updates noodzakelijk zijn.
In het najaar is begonnen met de verbouwing
van het Soa laboratorium. Om de diagnostiek
door te laten gaan is er tijdens deze verbouwing
tijdelijk een laboratorium ingericht in een
onderzoekskamer van de Soa poli. Het nieuwe
Soa laboratorium is begin 2019 in gebruik
genomen en ziet er prachtig uit.

MRSA
In 2018 ontving de afdeling bacteriologie 2623
MRSA aanvragen, dit zijn 332 (14,5 %) meer
MRSA kweken dan in 2017. Hiervan bleek 5,8 %
(n=152) positief voor MRSA, wat resulteerde in
109 nieuwe MRSA patiënten. De meeste nieuwe
MRSA patiënten waren afkomstig van
verpleeghuizen in en rond Amsterdam. Alle
nieuwe MRSA bevindingen worden voor
verdere typering opgestuurd naar het RIVM.

Bijzonder Resistente Micro-organismen
(BRMO)
Er zijn dit jaar 465 nieuwe, nog niet eerder
gerapporteerde Extended Spectrum
Betalactamase (ESBL) producerende isolaten
gekweekt uit zowel screeningskweken die
specifiek op ESBL aangevraagd zijn als uit
routinekweken (voornamelijk uit urine) en een
deel van deze isolaten (n=85) zijn afkomstig
van de ABRACS studie, een studie waarbij MSM
gescreend worden op ESBL dragerschap. Het
merendeel (69%) van de ESBL isolaten bestaat
uit Escherichia coli (n=321) en Klebsiella
pneumoniae (7 %)(n=32). Onder de overige ESBL
positieve isolaten waren oa 4 ESBL positieve
Shigella species. Naast ESBL positieve isolaten
is er 1 Klebsiella pneumoniae met het KPC –
Carbapenemase gen, 1 Pseudomonas
aeruginosa met het New-Delhi- MetalloCarbepenemase gen , en 1 Escherichia coli met
het OXA-048 Carbapenemase gen gekweekt

Tuberculosediagnostiek
Het aantal aanvragen op tuberculose
diagnostiek is in 2018 (n=5672) opnieuw
gestegen met 27%. Deze stijging is te verklaren
door de tijdelijke overname van de TBC
diagnostiek van het AmsterdamUMC in 2018. Er
zijn in totaal 95 stammen uit het
Mycobacterium tuberculosis complex (MTBC)
gekweekt, waaronder 87 M. tuberculosis
stammen, dit aantal komt vrijwel overeen met
het aantal gekweekte M. tuberculosis stammen
in 2017 (n=85). De overige stammen gekweekt
uit het MTBC zijn: M.bovis (n=2) , M.bovis (BCG)
(n=4) en M. africanum (n=2).
Er is in 2018 1 ‘Extensively Drug Resistant
Tuberculosis’ (XDR- TB ) stam gekweekt.
Naast isolaten uit het MTBC zijn er in 2018 79
non-tuberculeuze mycobacteriën (NTM) ofwel
atypische Mycobacteriën gekweekt, dit zijn er
21 (36%) meer dan in 2017. Een behoorlijke
toename dus, mede veroorzaakt door de
patiëntenpopulatie in het Amsterdam
UMC.Mycobacterium avium (n=20),
Mycobacterium intracellulare (n=14), en
Mycobacterium gordonae (n=10) kwamen het
meest voor. In 2 gevallen werd er een
Mycobacterium abscessus gekweekt, afkomstig
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uit het Mycobacterium abscessus complex,
bestaande uit een groep MDR atypische
mycobacteriën, die van nature voorkomen in
het milieu: o.a. in aarde en water.
Mycobacterium abscessus veroorzaakt met
name huid- en luchtweginfecties en is een
significant pathogeen bij patiënten met Cystic
Fibrosis.

IGRA
Het totaal aantal bloedonderzoeken op latente
tuberculose m.b.v. een Quantiferon PLUS test
is in 2018 met 4% gedaald (n=3415).Het
percentage positieve IGRA’s (14,6%) (n=498) is
in 2018 ook iets (1,8%) gedaald ten opzichte
van 2017.

Fecesdiagnostiek
Alle feces monsters die zijn aangevraagd op
banaal en parasitair onderzoek worden in eerste
instantie moleculair getest op de
darmpathogenen: Salmonella species, Shigella
species, Yersinia species, Campylobacter jejuni,
Campylobacter coli , Entamoeba histolytica en
Cryptosporidium species. Bij een positieve PCR
voor een darmbacterie wordt het materiaal
alsnog op kweek gezet voor determinatie en
resistentiebepaling.
Aanvragen die niet in het feces PCR pakket
zitten zoals wormeieren, cysten en Shiga
Toxine producerende Escherichia coli (STEC)
worden alleen uitgevoerd als deze specifiek
aangevraagd zijn of als de klinische gegevens
hiertoe aanleiding geven. Indien bij de klinische
gegevens vermeld staat dat de patiënt recent in
de tropen geweest is, wordt de feces eveneens
microscopisch onderzocht op overige
parasieten.
Aanvragen op Diëntamoeba fragilis en
Blastocystis zijn vanwege hun omstreden
klinische betekenis niet opgenomen in het
feces PCR pakket, deze aanvragen worden
doorgestuurd naar een extern laboratorium.

Salmonella Shigella Yersinia Campylobacter
In 2018 zijn er in totaal 26 (17%) Salmonella’s
gekweekt van in totaal 149 kweken; dit is
vergelijkbaar met het aantal in 2017, waaronder
6x Salmonella paratyphi B en 1x Salmonella
typhi . Er zijn 52 Shigella’s gekweekt, Shigella
sonnei werd het meest gekweekt. (n=30),
waarvan 2 isolaten ESBL positief. Shigella
flexneri werd in 17 gevallen geïsoleerd, waarvan
eveneens 2 isolaten ESBL positief. Er zijn 5

Yersinia enterocolitica’s gekweekt en 140
Campylobacters In de meeste gevallen werd
een Campylobacter jejuni gekweekt (n=127). De
overige gekweekte
Campylobacterspecies zijn: Campylobacter coli
(n=12) en Campylobacter consisus(n=1), de
laatste werd in het verleden geassocieerd met
ontstekingen in de mond/keel holte, (gingivitis)
maar wordt met de huidige verbeterde
determinatietechnieken steeds vaker
gesoleerd uit patiënten met gastroenteritis
klachten.

STEC (Shiga toxine producerende Escherichia
coli )
Er werden in 2018 drie STEC isolaten gekweekt
uit feces.
Clostridium difficilé
Voor Clostridium difficilé kweek en
toxinebepaling kregen we 477 aanvragen
binnen, hiervan waren er 36 (7,5 %) Clostridium
difficilé positief in de kweek en 22 (5 %)
fecesmonsters waren CD- toxine positief in de
directe feces of van de gekweekte stam. Bij 1
patiënt is een Clostridium perfringens geisoleerd
uit feces, deze bacterie komt voor in de darmen
van mensen en veel dieren, maar kan ook een
voedselvergiftiging veroorzaken.
Helicobacter pylori
Het aantal Helicobacter pylori aanvragen is dit
jaar met ruim 8% toegenomen. (n=5883). Het
percentage positieven bleef vrijwel gelijk (21%).

Malaria
In 2018 is bij 6 (7,5%) van de 80 onderzochte
patiënten malaria vastgesteld, in 4 gevallen
ging het om een infectie met Plasmodium
falciparum en in 2 gevallen om een
Plasmodiumspecies .

Neisseria gonorrhoeae
In 2018 zijn er in totaal 5407 kweken
binnengekomen op Neisseria gonorrhoeae (NG).
De meeste van deze NG kweekaanvragen zijn
afkomstig van de soa-polikliniek (n= 5040). De
overige NG kweken zijn afkomstig van
huisartsen (n= 367) Bij de soa poli worden alleen
de cliënten met specifieke klachten passend bij
gonorroe gekweekt op NG. Daarnaast vindt
moleculair / en microscopisch onderzoek plaats.
Van de 5040 NG kweken afkomstig van de soapolikliniek zijn er uiteindelijk 1760(35%) positief
geworden in de kweek. In vergelijking met 2017
is het aantal gekweekte NG stammen in 2018

Bacteriologie

opnieuw toegenomen met 20% (n= 299 meer
stammen).

Resistentieontwikkeling NG
De eerste keuze van behandeling voor
ongecompliceerde gonorroe is een éénmalige
injectie met ceftriaxon 500 mg intramusculair.
In het Streeklaboratorium worden van alle NG
stammen MIC’s bepaald voor 5 antibiotica nl:
ceftriaxon, cefixime en cefotaxim (derde
generatie cefalosporine’s) , azitromycine en
ciprofloxacin. Het aantal ciprofloxacin
resistente stammen zien we opnieuw stijgen
(31,6%> 39,1%). Het aantal cefotaxime
resistente stammen neemt ook geleidelijk toe
(2,9%>3,1%). Het aantal azitromycine
resistente stammen zien we opnieuw
verdubbelen (5,2% > 10,5 %) Dit is een
verontrustende trend die landelijk
waargenomen wordt. Azitromycine wordt
voorgeschreven bij dubbelinfecties met
Chlamydia trachomatis. Het
resistentiepercentage voor cefixim blijft heel
laag. (0,1% ). Ook dit jaar zijn er geen
ceftriaxon resistente stammen gevonden.
Neisseria gonorrhoeae referentietaak
Het Streeklaboratorium is sinds 1-1-2014
officieel referentielaboratorium (GOREF) voor
Neisseria gonorrhoeae. Meer informatie hierover
is te vinden op de website www.GOREF.nl.
Bij de oprichting van GOREF was en is de
voornaamste zorg de ontwikkeling van
resistentie bij N.gonorrhoeae, vooral voor derde
generatie cefalosporines. Het
referentielaboratorium doet daarom
aanvullende gevoeligheidsbepalingen bij
stammen met een MIC voor ceftriaxon ≥ 0.125
mg/l. Stammen met een ceftriaxon MIC > 0.125
mg/l zijn resistent, stammen met een
verhoogde MIC voor ceftriaxon worden
eveneens opgevraagd bij overige laboratoria in
Nederland voor bevestiging. In 2018 zijn er 5
NG stammen voor bevestiging opgestuurd door
externe laboratoria , 4 van de 5 stammen zijn
bevestigd als resistent voor cefotaxim en /of
een verhoogde MIC voor cefotaxim en
ceftriaxon, 1 stam is niet bevestigd, deze bleek
gevoelig voor alle cefalosporines.
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Directe soa diagnostiek
Op het laboratorium van de Soa polikliniek is
het testbeleid veranderd zodat het aantal
directe HIV-sneltesten met ruim de helft
verminderd is. Er zijn in 2018 nog slechts 6276
HIV- sneltesten uitgevoerd, in 2017 waren dit er
nog ruim 15.000. Alle overige uitgevoerde
testen zoals onderzoek op urinesediment,
VDRL, KOH-fluor – en grampreparaten zijn
vrijwel gelijk gebleven, het aantal
zwangerschapstesten is met 69% toegenomen
(n=303). Voorafgaand aan de behandeling van
anale chlamydia bij vrouwen (met doxycycline)
wordt standaard een zwangerschapstest
uitgevoerd.

Schimmels
Naast de tijdelijke overname van de
tuberculosediagnostiek van het
AmsterdamUMC is ook de
schimmeldiagnostiek tijdelijk overgenomen,
zodoende zien we een ruime verdubbeling in
het aantal schimmelkweekaanvragen, van 342
aanvragen in 2017 naar 848 in 2018. Van deze
aanvragen, werd er in 281 gevallen (33%) een
schimmel of een gist gekweekt. In de meeste
gevallen werd er een Trichophyton rubrum
gekweekt (n=49). Naast Trichophyton rubrum
zijn Trichophyton tonsurans (n=14) en
Trichophyton mentagrophytes (n=6) de meest
voorkomende dermatofyten. Candida
parapsilosis (n=16) en Candida albicans (n=8)
waren de meest voorkomende gisten. Alleen
Candida met een klinische betekenis zijn
gedetermineerd tot op species niveau.
Bijzondere bevinding was het kweken van een
Histoplasma capsulatum var. capsulatum. Deze
veroorzaakt de in Nederland zeer zeldzame
ziekte Histoplasmose. Histoplasma komt in
bepaalde delen van de Verenigde Staten voor,

o.a. in grotten met vleermuizen.
Histoplasma capsulatum
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Column analist bacteriologie, Sandra Domingos
Ik ben Sandra Domingos Costa Ferreira en ik ben 36 jaar oud. In 2003 heb ik mijn MBO klinische chemie
diploma gehaald en ben daarna aan de slag gegaan bij ATAL-Medial als Medisch microbiologische
analist. In de ochtend werkte ik bij de bloedafname dienst en in de middag op het microbiologisch
laboratorium. Dit was een afwisselende baan met
vooral veel contact met patiënten, gecombineerd met
het werk op het laboratorium. Omdat mijn
afstudeerrichting niet specifiek bacteriologie was en ik
eigenlijk wel veel interesse had in de microbiologie
heb ik in 2011 besloten om naast mijn werk een 3
jarige deeltijd HBO opleiding microbiologie te gaan
volgen aan de hogeschool in Utrecht.
Na het afronden van deze studie heb ik nog een half
jaar bij ATAL-Medial gewerkt, maar door
omstandigheden is er destijds besloten dat de
werkzaamheden voor de afdeling bacteriologie van
ATAL beëindigd zouden worden en dat alle materialen
in de toekomst verstuurd zouden worden naar het
Streeklaboratorium van de GGD.
Ik heb vervolgens gesolliciteerd op een vacature bij het
Streeklaboratorium en werd aangenomen. Zodoende
ben ik in januari 2015 begonnen bij het
Streeklaboratorium als medisch microbiologisch
analist op de afdeling bacteriologie, zo kon ik toch
helpen om alle materialen, voorheen van ATALMedial, te verwerken.
Op de afdeling bacteriologie houden wij ons bezig met
het analyseren van patiënten materiaal dat
voornamelijk afkomstig is van huisartsen en
verpleeghuizen. Verder krijgen we ook veel materiaal
binnen van de soa-polikliniek voor onderzoek op Neisseria gonorrhoeae.
Momenteel houd ik mij voor voornamelijk bezig met de routine op de bacteriologie en met het maken
van de roosters van de afdeling. Het Streeklaboratorium heeft besloten om vanaf 2020 over te gaan op
een elektronisch roostersysteem. Hierbij kunnen de weekroosters gemakkelijker gemaakt worden en
kan er door de verschillende afdelingen eenvoudiger geruild worden onder de analisten van de diverse
afdelingen. Het voordeel van dit systeem is ook dat van iedere analist de competenties eenvoudig
bijgehouden kunnen worden, een eis van het kwaliteitssysteem. Momenteel wordt er hard gewerkt om
het roostersysteem werkbaar te krijgen voor alle afdelingen door o.a. het volgen van trainingen.
Alle variatie in de werkzaamheden maakt dat het voor mij heel erg leuk is om hier te werken en ik hoop
dat ik dit nog heel lang mag blijven doen. Tot slot werken we nu weer min of meer samen met ATALMedial, in die zin, dat we voor de materialen onder ander gebruik maken van hun prikpunten in de stad.

Serologie
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Serologie
Adriaan Swaen, Karin Adams, Hoofdanalisten

Algemene ontwikkelingen
De focus van de afdeling serologie ligt op het
gebied van de soa diagnostiek met name
Chlamydia trachomatis, HIV , hepatitis en syfilis.
De belangrijkste taak betreft de diagnostiek van
Chlamydia trachomatis met behulp van NAAT
(Nucleic Acid Amplification Testen) . In 2018 zijn
de productiegetallen gestegen met 8% ten
opzichte van 2017 (zie tabel 18).
De afdeling serologie is in 2018 voortgegaan
met automatiseringsslag, welke in 2017 werd
ingezet. In april 2018 is een derde “PANTHER”
platform geïnstalleerd en gevalideerd. Drie
uniforme systemen bieden meer flexibiliteit ten
aanzien van de workflow en verbetering van de
doorlooptijd. Daarnaast biedt de “PANTHER”
meer mogelijkheden voor uitbreiding van het
diagnostisch pakket. In de toekomst kan de
“PANTHER” uitgebreid worden met een
module, waarmee de
geautomatiseerdediagnostiek uitgebreid kan
worden met o.a. LGV (bijzondere vorm van
Chlamydia) en andere testen zoals CMV,
Bacteriele Vaginose en Bordetella. Daarnaast
werd een verbetering van de doorlooptijd
gerealiseerd door de diagnostiek van CMV
IgG/IgM en Chlamydia trachomatis IgG
serologie onder te brengen op het
volautomatische platform de “LIAISON”.
Ter ondersteuning aan de deskundigheid van de
analisten zijn E-Learning programma’ s
geïntroduceerd. Ook het verbreden van de
kennis over analyzers en andere apparatuur
kreeg aandacht.
In maart 2018 werden twee familiedagen
georganiseerd, in oktober was onder andere het
Streeklaboratorium gastheer voor Weekend
van de Wetenschap waarbij analisten tekst en
uitleg gaven over het werk op een laboratorium.
Daarnaast houden analisten van de afdeling
serologie zich bezig met diverse projecten zoals
bijvoorbeeld HPV; DISCOVERen AMPrep.
Enkele analisten van het Streeklaboratorium
ondersteunen sinds 2014 het laboratorium van
MICROPIA, onderdeel van ARTIS. Het
dagelijkse voorbereiden van de opening van

Micropia is de belangrijkste taak. Daarbij
worden verse preparaten verzorgd en delen
analisten kennis met de bezoekers. Wij zijn trots
om in deze unieke samenwerking een steentje
bij te kunnen bijdragen.

Diagnostiek van infectieziekten uitgelicht
hiv-serologie
De productieaantallen van de hiv-screening met
immunoassays , zijn in 2018 toegenomen. Na
een kleine daling van het aantal HIV aanvragen
in 2016, is er weer een toename geweest in de
laatste twee jaren. In 2017 was er sprake van
negen procent, in 2018 van vijftien procent.
Bij deze stijging in absolute getallen bleef het
aantal positieve bevindingen constant (0.4%)
In 2018 zagen we 178 hiv positieve
serummonsters in de screening waarvan er 159
als hiv-1 geclassificeerd zijn (zie tabel 16
Bevestigingstesten HIV). Acht serummonsters
konden gerapporteerd worden als positief voor
hiv-p24.
Het RIVM meldt in het rapport ”Sexually
Transmitted Infections 2017’’, dat 69% van de
nieuwe HIV diagnoses bij MSM (mannen die
seks hebben met mannen) wordt vastgesteld,
terwijl 23% bij heterosexueel contact word
vastgesteld (bron: stichting hiv monitoring
2018).
Hepatitis A:
IgM antistoffen wijzen op een recente infectie.
De aantallen onderzoeken zijn de laatste jaren
afgenomen (van 2016:401, 2017:250, 2018:235,
zie tabel 15:Productiecijfers afdeling serologie).
De immuunstatus wordt bepaald door specifiek
IgG antistoffen. Ook hier is een daling van
aantallen HAV onderzoek opgetreden van
ongeveer tien procent.
In 2018 werden elf meldingen van infectie met
HAV (type 1A) met seksueel contact als meest
waarschijnlijke bron.
Hepatitis B
Omdat er nog altijd jaarlijks mensen overlijden
aan hepatitis B, blijft vroege detectie wenselijk.
Voor de immuniteit bepaling wordt de antistof
HBs uitgevoerd. Aantallen zijn redelijk constant
gebleven over de laatste 3 jaren. Voor de
diagnostiek van infectie bepalen we de
antistoffen HBc en HBsAg.
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Ook deze productiecijfers zijn redelijk constant
gebleven. Onderzoek naar Hepatitis Be antistof
en e-antigeen is enigszins toegenomen (39%
resp.43%). Deze diagnostiek toont de activiteit
van replicatie van HBV bij chronische patiënten
aan.
In 2018 werden 104 gevallen van acute hepatitis
B in Nederland gemeld (incidentie: 0,6 per
100.000 inwoners), iets minder dan in 2017
(n=115). De incidentie was 1,0/100.000 onder
mannen en 0,2/100.000 onder vrouwen. De
incidentie van acute hepatitis B is gedaald
tussen 2003 en 2015 en lijkt sindsdien
gestabiliseerd.
In 2018 was seksueel contact met 59% de meest
frequent gerapporteerde transmissieroute voor
acute hepatitis B. Voor 32% was de
transmissieroute onbekend. Vorig jaar was dit
slechts 17%. Onder chronische hepatitis B
patiënten was verticale transmissie de meest
frequente route (50%). Voor 37% van de
gevallen bleef de transmissieroute onbekend
(ref. RIVM).

Hepatitis C:
Hepatitis C moet niet verward worden met
hepatitis B en hepatitis A. Tegen de laatste
twee bestaat een goed werkend vaccin. Tegen
hepatitis C is helaas geen vaccin, wel kan de
infectietegenwoordig goed behandeld worden.
Hepatitis A en B kun je geen tweede keer
oplopen. Bij hepatitis C ligt dat anders: hepatitis
C kan telkens opnieuw worden opgelopen, ook
na succesvolle behandeling. Vooral hivpositieve mannen lopen het risico om via seks
hepatitis C op te lopen. Ook als er medicatie
gebruikt wordt tegen hiv, blijf je vatbaar voor
deze soa. Hepatitis C is zeer besmettelijk. Het
virus blijft, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hiv,
buiten het lichaam lang infectieus. Hepatitis C
kan tot 6 weken op kamertemperatuur
overleven op materialen als staal, plastic,
rubber en in glijmiddel. Ook via een gedeeld
matras kan dus hepatitis C overgedragen
worden als deze niet ná de seks worden
gedesinfecteerd.
Vanaf 1 januari 2019 zal de meldingsplicht voor
hepatitis C worden aangepast: dan zijn ook
chronische infectie en her-infectie met hepatitis
C virus meldingsplichtig.
Syfilis (Treponema pallidum)
De Treponema screening op de automaat
Liaison XL laat een toename zien van 5% ten
opzichte van het vorige jaar. De bevestiging

test, immunoblot, werd 1673 keer uitgevoerd,
een 12% toename. De VDRL test wordt
uitgevoerd na een positieve screening en liet
ook een toename van 15% zien in 2018.

Andere Serologische testen:
Als gevolg van de toenemende dienstverlening
voor de eerste lijn werd een toename gezien
voor EBV (Epstein- Barr Virus) en Helicobacter
pylori (IgG) onderzoek, een stijging in
productieaantallen van 165% respectievelijk
34%.
In 2018 werd de Dengue Sneltest gedurende
een korte periode geïntroduceerd: omdat het
aantal aanvragen lager bleef dan verwacht. De
test is uit het routinepakket genomen.

PSIE (Prenatale screening infectie ziekten
en erythrocytenimmunisatie)
Prenatale screening infectie ziekten en
erythrocytenimmunisatie oftewel PSIE, is een
12e weeks screening bevolkingsonderzoek, dat
door de verloskunde aangeboden wordt aan alle
zwangere vrouwen in Nederland. Bloed wordt
gescreend op irregulaire antistoffen,
bloedgroep, Rhesus factor D en c, hepatitis B,
syfilis en hiv. Bijzondere bloedgroepen worden
nagezien door Sanquin
Het aantal aanvragen is stabiel gebleven ten
opzichte van de vorige jaren.

Geautomatiseerde soa-testen:
De soa-polikliniek is verantwoordelijk voor twee
derde van de aanvragen van CT (Chlamydia
trachomatis) en NG (Neisseria gonorrhoeae).
Deze diagnostiek wordt d.m.v. nucleïnezuur
detectie (NAAT) op volautomaten verwerkt. De
effectiviteit van deze diagnostiek licht in het feit
dat op 1 buis vier verschillende bepalingen
gedaan kunnen worden, nl: Chlamydia,
Neisseria , Trichomonas en Mycoplasma met
behulp van de TMA techniek.
Chlamydia is nog steeds de meest
voorkomende soa. Ook in 2018 bleven de
aantallen stijgen tot 7.1 % tegenover 7.3 % in
2017 en 7.7% in 2016 en hiermee zien we dan
ook een lichte afnemende trend.
De incidentie bij NG licht beduidend lager,
percentages van 2016 t/m 2018 waren resp.
3.2% ; 3.5 % en 3.8%, een lichte toename. Deze
trend is ook te bespeuren bij de andere
aanvragers zoals o.a. huisartsen en klinieken.
Een andere test die meer en meer aangevraagd
wordt is Mycoplasma genitalium, en met rede

Serologie

want de prevalentie over de laatste drie jaren is
gemiddeld 12 %.

Projecten
HPV studies
Het Streeklab participeert met (o.a.) eigen
analyses in epidemiologische studies binnen de
afdeling Onderzoek van de GGD
(hoofdonderzoeker M. Schim v/d Loeff). Deze
studies hebben als doel om uiteindelijk
genitale kanker, veroorzaakt door het Humaan
Papillomavirus, te voorkomen. Vooral speciale
doelgroepen, zoals MSM (mannen die seks
hebben met mannen) hebben de aandacht.
Ook vanuit het RIVM worden verzoeken gedaan
tot het verzamelen van sera voor onderzoek
naar de werkzaamheid van de HPV-vaccinatie.
In 2018 zijn weer meer dan 3000 swabs
verzameld voor toekomstig onderzoek.
AMPrEP studie
Dit is een project vanuit het H-TEAM met als
doel te kijken naar deelname, acceptatie en
bruikbaarheid van PrEP als preventiemiddel
tegen een hiv infectie. Het betreft
hetverwerken en opslaan van bloedmonsters.
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Dry Blot Spot
Als onderdeel van de AMPrEP studie wordt met
behulp van filterpapier waarop een druppel
bloed wordt achtergelaten de farmacologie van
anti- hiv middelen geanalyseerd.
Discover
In maart 2017 startte de DISCOVER studie, een
gerandomiseerde, dubbelblinde fase 3
onderzoek ter beoordeling van de veiligheid en
werkzaamheid van de combinatie emtricitabine
en tenofovir-alafenamide ; dit is een nieuw
experimenteel geneesmiddel voor het gebruik
door gezonde volwassenen ter voorkoming van
hiv infectie. Dewerkzaamheden zijn: verwerken
bloedbuizen en urines, maken van dry blot
spots en voorbereiding verzending naar
Zwitserland.
NABOGO
Dit is een gerandomiseerde klinische studie om
de effectiviteit van 3 antibiotica (ertapenem,
fosfomycine en gentamycine) als behandeling
van ongecompliceerde anogenitale gonorroe te
vergelijken met de standaard behandeling
(ceftriaxon).Werkzaamheden: het testen op
CT/NG en de opslag van studie samples.
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Column analist serologie, Amber van den Brom
Mijn naam is Amber van den Brom en ik ben sinds september 2015 werkzaam als analist op de
afdeling Serologie van het streeklaboratorium binnen de GGD Amsterdam. Op de Serologie doen
we verschillende analyses uit bloed. We gaan op zoek naar ziekteverwekkers en de antistoffen die
hiertegen door het lichaam gevormd worden. Op deze manier kan een vermoedelijke infectie
opgespoord worden. Ik ben inmiddels op verschillende van deze analyses ingewerkt. Veel testen
worden tegenwoordig gedaan op grote apparaten. Het is mooi om met zo’n apparaat te kunnen
lezen en schrijven en door ‘goed samenwerken’ zo veel mogelijk resultaten te kunnen genereren,
maar het leukste vind ik toch de analyses die (deels) handmatig zijn. De HIV, Lues en Borrelia blots
worden deels handmatig gedaan. Het patiënten materiaal moet handmatig in-gepipetteerd
worden, maar het toevoegen van reagentia en de wasstappen gebeuren in de AUTO-LiPA 48. Het
aflezen van de blot strips gebeurt vervolgens weer handmatig. Ook de RPR (Rapid Plasma Reagin) is
een agglutinatietest die handmatig uitgevoerd wordt. Hierbij worden IgG en IgM antistoffen tegen
lipoid materiaal aangetoond. Lipoproteïne en cardiolipine komt vrij bij weefselschade. Bij een syfilis
infectie is er ook weefselschade en om deze reden kan de RPR test door middel van een
titerbepaling bijdragen aan het vaststellen van het stadium van een syfilis infectie en het
controleren van therapie.
Naast de routinediagnostiek op de Serologie ben ik ook werkzaam op het Point Of Care
laboratorium van de soa-polikliniek. Het wordt
‘point of care’ genoemd omdat het patiënten
materiaal bij iemand die klachten heeft direct
onderzocht wordt en waar nodig de cliënt ook
gelijk behandeld kan worden. Ik vind het leuk dat
ik hier direct in contact ben met de cliënt. Het is
ook een hele andere manier van werken als op de
Serologie. We doen hier onder andere
microscopie. In preparaten van uitstrijkjes gaan
we op zoek naar ziekteverwekkers als Neisseria
gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis (de verwekker
van bacteriële vaginose), candida, Trichomonas
vaginalis, scabiës (schurftmijt) en schaamluis. Ook
kunnen we door middel van een sneltest
antistoffen tegen HIV aantonen.
Samen met een aantal collega’s werk ik mee aan
de DISCOVER studie. Dit is een internationale
studie waarin de veiligheid en werkzaamheid van
de combinatie van emtricitabine en tenofoviralafenamide (F/TAF) als HIV pre-expositie
profylaxe (PrEP) wordt onderzocht. Deelnemers
worden bij de GGD Amsterdam gescreend,
geïncludeerd en vervolgd tijdens deelname in de
studie. Op het Serologie lab ontvangen we de patiënten materialen, en verwerken en verzenden
deze naar het centrale laboratorium in Zwitserland.
Volgens de ISO 15189: 2012 norm moet een laboratorium kunnen aantonen dat medewerkers voor
elke functie competent zijn en blijven. Om hieraan te kunnen voldoen heb ik een online
toetsingssysteem (e-learning) opgezet om de theoretische kennis van medewerkers te kunnen
aantonen. Voor het komende jaar staat gepland om dit verder uit te breiden voor de andere
afdelingen binnen het Streeklaboratorium.
De werkzaamheden bij het Streeklaboratorium zijn dus erg divers en ik ben er trots op dat ik hier
een bijdrage aan kan leveren.

Moleculaire diagnostiek
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Moleculaire diagnostiek
Sylvia Bruisten, Medisch Moleculair Microbioloog

Algemeen
De moleculaire groep analisten werd in 2017 en
2018 aangestuurd door een Medisch moleculair
microbioloog (MMM) én een MMM-in opleiding.
De MMMio had in november 2018 alle
opleidingspunten gehaald en is door het
Concilium geregistreerd als MMM. Daarmee
kon hij in december 2018 direct starten als bij
het Maasstadziekenhuis in Rotterdam. Op deze
plaats willen we hem graag danken voor zijn
inzet en voor zijn impulsen om de moleculaire
diagnostiek op het Streeklaboratorium te
vernieuwen en de doorlooptijd van uitslagen te
verkorten. Ook is er een verdere automatisering
met Labtrain gerealiseerd (het registreren van
mixen, primers en probes) die het totale proces
minder bewerkelijk en minder foutgevoelig
maken.
Het totaal aantal uitgevoerde moleculaire
testen is in 2018 met 9,2% gestegen ten
opzichte van 2017, tot een totaal van 302.607
testen. Dit komt door een doorgaande stijging
van het aantal geautomatiseerde moleculaire
testen van zowel C. trachomatis als N.
gonorrhoeae met de (Aptima Combo test). Deze
stijging komt overeen met het gestegen aantal
consulten op de soa-polikliniek in 2018. De prijs
per test is echter gedaald zodat de inkomsten
voor het Streeklaboratorium met deze
testtoename niet significant zijn gestegen. Een
heel opvallende stijging betreft het aantal TMA
testen op Mycoplasma genitalium (MG). Dit
hangt samen met twee studies, de MGprevalentie en de MG urethritis studie, die in
2018 zijn gestart (zie ook hieronder).
Het aantal handmatig uitgevoerde PCR testen is
licht gestegen, met minder dan 1%. Er waren
stijgingen in het aantal virale gastro-enteritis
testen, syfilis PCRs voor de soa-polikliniek en
LGV typeringen. Er waren dalingen in het aantal
herpes testen van de soa polikliek, kinkhoest
aanvragen en HCV PCRs.
De afname van respiratoire diagnostiek heeft
zich verder voortgezet in 2018, waarbij er ook
bijna geen aanvragen meer waren voor het
respiratoire basis pakket. Er zijn wel solitaire
aanvragen voor RSV en voor Mycoplasma
pneumoniae geweest, mogelijk omdat het

OLVG deze testen niet zelf uitvoert. Er is in
2018 ingevoerd dat de respiratoire diagnostiek,
buiten het basis pakket, wordt uitbesteedt aan
het AMC. In de praktijk zijn er echter geen
aanvragen in 2018 binnengekomen die
daadwerkelijk zijn doorgestuurd.
In 2018 is er een verbeterde LGV typerings PCR
ontwikkeld en gevalideerd en deze kan in 2019
in de routine diagnostiek geïmplementeerd
worden. Deze test is gebaseerd op detectie van
het pgp3 gen op het plasmide van C.
trachomatis. Omdat dit plasmide minstens 10x
zoveel voorkomt per bacterie genoom dan het
gebruikelijke pmpH PCR target is de
LGV/nonLGV PCR veel gevoeliger geworden
zodat er nog slechts 6% als ‘niet-typeerbaar’
uitgegeven hoeft te worden (dit was 20% met
de pmpH gen PCR). Deze PCR validatie zal
worden opgeschreven voor publicatie in een
vaktijdschrift in 2019.
Een andere vernieuwing was het in gebruik
nemen van een nieuwe master mix, (QNP van
firma Qiagen). Deze gaf een verbeterde
gevoeligheid voor de detectie van de virale en
parasitaire gastro-enteritis pathogenen, maar
niet van enkele bacteriële targets. Vooral voor
Cryptosporidium species was de sensitiviteit
enorm veel hoger. De in gebruik name van deze
mix leerde voor Cryptosporidium dat er bij een
validatie niet alleen naar sensitiviteit gekeken
moet worden, maar zeker ook naar de
specificiteit.
Ook in 2018 zijn er (wetenschappelijk) studies
uitgevoerd om de houdbaarheid en kwaliteit
van afnamematerialen voor laesies en vaginale
uitstrijkjes te bepalen. Zie hiervoor het
hoofdstuk ‘Reserach’.

Soa diagnostiek
Chlamydia trachomatis en LGV genovar
typering
Net als in voorgaande jaren steeg in 2018 het
aantal Chlamydia trachomatis aanvragen vanuit
de soa-polikliniek (+10%), terwijl het aantal
aanvragen vanuit andere inzenders ongeveer
gelijk bleef aan voorgaande jaren (48.000
testen). De chlamydia prevalentie bleef met
gemiddeld 7,3% vergelijkbaar aan die van
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voorgaande jaren, met een lichte daling in 2018
(7.2%). De Ct single test die gebruikt wordt voor
bevestiging van dubieuze materialen werd
slechts 3 keer uitgevoerd en was in 2 gevallen
positief.
Het aantal testen op LGV-typering steeg met
ruim 10% in 2018, tot 2559 aanvragen. Het
percentage LGV positief bleef met 12% gelijk
aan voorgaande jaren.

Gonorroe nucleïnezuur (bevestiging) testen
Er werden in 2018 ruim 145.000 testen op
Neisseria gonorrhoeae (NG) uitgevoerd met
100.000 daarvan op materialen vanuit de Soa
Polikliniek. De NG prevalentie steeg licht in
2018 naar 3.8% positief. Deze stijging was
zowel te zien onder de soa-polikliniek
bezoekers als de aanvragen via huisartsen.
Het aantal NG-bevestiging PCR testen steeg
met bijna 1% en het aandeel positief hierin
daalde met bijna 6% tot 27,4% positief.
Mycoplasma genitalium TMA en qPCR
Om te onderzoeken in hoeverre Mycoplasma
genitalium (MG) gezien moet worden als een
ziekteverwekker zijn er in 2018 twee studies
gestart, de MG-prevalentie studie en de MG
urethritis studie. Deze studies werden deels
gesponsord door firma Hologic die 3000 MG
TMA testen doneerde. Details van de studie zijn
te vinden in het hoofdstuk over Research.
De grote stijging naar bijna 5000 MG TMA
testen hangt samen met start van genoemde
studies. Opmerkelijk is dat zowel de MG
prevalentie, zoals bepaald met de in-house PCR
als met TMA, in 2018 veel hoger ligt (15 – 20%)
dan in 2014. Toen was deze prevalentie onder
bezoekers van de soa polokliniek slechts 5,2%
(van der Veer et al. STI, 2016). Dit kan duiden op
een stijging van de MG prevalentie in de
afgelopen jaren. Op de soa-polikliniek wordt
niet gericht getest op MG; de genoemde studies
zullen bijdragen aan het inzicht of dit wel zou
moeten gebeuren, met name voor mensen met
urethritis klachten.
Trichomonas vaginalis
Het aantal aanvragen daalde net als het jaar
ervoor stevig met 18% naar 4150 TMA testen in
totaal. Dit hangt waarschijnlijk samen met het
ingezette beleid om alleen materialen van
vrouwen te testen, tenzij op speciaal verzoek er
ook materialen van mannen getest moeten
worden. De prevalentie van T. vaginalis steeg
van 2,7% in 2017 naar 3,6% in 2018, wat

mogelijk een weerspiegeling is van meer
gerichte aanvragen.

Herpes virus bepalingen (HSV-1, HSV-2 en
VZV) op blaasjesvocht
Aanvragen vanuit de soa-polikliniek daalde in
2018 met 11% en van de overige aanvragers was
er een kleine stijging van 2,4%; dit bracht het
totaal aantal herpes bepalingen op bijna 1500.
Voor de niet soa-polikliniek inzenders bleef het
aandeel HSV-1 en HSV-2 -positief nagenoeg
gelijk aan dat in voorgaande jaren met
respectievelijk 28,6% en 23, 1% voor HSV-1 en
HSV-2. Er was een kleine stijging in het aandeel
VZV positief naar 6,8%.
Voor de bezoekers van de soa-polikliniek was
de herpes prevalentie lager voor HSV-1 (18,3%)
en hoger voor HSV-2 (24,4%) vergeleken met
de overige inzenders.
Varicella zoster virus was onder de soapolikliniek bezoekers laag prevalent (0,4%). Er
werd in 2018 in slechts twee gevallen een HSV-1
+ HSV-2 dubbelinfectie gezien.
Syfilis
Voor Treponema pallidum (TP) waren er in 2018
veel meer diagnostische inzendingen vanuit de
soa-polikliniek (+18%) en een stijging met 2,3%
voor de overige inzenders, tot een totaal van
ruim 1000 PCR aanvragen. Het aandeel positief
bleef ongeveer gelijk, en hoog, op 23,5% voor
de soa-polikliniek bezoekers, en 22,6% voor de
overige inzenders. Een verklaring van het
gestegen aantal testaanvragen vanuit de soapolikliniek is de start van de TREPOLI studie.
Deze maakt deel uit van de in 2017 gestarte
promotietrajecten op het gebied van syfilis. Zie
ook de bijdrage van Hélène Zondag in het
hoofdstuk Research.
Haemophilus ducreyi (zachte sjanker)
Van de 41 aanvragen voor Haemophilus ducreyi
was er wederom geen enkele positief.

Vaginale dysbiose
Het aantal aanvragen op
Bacteriële vaginose (BV) diagnostiek
is in 2018 licht gedaald, tot een totaal van 3066.
Er was een sterke daling van het aantal cervix
swabs (-21%) maar een stijging (+9%) van het
aantal vaginale swabs. De prevalentie van BV
positief bleef gelijk ten opzichte van vorige
jaren. Dit was 36% in zowel de cervix swabs als
de vagina swabs.
In 2018 is de analyse versneld en minder
foutgevoelig geworden doordat de Ct waarden

Moleculaire diagnostiek

verwerkt werden met Labtrain. De analist hoeft
daarna alleen nog de uitslagen ‘BV positief’, ‘BV
intermediair’, ‘BV negatief ‘ en ‘niet
interpreteerbaar’ te valideren waarna de uitslag
automatisch wordt doorgestuurd naar Glims.
Dit is een nuttige efficiëntieslag die mede door
de inzet van de MMMio en specifieke Labtrain
analisten is gerealiseerd.

Respiratoire diagnostiek
Kinkhoest diagnostiek
In 2018 was er een sterke daling (-47%) van het
aantal kinkhoest aanvragen tot een totaal van
209 testen. Het aandeel positief (12%) voor
kinkhoest (Bordetella pertussis) bleef gelijk aan
voorgaande jaren en er waren 2 monsters (1%)
positief voor B. parapertussis. Indien Bordetella
gedetecteerd werd maar niet getypeerd kon
worden, werd het uitgeslagen als Bordetella
species, wat 6 (2,9%) keer voor kwam in 2018.
Acute respiratoire infecties (ARI)
De vraag naar ARI diagnostiek is in 2018 nog
verder afgenomen nu het OLVG deze
diagnostiek zelf verzorgt. Het ARI-basis pakket,
dat bestaat uit de 5 targets: influenza A virus,
influenza B virus, RSV (zowel A als B types),
rhinovirus en adenovirus, werd nog slechts 21
keer aangevraagd (-38%). In totaal waren
daarvan 5 materialen (24%) positief voor een
ARI pathogeen.
De respiratoire aanvragen op sommige andere
pathogenen was hoger dan voor ARI-basis. Dit
betrof RSV (n=63) met 0% positief en
Mycoplasma pneumoniae (n=34) met 3 positief
(9%).
Q-koorts (Coxiella burnetii)
In 2018 waren er 10 aanvragen op Q-koorts en
alle 10 waren negatief.

Virale hepatitis diagnostiek
Hepatitis A PCR
Het aantal aanvragen voor hepatitis A virus PCR
was ook in 2018 erg laag met een totaal van 44
testen. Daarvan was 22,7% positief.
Hepatitis C PCR en typering
Het aantal aanvragen op HCV RNA was in 2018
gedaald met 6,8% tot een totaal van 439 testen.
Daarvan was 9,8% positief, wat 7% lager was
ten opzichte van 2017. In de QCMD
rondzending resultaten werd geconstateerd dat
de HCV PCR erg slecht scoorde. Daarop is
besloten om deze diagnostiek te valideren met
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de qPCR test van Hologic op de Panther. Deze
validatie is in 2019 gereed en dan kan de test
geïmplementeerd worden. Onder mensen die
risico lopen op een HIV infectie en die door
toenemend PrEP gebruik meer risico gaan
lopen op een HCV infectie is het zinnig om
regelmatig te testen op HCV. In 2019 wordt
bekeken of dit betaalbaar beleid is. De HCV
qPCR op de Panther is dan een geschikt
testformat.

Liquor en feces diagnostiek op herpes en
enterovirus/parechovirus
In 2018 werd er nog slechts 1 liquor ingestuurd
om te testen op herpes en deze was negatief.
Daarnaast werden er 14 feces monsters
ingestuurd voor enterovirus/parechovirus; deze
waren ook allemaal negatief.

Gastroenteritis (GE) diagnostiek
Norovirus en virale gastro-enteritis
verwekkers
Het aantal norovirus aanvragen in 2018 is flink
gestegen met 9,5% tot en totaal aantal van
1130. Het percentage norovirus genogroep GgI
positieven is met 1,3% is vergelijkbaar aan
voorgaande jaren en het percentage norovirus
GgII is iets gestegen naar 6.5%.
Van de overige virale verwekkers kwam
adenovirus het vaakst voor (3,8% positief) maar
ook rotavirus (2,7%) en astrovirus (1,4%)
werden regelmatig gevonden in 2018.
Bacteriële gastro-enteritis
In 2018 is het aantal bacteriële GE aanvragen
iets gedaald naar 4108. In totaal was 7,7% van
de materialen positief voor een bacteriële GE
ziekteverwekker. Het vaakst werd wederom
een infectie met Campylobacter gevonden
(4,3% positief) met Shigella als goede tweede
(2,7% positief). Infecties met Salmonella (0,5%)
en Yersinia (0,1%) werden slechts sporadisch
gevonden. Deze aantallen zijn vergelijkbaar met
voorgaande jaren.
Parasitaire gastro-enteritis
Er was een lichte stijging in het aantal
aanvragen op parasitaire GE (n=5416) in 2018 en
er is in 3,1% van de feces monsters een parasiet
gevonden. Het vaakst werd Giardia lamblia
(2,7%) gevonden en daarnaast heel af en toe
Cryptosporidium species (0,4% positief), terwijl
Entamoeba histolytica (0,04% positief) zo goed
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als niet gevonden werd. Dit is precies hetzelfde
beeld als in voorgaande jaren.

PCR op reinkweken-bevestiging van
bacteriële diagnostiek
MRSA
MRSA diagnostiek op het GGD
Streeklaboratorium is sinds 2014 aangepast
waardoor moleculaire MRSA bepaling vrijwel
niet meer nodig is. Deze PCR is in 2018 nog
slechts 4 keer uitgevoerd en deze was in alle 4
gevallen MRSA negatief.
STEC
De PCR op E. coli stammen met de pathogene
Shigatoxine genen, stx1 en stx2 werd in 2018
ruim 7% vaker uitgevoerd op verdachte
kolonies, tot een totaal van 412 testen. Het
percentage positief (één van de stx1 en stx2
genen positief) bedroeg 2,9%, wat vergelijkbaar
is aan voorgaande jaren.

Moleculaire diagnostiek

Column Wilma Vermeulen, analist moleculaire diagnostiek
Mijn naam is Wilma Vermeulen, werkzaam als analist binnen het Streeklaboratorium. Toen mij gevraagd
werd om een stukje te schrijven voor het jaarverslag 2018 van het Streeklaboratorium realiseerde ik mij
dat de eerste keer al even geleden was. Waarschijnlijk schreef ik een bijdrage tijdens mijn werk op de
afdeling Virologie waar ik vanaf 1988 werkzaam was. Het komt bij collega's wel eens ter sprake wie er,
en wanneer, op het Streeklaboratorium is komen werken, maar
ik verzeker u dat ik niet de enige ben met een langere staat van
dienst! Voor mij is het duidelijk waarom dat zo zou kunnen zijn:
het Streeklaboratorium biedt het personeel de mogelijkheid
om, wel of niet parttime, te rouleren binnen, maar ook tussen
afdelingen. Bovendien zijn er altijd wel nieuwe ontwikkelingen,
projecten, stagiairs- en kwaliteitszaken waar je je voor kunt
inzetten. Hier heb ik dan ook de afgelopen jaren graag gebruik
van gemaakt en zo komt het dat ik momenteel naast de
afdeling Serologie minimaal 1 dag per week ook op de afdeling
Moleculaire Diagnostiek werk.
De afdeling Moleculaire Diagnostiek heeft een leuk team en is
altijd op zoek naar verbeteringen op het gebied van diagnostiek
en de bijbehorende logistiek. Er wordt gewerkt aan robotisering
van de huidige extractie-technieken via de MP24, Hepatitis C
viral load bepalingen, maar ook de feces- en bacteriediagnostiek is onderhevig aan regelmatige verbeteringen.
Binnenkort gaat de schimmeldiagnostiek via PCR techniek.
Interessant is het zeker: de tijd van Chlamydia- en viruskweken is voorbij, het oude handwerk vervangen
door robots, en de mogelijkheden tot detectie zoveel uitgebreider, dat ik kan zeggen dat ik me op deze
afdeling toch weer in mijn oude vakgebied voel, maar dan met up-to-date technieken. Het zal mij dan
ook niet verbazen als er over enkele jaren meer oude rotten op het Streeklaboratorium werken!
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Research, scholing, publicaties
Sylvia Bruisten, Medisch Moleculair Microbioloog
De promotie van Bart Versteeg, met als
proefschrift titel: Chlamydia trachomatis:
insight in genetics, molecular epidemiology,
diagnostics and treatment and host-pathogen
interactions’, in februari 2018 was een mijlpaal
voor het onderzoek op het gebied van
Chlamydia trachomatis. Uiteindelijk zijn alle
hoofdstukken uit het proefschrift terecht
gekomen in goede internationale tijdschriften.
Uit dit werk is naast veel basale inzichten ook
iets voortgekomen dat bruikbaar was voor de
typering van LGV/ nonLGV stammen en in 2018
is samen met Pieter Smit, MMMio, een test
opgezet die een verbeterde detectie van deze
stammen kon bewerkstelligen.
Het promotie onderzoek op het gebied van
vaginale infecties en microbiota van Charlotte
van der Veer leverde ook in 2018 goede
internationale publicaties op en het proefschrift
kon eind van het jaar worden aangeboden aan
de leescommissie. Zie hieronder meer details.
Op het gebied van syfilis zijn er in 2018 twee
promovendi aan de slag gegaan voor de
netwerkstudie. Op de soa-polikliniek was dat
Silvia Nieuwenburg. Zij had als taak om een
campagne op te zetten om mensen meer
bewust te maken van de mogelijkheid dat ze
een infectie met Treponema pallidum hadden,
de veroorzaker van syfilis. Dit is de SIAM studie
gaan heten. Op het Streeklaboratorium is
Hélène Zondag gestart met studies naar de
epidemiologie van syfilis, door typering
technieken van T. pallidum op te zetten en toe
te passen. Voor meer details zie hieronder.
Beide promovendi zijn samen een studie gestart
waarbij andere materialen dan ulcus en bloed,
namelijk ook keelswabs en urine, worden
onderzocht met PCR op de aanwezigheid van T.
pallidum. Deze studie heet TREPOLI.
In 2018 zijn er twee studies gestart die
betrekking hebben op Mycoplasma genitalium
(MG). Beide studies werden gesponsord door
firma Hologic, in de vorm van gratis test kits.
Samen met GGD Haaglanden is er een studie
uitgevoerd naar de prevalentie van MG Hiervoor
werden materialen van verschillende

urogenitale locaties van mannen en vrouwen
die getest werden op Chlamydia trachomatis en
Neisseria gonorrhoeae óók anoniem getest op
MG. De monsters die MG positief waren zijn
vervolgens ook getest met een in-house
ontwikkelde azitromycine resistentie test.
Daarbij bleek dat zowel de prevalentie van MG
als de resistentie heel erg hoog waren; in de
Amsterdamse soa-polikliniek waren deze
prevalenties onder de verschillende risico
populaties hoger dan op de soa-polikliniek van
den Haag. De resultaten van deze studie zullen
in 2019 verder geanalyseerd worden en
opgeschreven voor een publicatie.
Samen met de soa-polikliniek van GGD
Amsterdam is er ook een M. genitalium
urethritis studie gestart. Daarbij was de
achterliggende gedachte dat nog niet goed
duidelijk is in hoeverre MG een pathogeen is. Er
zijn vele studies die associaties met urethritis in
mannen beschrijven. De opzet van deze studie
was om mannen met urethritis altijd regulier te
behandelen (kan ook tegen gonorroe) en ook
anoniem te testen op MG en, indien positief,
ook de azitromycine resistentie te bepalen.
Deze studie loopt nog door in 2019 en de
resultaten zullen eind van dat jaar geanalyseerd
worden.
Een technische studie, óók in samenwerking
met de GGD soa-polikliniek, betrof de waarde
van het gebruik van twee droge
afnamestokken, dan wel een e-swab, voor de
detectie van herpes virussen en de detectie van
de syfilis bacterie met PCR. Deze studie werd op
het Streeklaboratorium gecoördineerd door
Pieter Smit en Sylvia Bruisten en
gedocumenteerd door Meriem el Abdallaoui.
De resultaten hiervan zijn in 2018 geanalyseerd
en verwerkt in een publicatie die in 2019 is
uitgekomen.
Een andere praktisch onderzoek was naar de
betrouwbaarheid van een moleculaire test voor
bacteriële vaginose (BV). Deze studie heeft
geleid tot een publicatie en verstevigt ook de
basis van de door ons toegepaste diagnostiek
naar BV.
Ook zijn er wederom studies uitgevoerd in het
kader van de referentietaak van het
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Streeklaboratorium voor CiB/ RIVM voor
Neisseria gonorrhoeae (NG) onder supervisie van
Alje van Dam. Dit betrof het opzetten van de
‘whole genome sequencen’ (WGS) techniek op
stammen van Neisseria gonorrhoeae. Dit
onderzoek is gestart door Hélène Zondag. Met
een toekenning van de Soa O&O ronde van
2018 is er ook geld gekomen om een nieuwe
onderzoeker voor dit werk aan te trekken. De
sollicitatie ronde heeft een goede PhD
kandidate opgeleverd die in 2019 gestart is op
dit promotie onderzoek.
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Het Streeklaboratorium is eveneens betrokken
bij andere projecten van de afdeling
Infectieziekten. Van belang daarbij zijn Hivgerelateerde projecten zoals DISCOVER, AHI en
AMPrEP; deze laatste twee horen bij de
projecten samen met het AMC en vallen onder
het H-TEAM. Aanvullende studies onder
mannen die PrEP gebruiken leverde in 2018
interessante studieresultaten: er is een
verhoogde vatbaarheid voor HCV infectie en er
lijkt ook een voorzichtige stijging van andere
soa waarneembaar onder deze groep.
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Promotietrajecten
Projecttitel

Vaginaal Microbioom en Seksuele Gezondheid

Uitvoerder

MSc. Charlotte van der Veer

Promotor
co-promotoren

Prof. Dr. dr. H. de Vries
Dr. S.M. Bruisten
Dr. R. van Houdt

Looptijd

15 januari 2014 – 1 september 2018

Financiën

R&D 2013 en 2014
GGD Streeklaboratorium 2015-2018

Vaginale hygiëne praktijken
Bij vrouwen is het gebruik van commerciële hygiëne producten een bekend fenomeen waarvan we het
effect willen onderzoeken zodat er advies aan de soa-polikliniek gegeven kan worden over het gebruik
hiervan. Inclusie van 25 vrouwen die 3 maanden dagelijks een vaginale swab afnemen en een dagboekje
bijhouden betreffende seksuele activiteiten is in september 2015 gestart. Dankzij Next Generation
Sequencing (NGS) konden we de vaginale microbiota van deze vrouwen accuraat in kaart brengen en dit
over de tijd volgen. Zo zagen we wat het effect van dit intieme hygiëne product is op de bacteriële
samenstelling van elk individu. Bij een aantal vrouwen was te zien dat er een verstoring van de bacteriële
samenstelling optrad na het gebruik van de douche, maar de aantallen waren te klein om van een
significant effect te spreken. Wel zagen we een significante associatie tussen het gebruik van de douche
en het ontstaan van een schimmelinfectie (Candida albicans). Het gebruik van vaginale douches kan
beter niet aangeraden worden bij consulten op de soa-polikliniek op basis van deze studie (Van der Veer
et al, in 2019 geaccepteerd voor publicatie)
Bacteriële vaginose PCR
Veel vrouwen kampen met bacteriële vaginose (BV) achtige klachten en gaan hiervoor naar de huisarts.
Echter veel huisartsen hebben niet de nodige hulpmiddelen of expertise in huis om een accurate
diagnose te kunnen stellen (aan de hand van bijvoorbeeld de Nugent score of Amsel criteria). Een
moleculaire test, waar enkel een vaginale swab voor afgenomen hoeft te worden en naar een
laboratorium opgestuurd kan worden, biedt uitkomst, maar wordt weinig toegepast in de praktijk. De
accuraatheid van een in-house geproduceerde moleculaire test op bacteriële vaginose is vergeleken met
een commerciële test ten opzichte van de Nugent score en Amsel criteria. Daarnaast zijn er ook NGS
technieken uitgevoerd op alle materialen. Er waren hiervoor monsters verzameld van vrouwen die op de
soa-polikliniek volgens Amsel criteria gediagnosticeerd zijn. Voor deze studie zijn de monsters van 185
vrouwen met urogenitale klachten gebruikt van wie 81 de diagnose BV kregen. Daarnaast zijn de
monsters van 93 vrouwen gebruikt die ieder gewaarschuwd waren door hun sekspartner voor chlamydia
maar niet al deze vrouwen hadden klachten gerapporteerd. Zo konden we accuraatheid van de test
onderzoeken onder patiënten mét en zonder klachten. Uit deze studie bleek dat de commerciële test
een zeer hoge sensitiviteit (>97%) als ook een redelijk goede specificiteit (>70%) heeft. De specificiteit
van de test wordt een stuk hoger indien de vrouw klachten beschrijft (>78%). Deze test is in 2016
opgenomen in de routine diagnostiek van het Streeklaboratorium, GGD. De resultaten zijn uitgewerkt in
een manuscript dat in 2018 is gepubliceerd. (Van der Veer et al, Journal of Med. Microbiol 2018)
Lactobacillus crispatus als probioticum
Uit verschillende onderzoeken, inclusief de bovengenoemde studies, uitgevoerd op de GGD, blijkt dat
het hebben van de bacterie Lactobacillus crispatus in de vagina een beschermend effect lijkt te bieden
voor infecties. Keer op keer is er aangetoond dat indien deze bacterie de meest voorkomende bacterie in
de vagina is er een negatieve associatie is met het hebben of krijgen van een soa. In samenwerking met
TNO, Zeist, zijn er 33 Lactobacillus crispatus stammen geïsoleerd uit vaginale monsters verzameld op de
GGD. Vergelijkende genoom en phenotypische analyses toonde aan dat een deel van deze stammen in
staat waren om op glycogeen te groeien en er werd een enzym gevonden dat gepaard gaat met deze
activiteit. Deze bevinding is van belang omdat glycogeen de belangrijkste suikerbron in de vagina is en
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dus ook de keus zal beïnvloeden omtrent welke stammen te includeren in een probioticum mengsel. De
bevindingen zijn uitgewerkt tot een manuscript dat in 2018 is ingediend bij het wetenschappelijk
tijdschrift Microbiome en in 2019 is geaccepteerd voor publicatie.
Projecttitel

Epidemiologie van Syfilis infecties en typering van Treponema
pallidum

Uitvoerder

MSc. Hélène Zondag

Promotor
co-promotoren

Prof. Dr. dr. H. de Vries
Dr. S.M. Bruisten
Dr. A. van Dam

Looptijd

15 januari 2018 – 1 januari 2022

Projecttitel

Epidemiologie van Syfilis infecties en typering van Treponema
pallidum

Amsterdamse syfilis stammen in kaart brengen
Syfilis, veroorzaakt door de bacterie Treponema pallidum subspecies pallidum (TPA), blijft wereldwijd
een hoge prevalentie houden ondanks beschikbare effectieve antibiotica. Mannen die seks hebben met
mannen (MSM) zijn een groep met een verhoogd risico op deze soa. In 2017 werden in Nederland 95,3%
van alle syfilis gevallen gevonden bij MSM. Op de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam vinden we
deze risicogroep terug en hebben wij de mogelijkheid de syfilis stammen die zich er bevinden in kaart te
brengen. Met een veel gebruikte typeringsmethode uit 1998 (en verbeterd in 2010) zijn er 136 genitale
ulcus uitstrijkjes uit 2016 – 2017 getest en geanalyseerd. Deze ‘Enhanced CDC method’ (E-CDC) is
gebaseerd op 3 genetische regio’s van de TPA bacterie met elk een andere analysemethode. Van de 136
monsters lukte het om er 99 (73%) volledig te typeren met deze methode. We vonden 25 verschillende
types, wat een hoog aantal is vergeleken met vergelijkbare studies uit andere landen. De meest
voorkomende types wereldwijd waren ook in deze studie de meest voorkomende. Daarnaast werden in
88% van de monsters mutaties gevonden die geassocieerd zijn met macrolide (azitromycine) resistentie.
Dit percentage komt overeen met studies uit ons omringende landen. Er werd geen associatie gevonden
tussen de TPA stammen en de demografische en klinische data van de patiënten. Deze bevindingen
laten zien dat enkele veel voorkomende TPA stammen ook in Amsterdam in grotere aantallen
voorkomen. Daarnaast werden de meeste gevonden TPA stammen maar een paar keer of zelfs een
enkele keer gevonden. Dit werk is gepubliceerd in juli 2019.
(Zondag et al. 2019 BMJ Sexually Transmitted Infections)
Syfilis of bejel?
Naast syfilis zijn er andere ziekten die worden veroorzaakt door treponemale bacteriën. Treponema
pallidum subspecies endemicum (TEN) is een spiraalvormige bacterie die via huid-huid transmissie bejel
veroorzaakt, wat ook bekend staat als endemische syfilis. Een infectie met TEN vertoont vergelijkbare
klinische symptomen als bij een syfilis veroorzakende TPA infectie. Ook morfologisch en serologisch is
een TEN infectie niet te onderscheiden van een infectie met TPA. Tot 2018 was van bejel alleen bekend
dat het voorkomt in het sub-Sahara gebied en in Saoedi Arabië. Twee studies uitgevoerd in Cuba en
Japan hebben beschreven dat retrospectief monsters van syfilis gediagnosticeerde patiënten werden
getypeerd met een nieuwe methode waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de subspecies T.
pallidum pallidum en T. pallidum endemicum. Beide studies vonden TEN stammen suggererend dat bejel
is verspreid naar andere delen van de wereld en dat misdiagnose voorkwam door syfilis (TPA infectie) uit
te geven, terwijl bejel (TEN) gevonden werd. Deze bevindingen motiveerden ons om te kijken naar onze
eigen syfilis gediagnosticeerde patiënten en bejel te onderscheiden. We selecteerden 137 ulcus
uitstrijkjes van Nederlandse (67), Surinaamse (46) en Antilliaanse (24) syfilis positieve patiënten die de
Soa poli in Amsterdam bezochten tussen 2006 – 2018. Moleculaire typering werd uitgevoerd in het
laboratorium van David Šmajs op de Masaryk Universiteit in Brno, Tsjechië. Hier werd in 2018 de multilocus sequencing typing (MLST) methode op basis van sequentie analyse van 3 genetische regio’s voor
TPA bacteriën ontwikkeld. In totaal werden er 17 allelische profielen gevonden in 103/137 (75%) volledig
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getypeerde monsters. Hiervan waren 5 nieuwe subtypes voor 2 van de genetische regio’s. Er werd geen
T. pallidum endemicum subspecies, dus geen bejel, gevonden in de studie. We vonden wel een zeer hoge
macrolide resistentie percentage van 81%. Deze bevindingen worden in 2019 verwerkt in een
manuscript.
TREPOLI: de detectie van Treponema pallidum op diverse lichaamslocaties
Syfilis wordt meestal gediagnosticeerd op basis van klinische bevindingen en serologie en voor een ulcus
ook op basis van PCR. In de vroege stadia van de infectie kan serologie echter fout negatief zijn en
kunnen geïnfecteerde patiënten asymptomatisch zijn. Dit zorgt niet alleen voor een uitdaging in de
diagnose, maar ook in een aantal gemiste diagnoses, hetgeen kan leiden tot verdere overdracht en late
gevolgen. Bovendien wordt de wijze van overdracht van T. pallidum, vooral bij asymptomatische
patiënten, niet goed begrepen. Gegevens over mogelijk besmettelijke lichaamslocaties zullen ons begrip
van T. pallidum transmissie verbeteren. Daarnaast is een van de doelen van deze studie het evalueren
van de PCR op diverse lichaamslocaties (perifeer bloed, urine en mucosale anale uitstrijkjes en keel
uitstrijkjes) voor de diagnostiek van infectieuze syfilis. De studie is eind november 2018 van start gegaan
en op 16 augustus 2019 zijn er 222 personen geïncludeerd verdeeld over vier groepen; syfilis stadium 1,
syfilis stadium 2, syfilis latent recent en syfilis negatief. Minstens 1 van de extra onderzochte
lichaamslocaties werd positief in 53% van de patiënten met een syfilis stadium 1, 88% in syfilis stadium 2
en 48% in syfilis latent recent. Aan het einde van de studie zullen stadia en positieve PCR van elke
lichaamslocatie met elkaar vergeleken worden. De analyses zullen ook worden uitgewerkt tot een
manuscript dat wordt aangeboden voor publicatie in een internationaal tijdschrift.
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Column promovenda Hélène Zondag
Begin 2014 begon ik mijn Bsc Biologie (Vrije Universiteit van Amsterdam) afstudeerstage “Improved
diagnostics of vancomycin resistant enterococcus by PCR on direct patient samples” op het
Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam. Tijdens deze stage heb ik uitgevoerd kennis gemaakt met
de afdelingen bacteriologie en moleculair. Na deze stage kreeg ik de kans te blijven werken op het
project en schoof de focus meer naar het typeren van de vancomycine resistente enterokokken wat ik
met veel plezier deed tot en met maart 2015. Vanaf toen wist ik zeker dat ik het onderzoek in wilde.
Een paar maanden later vond ik mijn weg weer terug naar het Streeklaboratorium en heb ik tijdens de
zomer bij de administratie gewerkt voordat ik aan een master Biology: Microbial Biotechnology and
Health in Leiden begon. Tijdens deze master volgde ik twee stages van elk 7 maanden bij respectievelijk
de Moleculaire Celbiologie afdeling op het LUMC en de preventieve tandheelkunde afdeling op de
ACTA. Het onderzoek op het LUMC ,“The search for novel small inhibitory molecules for prostate
cancer”, genaamd en bevatte veel verschillende soorten celkweek met onder andere experimenten naar
het effect van verschillende moleculen op angiogenese. In september 2016 startte mijn tweede en
daarbij eindstage die ik uitvoerde op ACTA met als onderwerp “Uncovering the role of tight junctions
and the effect of P. gingivalis on epithelial cells in oral
mucositis”. Hiermee kon ik celkweek combineren met
onderzoek met bacteriën, in dit geval Porphyromonas
gingivalis, een anaerobe bacterie die ontsteking kan
veroorzaken in de weefsels rondom de tand
(parodontitis).
Vastbesloten om het onderzoek in te gaan ging ik na
mijn afstuderen op zoek naar een promotie traject
binnen het medische moleculaire en microbiologie
veld. Al snel werd ik op de hoogte gesteld van een
opening voor een promovendus op het
Streeklaboratorium van de GGD Amsterdam met als
onderwerp “Epidemiologie van Syfilis infecties en
typering van Treponema pallidum”. Zodoende ben ik
er sinds januari 2018 (weer) gestart. In 2018 ben ik
bezig geweest met het moleculaire typeren van TPA
uit DNA isolaten van genitale ulcer swabs. Hiervoor is
allereerst een wat oudere, maar veelgebruikte,
methode gebruikt. Met een FEMS ‘Travel and
Research’ beurs kon ik vervolgens naar de Masaryk
Universiteit in Brno, Tsjechië voor een typeringsstudie
met MSM met verschillende nationaliteiten. Daarnaast is eind november de Trepoli studie gestart
waarbij met gebruik van PCR gekeken wordt naar TPA in verschillende lichaamslocaties; urine, bloed,
keel en anus bij patiënten met syfilis stadium 1, 2, en latent recente syfilis. De resultaten hiervan kunnen
inzicht geven in de transmissie route van Treponema pallidum (voor meer informatie over de lopende
projecten zie hoofdstuk 4.1).
Ik ben enorm blij werkzaam te zijn bij het Streeklaboratorium op de GGD Amsterdam. Expertise in
verschillende velden is hier te vinden en de open communicatie zorgt voor een prettige en efficiënte
werksfeer. Er is vrijheid voor eigen ontwikkeling, zowel persoonlijk als professioneel. Leuke collega’s zijn
daarnaast ook een grote factor die bijdragen aan het plezier op het werk en die zijn er in overvloed. Ik sta
dan ook volledig achter Paul Oostvogel zijn woorden over het Streeklaboratorium: ”Het leukste lab van
Nederland”.
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Stagiaires
MLO studenten
Projekttitel
Stagiaire
Begeleiding school
Begeleider(s)
Streeklaboratorium
Stageperiode

CMV aviditeits test validatie
Lineke van der Horst
Nova College
Ruth Simon
Sylvia Bruisten
01-02-2018 tot 15-06-2018

HLO studenten
Projekttitel
Stagiaire
Begeleiding school
Begeleider(s)
Streeklaboratorium
Stageperiode

Bacteriële vaginose-PCR
Bryan Hoeke
Hogeschool Leiden
Suzana Brkic
Sylvia Bruisten
12-03-2018 tot 13-07-2018

Projekttitel
Stagiaire
Begeleiding school
Begeleider(s)
Streeklaboratorium
Stageperiode

Neisseria antibiotica project
Eline van Dijk
Hogeschool Leiden
Myrthe de Laat
Alje van Dam
01-02-2018 tot 29-6-2018

Projekttitel
Stagiaires
Begeleiding school
Begeleiders
Streeklaboratorium
Stageperiode

Opzetten resistentie Mycoplasma genitalium assay
Mariska Hoogeland

Projekttitel
Stagiaire
Begeleiding school
Begeleider(s)
Streeklaboratorium
Stageperiode

Dermatophyten PCR validatie
Fallon Hooijman
Inholland
Sylvia Bruisten
Suzana Brkic
01-10-2018 tot 09-05-2019

Projekttitel
Stagiaire
Begeleiding school
Begeleider(s)
Streeklaboratorium
Stageperiode

Validatie
Tiffany Pikker
In Holland
Fleur Koene
Sandra de Groot
03-09-2018 t/m 31-01-2019

Projekttitel
Stagiaire
Begeleiding school
Begeleider(s)
Streeklaboratorium
Stageperiode

Clostridium difficile PCR
Annet Firouzi Wahdaty
In Holland
Suzana Brkic
Sylvia Bruisten
03-09-2018 t/m 18-01-2019

Sylvia Bruisten
Alje van Dam
02-10-2018 tot 11-05-2019
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Projekttitel
Stagiaire
Begeleiding school
Begeleider(s)
Streeklaboratorium
Stageperiode

Clostridium difficile PCR
Annet Firouzi Wahdaty
In Holland
Suzana Brkic
Sylvia Bruisten
03-09-2018 t/m 18-01-2019

Projekttitel
Stagiaire
Begeleiding school
Begeleider(s)
Streeklaboratorium
Projekttitel

Mycoplasma genitalium resistentie test
Marjolein Lankheet
Hogeschool Utrecht
Sylvia Bruisten
Akke Cornelissen
Mycoplasma genitalium resistentie test
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Congresbijdragen en Publicaties
Algemeen
Het GGD Streeklaboratorium werkt mee aan vele (inter)nationale studies op het gebied van soa en
andere infectieziekten. In veel gevallen leidt dit tot internationale publicaties, waarbij
Streeklaboratorium medewerkers (co-)auteur zijn, dan wel genoemd worden in dankwoorden. Ook zijn
er op verschillende congressen en symposia in 2018 weer bijdragen geleverd in de vorm van praatjes,
posters of in het kader van het organiseren van een bijeenkomst, door medewerkers van het GGD
Streeklaboratorium.
Een opsomming van alle publicaties, presentaties en congresbijdragen uit 2018 wordt hieronder
gegeven. De promotie van een medewerker heeft geleid tot het verschijnen van zijn proefschrift en er
was ter ere van die gelegenheid een minisymposium georganiseerd.
Om de theoretische competentie van medewerkers te verhogen worden er elk jaar lunch praatjes
gehouden vanuit de moleculaire diagnostiek, die toegankelijk zijn voor alle lab medewerkers. Het bij
wonen ervan levert competentie punten op (én een lekkere lunch) maar vooral ook kennis en inzichten in
wat er allemaal voor onderzoeken lopen op het Streeklaboratorium. Op de U-schijf is te vinden welke
sprekers er in 2018 zijn geweest.

Publicaties medewerkers Streeklaboratorium 2018


Thesis : A.J. (Bart) Versteeg: Chlamydia trachomatis: insights on genetics, molecular
epidemiology, diagnostics and treatment, and host-pathogen interactions. 21 februari 2018,
Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. dr. H.J.C. de Vries; co-promotores: dr. S.M. Bruisten, dr. M. Schim van de Loeff



Woestenberg PJ, King AJ, van Benthem BHB, Donken R, Leussink S, van der Klis FRM, de Melker
HE, van der Sande MAB, Hoebe CJPA, Bogaards JA; Medical Microbiological Laboratories and
the Public Health Services. Bivalent Vaccine Effectiveness Against Type-Specific HPV
Positivity: Evidence for Cross-Protection Against Oncogenic Types Among Dutch STI Clinic
Visitors. J Infect Dis. 4;217(2):213-222, 2018.
Marra E, Kroone N, Freriks E, van Dam CL, Alberts CJ, Hogewoning AA, Bruisten S, van Dijk A,
Kroone MM, Waterboer T, Schim van der Loeff MF. Vaginal and anal human papillomavirus
infection and seropositivity among female sex workers in Amsterdam, the Netherlands:
Prevalence, concordance and risk factors. J Infect: 76,393-405, 2018, 2018
Hananta IPY, van Dam AP, Schim van der Loeff MF, Dierdorp M, Wind CM, Soebono H, de Vries
HJC, Bruisten SM. Molecular epidemiology of Neisseria gonorrhoeae strains circulating in
Indonesia using MLVA and NG-MAST techniques. BMC Infect Dis. 18(1):7, 2018.
Versteeg B., Bruisten SM, Pannekoek Y, Jolley KA, Maiden MCJ, van der Ende A and Harrison
OB. Genomic analyses of the Chlamydia trachomatis core genome show an association between
chromosomal genome, plasmid type and disease. BMC Genomics 19:130, 2018.
van Hattem JM, Langeveld TJC, Bruisten SM, Kolader M, Grobusch MP, de Vries HJC, de Bree
GJ. Haemophilus ducreyi cutaneous ulcer contracted at Seram Island, Indonesia, presented in the
Netherlands. PLoS Negl Trop Dis. ;12(4):e0006273. doi: 10.1371, 2018
Versteeg B, van den Broek LJ, Bruisten S, Mullender M, de Vries HJC, Gibbs S. An organotypic
reconstructed human urethra to study C. trachomatis infection. Tissue Eng Part A. doi:
10.1089/ten.TEA.2017.0511 , 2018
Newsum AM, van Rooijen MS, Kroone M, Bruisten SM, Matser A, Hogewoning A, Prins M,
Heijman T. Stable low hepatitis C virus antibody prevalence among HIV-negative MSM
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attending the STI outpatient clinic in Amsterdam, 2007 - 2017. Sex Transm Dis. doi: 10.1097,
2018.
Heijne JCM, van den Broek IVF, Bruisten SM, van Bergen JEA, de Graaf H, van Benthem BHB.
Sex Transm Infect. pii: sextrans-2017-053478. doi: 10.1136/sextrans-2017-053478, 2018.
van der Veer C, van Houdt R, van Dam A, de Vries H, Bruisten S. Accuracy of a commercial
multiplex PCR for the diagnosis of bacterial vaginosis. J Med Microbiol. doi:
10.1099/jmm.0.000792, 2018
Marra E, Kovaleva A, Bruisten SM, Vermeulen W, Boyd A, Schim van der Loeff MF. Incidence
and clearance of anal high-risk HPV infection and their determinants among HIV-negative men
who have sex with men over a period up to five-years. Clin Infect Dis. Aug 30. doi:
10.1093/cid/ciy738 2018.
Strouhal M, Mikalová L, Haviernik J, Knauf S, Bruisten S, Noordhoek GT, Oppelt J, Čejková D,
Šmajs D. Complete genome sequences of two strains of Treponema pallidum subsp. pertenue
from Indonesia: Modular structure of several treponemal genes. PLoS Negl Trop Dis.
12(10):e0006867, 2018.
Newsum AM, van Rooijen MS, Kroone M, Bruisten SM, Matser A, Hogewoning A, Prins M,
Heijman T. Stable Low Hepatitis C Virus Antibody Prevalence Among HIV-Negative Men Who
Have Sex With Men Attending the Sexually Transmitted Infection Outpatient Clinic in
Amsterdam, 2007 to 2017. Sex Transm Dis. 45(12):813-817, 2018.
Alberts CJ, Schim van der Loeff MF, Sadik S, Zuure FR, Beune EJAJ, Prins M, Snijder MB,
Bruisten SM. Hepatitis E virus seroprevalence and determinants in various study populations in
the Netherlands. PLoS ONE 13(12): e0208522, 2018.
van Bergen JEAM, Robberse EJ, van Dam AP. A young man with a scrotal rash; bedbugs or
something else? Ned Tijdschr Geneeskd. 16;162. pii: D2766. Dutch, 2018.
Dessau RB, van Dam AP, Fingerle V, Gray J, Hovius JW, Hunfeld KP, Jaulhac B, Kahl O,
Kristoferitsch W, Lindgren PE, Markowicz M, Mavin S, Ornstein K, Rupprecht T, Stanek G, Strle
F. To test or not to test? Laboratory support for the diagnosis of Lyme borreliosis - Author's
reply. Clin Microbiol Infect. 24(2):211-212, 2018.
Lääveri T, Vlot JA, van Dam AP, Häkkinen HK, Sonder GJB, Visser LG, Kantele A. Extendedspectrum beta-lactamase-producing Enterobacteriaceae (ESBL-PE) among travellers to Africa:
destination-specific data pooled from three European prospective studies. BMC Infect
Dis.18(1):341. doi: 10.1186/s12879-018-3245-z, 2018.
Hananta IPY, de Vries HJC, van Dam AP, van Rooijen MS, Soebono H, Schim van der Loeff MF.
Spontaneous Clearance of Pharyngeal Gonococcal Infections: A Retrospective Study in Patients
of the Sexually Transmitted Infections Clinic; Amsterdam, the Netherlands; 2012 to 2015. Sex
Transm Dis. 45(9):594-599, 2018.
Hofstraat SH, Götz HM, van Dam AP, van der Sande MA, van Benthem BH. Trends and
determinants of antimicrobial susceptibility of Neisseria gonorrhoeae in the Netherlands, 2007
to 2015. Euro Surveill. 23(36), 2018

Voordrachten en posterpresentaties 2018






P. Smit. Gebruik van Primer Express. MMMio meeting, Papendal 26 maart 2018 (praatje).
P. Smit, L. Bunsink, S. Bruisten. Methodological validation of a Zika, Dengue and Chikungunya
virus PCR diagnostics using dried blood spots. NVMM Voorjaarsvergadering, Papendal, 27-28
maart, 2018 (poster).
M.M. de Laat, C.M. Wind, M.F. Schim van der Loeff, M.J. Knol, A. Boyd, J.M. Prins, R.A. A.
Mathot, S.M. Bruisten, A. Hogewoning, A.P. van Dam, H.J.C. de Vries. New antibiotic
treatment options for gonorrhea (NABOGO) - protocol of a double-blind randomized controlled
non-inferiority trial in Amsterdam. WEON RIVM, 7-8 juni 2018 (Poster).
C. van der Veer C, S.M. Bruisten, R. van Houdt, A. Matser, J. van de Wijgert, H.J.C. de Vries, J.J.
van der Helm. Effects of an over-the-counter lactic-acid containing intra-vaginal douching
product on the vaginal microbiota. IUSTI World, Dublin, UK, 27-29 juni 2018 (Praatje).
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H.C.A. Zondag, A. Cornelissen, A.P. van Dam, S.M. Bruisten. Molecular subtyping and
macrolide resistance of Treponema pallidum spp. pallidum in the Netherlands. IUSTI World,
Dublin, UK, 27-29 juni 2018 (Praatje).
M.M. de Laat, C. Wind, S. Bruisten, M.F. Schim van der Loeff, M. Dierdorp, H.J.C. de Vries en
A.P. van Dam. Genetically related Neisseria gonorrhoeae strains with reduced susceptibility to
ceftriaxone in the Netherlands, a molecular epidemiologic case-control study. IUSTI World,
Dublin, UK, 27-29 juni 2018 (Praatje).
M.M. de Laat, C.M. Wind, M.F. Schim van der Loeff, M.J. Knol, A. Boyd, J.M. Prins, R.A. A.
Mathot, S.M. Bruisten, A. Hogewoning, A.P. van Dam, H.J.C. de Vries. New antibiotic
treatment options for gonorrhea (NABOGO) - protocol of a double-blind randomized controlled
non-inferiority trial in Amsterdam. IUSTI World, Dublin, UK, 27-29 juni 2018 (Poster)
B. Versteeg, S.M. Bruisten, Y. Pannekoek, K.A. Jolley, M.C.J. Maiden, A. van der Ende, O.B.
Harrison. Genomic analysis of the Chlamydia trachomatis core genome shows an association
between chromosomal genome, plasmid type and disease. ISHCI Woudschoten 1-6 juli 2018
(praatje)
J. Heijne, I. van den Broek, S. Bruisten, J. van Bergen, H. de Graaf, B. van Benthem. National
prevalence estimates of chlamydia in the Netherlands. ISHCI Woudschoten 1-6 juli 2018 (poster)
E. Hoornenborg, L. Coyer, R. Achterbergh, M. Schim van der Loeff, S. Bruisten, H. de Vries, T.
van de Laar, M. Prins, on behalf of the Amsterdam PrEP Project team in the HIV Transmission
Elimination AMsterdam Initiative. High incidence of hepatitis C virus infections among PrEP
users in the Netherlands: implications for prevention, monitoring and treatment. International
AIDS conference, Amsterdam RAI, 23-27 juli 2018 (praatje)
S.L. Barnabas, B. Versteeg, S. Dabee, D.A. Lewis, E. Muller, H.B. Jaspan, S.Z. Jaumdally, H.
Gamieldien, L. Masson, N.N. Mkhize, R. Shattock, J. Dietrich, G. Gray, L.G. Bekker, H. de Vries,
S. Bruisten, J.S. Passmore, on behalf of the Women’s Initiative in Sexual Health (WISH).
Differential genital inflammation associated with Chlamydia trachomatis sequence types in
adolescent girls and young women at high risk of HIV infection. International AIDS conference,
Amsterdam RAI, 23-27 juli 2018 (poster)

Research and Travel grant (FEMS-GO-2018-117) from the federation of European microbiological
societies (FEMS) in 2018: H.C.A. Zondag, S.M. Bruisten, E. Vrbová, D. Smajs (2018) No bejel among
Treponema pallidum isolates diagnosed as syphilis from Surinamese, Antillean and Dutch patients in
Amsterdam, the Netherlands

32

Tabellen en figuren

Bijage 1 Tabellen en figuren Bacteriologie, Mycobacteriologie en
Parasitologie
Bacteriologie
Tabel 1

Productieoverzicht 2013-2018
2013

Pathogene darmbacteriën
Parasitologisch onderzoek (ex malaria)
Malaria onderzoek
Mycologisch onderzoek
Kweek op mycobacteriën
PCR op mycobacteriën
Kweek op MRSA
Kweek op N. gonorrhoeae totaal
Kweek op N. gonorrhoeae (soa-polikliniek)
Urinekweek
Kweek overig
Tabel 2
Soa-polikliniek 2016-2018
Soa-polikliniek, directe diagnostiek
GRAM preparaat (N. gonorrhoeae)
KOH-fluor(vaginose, gisten)
Giemsa (HSV reuscellen)
Zwangerschapstest
Urinesediment (leuko’s)
HIV-sneltest
RPR (VDRL)
Tabel 3

2014

1.155
968

867
694

119
2.811
741
2.338
32.570
30.696

243
2.720
737
1.296
13.715
12.692

7.446

6.154

2016
6.003
1.029
297
166
3.366
17.949
137

2015
1.768
1.661
107
534
2.765
776
4.781
5.801
2.501
15.016
6.584

2016
974
870
104
359
3.227
1.154
2.240
6.395
3.090
15.500
4.547

2017
6.200
1.361
319
179
3.680
15.198
153

2017

2018

865
793
68
342
4.470
1.385
2.291
6.133
3.995
15.516
6.040

871
791
80
848
5.672
1.459
2.623
5.407
5.040
16.426
6.013

2018
5711
1300
320
303
3.292
6.276
128

ESBL 2016-2018

Aanvragen-geïsoleerd-uniek
Acinetobacter johnsonii
Acinetobacter Iwoffii
Acinetobacter species
Citrobacter farmeri
Citrobacter freundii
Citrobacter koserii
Citrobacter species
Enterobacter aerogenes
Enterobacter asburiae
Enterobacter cloacae
Enterobacter cloacae complex
Escherichia coli
Escherichia hermannii
Klebsiella ozaenae
Klebsiella oxytoca
Klebsiella pneumoniae
Morganella morganii
Morganella species
Proteus mirabilis
Salmonella groep C

2016
266-336-259
0
0
0
0
0
1
0
0
0
5
0
213
0
1
3
34
0
1
3
1

2017
205-314-256
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
208
0
0
2
37
0
0
3
0

2018
895-465-374
1
1
0
0
2
0
0
2
1
1
8
321
1
0
5
32
1
0
3
0
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Salmonella typhimurium
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Tabel 4
MRSA
Aanvraag
Geïsoleerd
Uniek

MRSA 2016-2018

Tabel 5

Helicobacter pylori 2016-2018

Aanvraag
Positief
Dubieus
Tabel 6

2016
1
0
4

2017
0
1
3

2018
0
2
2

2016
2.240
150
101

2017
2.291
159
105

2018
2.623
152
109

2016
5.111
1.105
137

2017
5.425
1.168
122

2018
5.883
1.220
103

2016
10
0
159
1
170 (379)*
61
0
61 (604)
0
5
10
3
8
1
1
5
4
3
6
41 (274)
0
47
1
1
49 (274)
10
10 (30)

2017
12
1
110
0
123 (280)
50
0
50 (512)
3
3
6
3
3
0
2
3
1
0
4
22 (160)
1
9
33
0
43 (160)
6
6 (16)

2018
12
1
127
0
140 (259)
36
1
37(477)
0
3
5
6
4
0
0
6
3
1
1
26 (149)
4
17
30
1
52 (149)
5
5 (14)

2016
512
34 (6,6%)

2017
477
(4,6%)

Feceskweek 2016-2018

Campylobacter coli
Campylobacter concisus
Campylobacter jejuni
Campylobacter upsaliensis
Campylobacter totaal
Clostridium difficilé
Clostridium perfringens
Clostridium Totaal
Escherichia coli O157
Escherichia coli (STEC)
Salmonella groep B
Salmonella groep C
Salmonella groep D
Salmonella groep E
Salmonella paratyphi A
Salmonella paratyphi B
Salmonella Species
Salmonella typhi
Salmonella typhimurium
Salmonella totaal
Shigella boydii
Shigella flexneri
Shigella sonnei
Shigella species
Shigella totaal
Yersinia enterocolitica
Yersinia totaal
* Aantal geïsoleerd (aanvragen)

Tabel 7
Clostridium difficile toxine 2016-2018
Clostridium difficile toxines
2015
Aanvraag
604
Positief
47 (7,8%)
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Resistentie Neisseria gonorrhoeae 2000-2016
Tabel 8

Resistentieontwikkeling Neisseria gonorrhoeae 2000-2016

Ciprofloxacine Azitromycine
Jaar
Aantal isolaten
Resistent volgens Clinical Laaboratory Standars Institute (CLSI)

Cefotaxime

2000
2001

1.029
1.060

0,3%
3,9%

-

2002
2003
2004

1.053
786
1.044

6,7%
7,0%
13.7%

-

2005
2006

1.178
1.093

24.0%
35,5%

1,5%

0%
0%

2007
2008
2009

969
864
952

37,3%
44,2%
43,3%

1,0%
1,4%
1,4%

0%
0%
0%

2010

1.029

40,7%

1,9%

0%

Cefixime

Ceftriaxon

0%

0%

Resistent volgens European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST)
2011

1.113

35,0%

8,2%

6,3%

0%

0,1%

2012
2013
2014

1.168
988
968

27,6%
35,9%
35,2%

1,5%
0,6%
1,3%

6,0%
5,8%
3,9%

0%
0,3%
1,0%

0%
0%
0%

2015
2016

910
1.230

32,7%
29,5%

1,8%
2,0%

3,2%
2,3%

0%
0,2%

0%
0%

2017
2018

1.461
1.760

31,6%
39,1%

5,2%
10,5%

2,9%
3,1%

0,1%
0,1%

0%
0%
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Mycologie
Tabel 9

Dermatophyten en Pseudomonas kweek 2016-2018
Isolaat
2016
2017
Acremonium species
1
Alternaria species
2
Aureobasidium pullulans
1
Candida albicans
9
6
Candida glabrata
Candida guillermondii
3
Candida lusitaniae
Candida parapsilosis
11
9
Candida tropicalis
3
1
Candida species
Cladosporium species
1
Curvularia species
Fusarium species
2
4
Fusobacterium species
Microsporum audouinii
1
Microsporum canis
1
Paecilomyces species
1
Penicillium species
Pseudomonas aeruginosa
7
10
Rhizopus oryzae
Rhizopus species
1
Rhodotorula species
1
Saccharomyces cerevisiae
1
Scedosporium species
Scopulariopsis brevicaulis
3
Scytalidium species
1
Trichophyton mentagrophytes
7
9
Trichophyton rubrum
45
42
Trichophyton terrestre
1
1
Trichophyton tonsurans
5
9
Trichophyton violaceum
1
-

2018
1
8
1
1
16
1
89
2
1
2
33
6
1
1
1
2
6
49
1
14
2

Totaal aanvraag
Overige schimmelkweek
Aspergillus fumigatus
Aspergillus glaucus
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Aspergillus terreus
Aspergillus species
Aspergillus versicolor
Histoplasma capsulatum var.
capsulatum

359

342

848

1
1
-

4
1
3
2
1
-

22
2
2
16
1
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Parasitologie
Tabel 10

Bevindingen parasitologisch onderzoek 2016-2018
Aantal positieven
2016
2017
Anisakis species
1
Ascaris lumbricoides
1
Balantidium coli
1
Blastocystis hominis
1
1
Chilomastix mesnili
1
1
Cryptosporidium species
1
Cyclospora cayetanensis
2
Endolimax nana
22
15
Entamoeba coli
31
19
Entamoeba dispar
10
4
Entamoeba hartmanni
2
3
Entamoeba histolytica
1
Entamoeba histolytica/Dispar
1
Enterobius vermicularis
1
2
Giardia lamblia
19
19
Hymenolepis nana
1
1
Iodamoeba butschlii
6
10
Mijnworm
1
1
Plasmodium falciparium
2
Plasmodium species
Strongyloides stercoralis
3
Taenia saginata
2
2
Taenia species
3
1
Trichuris trichiura
Totaal positief/aanvragen
101/974
91/865

2018
2
20
32
7
4
1
5
11
3
1
4
2
1
1
1
95/871
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Mycobacteriologie
Tabel 11

Mycobacteriën behorend tot het Mycobacterium tuberculosis complex (2016-2018)
Aantal
2016
2017
2018
M. tuberculosis
75
85
87
M. africanum
0
0
2
M. bovis
0
0
2
M. bovis (BCG)
2
1
4
Totaal aanvraag
3.327
4.470
5.672

Tabel 12

Atypische Mycobacteriën 2016-2018
2016
39
1
14
0
5
0
2
0
3
0
8
1
0
0
2
0
1
2

Totaal
M. abscessus
M. avium
M. celatum
M. chelonae
M. chelonae complex
M. fortuitum complex
M. genavensa
M. gordonae
M. haemophilum
M. intracellulaire
M. kansasii
M. kansasii group I
M. malmoense
M. marinum
M. szulgai
M. xenopi
Overige

Aantal
2017
58
2
10
0
11
0
2
0
5
0
8
7
0
1
1
0
0
11

Resistentiebepalingen Mycobacterium tuberculosis 2016-2017
2017
Aantal
65
%R
%I
%S
%R
Isoniazide (0,10)
9,5
90,5
9,3
Isoniazide (0,40)
3,6
96,4
7,1
Pyrazinamide
1,2
98,8
2,4
Rifampicine
100
1,2
Ethambutol
100
Streptomycine
100
18,8
Amikacine
100
33,3
Rifabutine
100
33,3

2018
79
2
20
0
4
2
6
0
10
1
14
2
6
1
0
0
2
9

Tabel 13

Tabel 14
IGRA
Aanvraag

IGRA-testen 2016-2018
2016
3.228

Niet interpreteerbaar
Positief

159 (4,9%)
607 (18,8%)

2018
??
%I
-

%S
90,7
92,9
97,6
98,8
100
81,3
66,7
66,7

2017
3.564

2018
3.415

125 (3,5%)
584 (16,4%)

79 (2,3%)
498 (14,6%)
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Mycobacteriën en Atypische mycobacteriën 2006-2018 (absolute aantallen)

Figuur 1
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Tabellen Virologie en Serologie

Tabel 15

Productiecijfers afdeling Serologie 2015-2018
2015
2016
Screening Bloedgroepen zwangeren
5.860
4.617
Hiv-serologie (excl. zwangeren)
30.324
30.936
Hiv-serologie (incl. zwangeren)
36.184
35.553
Lues-serologie (excl. zwangeren)
41.990
42.357
RPR (VDRL)
4.783
5.917
Treponema pallidum (IgG, immunoblot)
1135
1.226
Borrelia burgdorferi C6-test
1787
1.296
Borrelia burgdorferi (IgG, immunoblot)
711
641
Borrelia burgdorferi (IgM, immunoblot)
711
641
Toxoplasma (IgG, EIA)
704
446
Toxoplasma (IgM)
462
297
Helicobacter pylori (IgG)
1326
940
Bordetella pertussis (IgG)
1119
1.291
Brucella (Bang agglutinatie)
23
19
Rubellavirus (IgG, ELISA)
2846
1.649
Rubellavirus (IgM)
108
58
EBV (EIA)
392
2.060
CMV (IgG)
3045
2.314
CMV (IgM)
3024
2.223
Hepatitis A virus (totaal)
647
747
Hepatitis A virus (IgM)
503
401
HBV: HbsAg (excl. zwangeren)
4.652
4.316
HBV: anti-Hbe
201
168
HBV: HBeAg
202
171
HBV: anti-HBc
16.895
13.080
HBV: anti-HBs
1920
1.697
HBV: anti-HBs (confirmatie)
153
120
HCV
2.488
2.828
Bofvirus IgG
70
83
Bofvirus IgM
57
64
Mazelen IgG Elisa
56
61
Mazelen IgM Elisa
29
36
Parvovirus IgG
1054
1.184
Parvovirus IgM
968
735
Mycoplasma pneumoniae IgG
470
490
CBR (complementbindingsreacties)
1.152
1.320
Coxiella burnetii (IF)
97
159
VZV IgG
596
728
VZV IgM
466
424
Chlamydia trachomatis IgG
235
208
HSV 1 en 2 IgG
542
558
HSV 1 en 2 IgM
518
520
Dengue sneltest
-

2017
4.845
34.679
39.532
43.553
6.599
1.495
1.146
658
658
357
238
569
1.469
45
791
1.146
658
2.224
2.063
780
250
4.179
180
176
13.319
1.634
126
4.018
108
86
103
51
1.426
720
418
1.486
170
681
250
233
489
460
-

2018
4.677
40.974
45.651
45.818
7.640
1.673
1.181
644
645
312
191
761
1.195
29
577
38
1.742
2.038
1.181
653
235
3.947
250
251
13.745
1.692
144
2.957
98
84
76
42
1466
697
305
989
124
681
129
135
539
507
16
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Tabel 16

Bevestingstesten hiv 2016-2018
2016
Totaal aantal hiv-aanvragen
35.553
Hiv Ag/Ab screening positief
185 (0,5%)
Bevestigd in Line immuno-blot
144 HIV-1
P24 antigeen pos. (blot neg of dub)
13 (7,0%)

2016
39.532
170 (0,4%)
135 HIV-1
7 (4,0%)

Bevestiging Borrelia burgdorferi 2016-2018
2016
Totaal aantal C6 aanvragen
1.296
Totaal aantal positieven in C6
427 (32,9%)
IgG immuno-blot
Positief
192 (30%)
Dubieus
65 (10%)
Negatief
384 (60%)
IgM immuno-blot
Positief
108 (17%)
Dubieus
7 (1%)
Negatief
523 (82%)
2
IgG én IgM immuno-blot
Positief
40 (9%)
Dubieus
1 (0.2%)
Negatief
143 (33%)

2018
45.633
178 (0,4%)
159 HIV-1
8 (4,5%)

Tabel 17

2017
1.146
487 (42,5%)

2018
1.067
426 (39,9%)

187 (40%)
62 (13%)
228 (47%)

193 (47%)
63 (15%)
155 (38%)

98 (21%)
2 (0%)
375 (79%)

112 (27%)
9 (2%)
287 (70%)

56 (11%)
0 (0%)
201 (41%)

61 (14%)
1 (0%)
120 (28%)
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Bijage 3

Tabellen Geautomatiseerde moleculaire diagnostiek

Tabel 18
NAAT

NAAT C. trachomatis, N. gonorrhoeae, T. vaginalis, M. genitalium 2016-2018
2016
2017
2018
positief/totaal (%)
positief/totaal (%)
positief/totaal (%)

Chlamydia trachomatis

10.543/136.197 (7,7)

10.095/138.165 (7,3)

10.635/149.757 (7,1)

Neisseria gonorrhoeae

4.162/131.339 (3,2)

4.687/132.921 (3,5)

5.468/145.153 (3,8)

234/7.584 (3,1)

138/5.072 (2,7)

149/4150 (3,6)

49/360 (13,6)

99/893 (11,1)

131/1087 (12,1)

Trichomonas vaginalis (TV)
Mycoplasma genitalium
Tabel 19

Ct Single, Ct combo van soa-polikliniek en overige aanvragers 2016-2018
2016
2015

Ct Combo soa polikliniek
Ct Single soa-polikliniek
Ct Combo overige aanvragers
Tabel 20

positief/aanvragen (%)
5.899/75.315 (7,8)
44/178 (24,7)
3.432/45.128 (7,6)

positief/aanvragen (%)
6.734/84.263(8,0)
2/3 (66,7)
3.752/50.525 (7,4)

2017
positief/aanvragen (%)
6.691/91.631 (7,3)
4/36 (11,1)
3.368/45.337 (7,4)

N gonorrhoea aanvragen soa-polikliniek en overige aanvragers 2016-2018
2017
2016
pos./aanvragen (%)
3.063/85.051 (3,6)
1.099/46.288 (2,4)

soa-polikliniek
Overige aanvragers

pos./aanvragen (%)
3.607/91.689 (3,9)
1.080/41.232 (2,6)

2018
pos./aanvragen (%)
4.096/100.727 (4,1)
1.172/44.426 (3,1)

Tabel 21
N. gonorrhoeae aanvragen, soa-polikliniek en overige aanvragers 2016-2018 incl. locatie
NG Combo soa2016
2017
2018
polikliniek
Anus/proctum
Cervix
Keel/tonsil
Oog
Overig
Ulcus
Urethra
Urine
Vagina
Totaal

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

22.108
5.275
20.867
29
3
407
19
23.033
13.310
85.051

1242 (5,6)
60 (1,1)
1.065 (5,1)
1 (3,4)
0 (0)
14 (3,4)
2 (10,5)
596 (2,6)
83 (0,6)
3.063 (3,6)

24.315
5.023
22.831
36
10
394
23
24.400
14.657
91.689

1.502 (6,2)
71 (1,4)
1.238 (5,4)
0 (0)
0 (0)
12 (3,0)
2 (8,7)
682 (2,8)
100 (0,7)
3.607 (3,9)

27.279
1.800
25.089
24
4
405
16
26.798
19.312
100.727

1.764 (6,5)
21 (1,2)
1.357 (5,4)
0 (0)
0 (0)
17 (4,2)
1 (6,3)
743 (2,8)
193 (1,0)
4.096 (4,1)

NG combo
overige
aanvragers
Anus/proctum
Cervix
Keel/tonsil
Oog
Overig
Ulcus
Urethra
Urine
Vagina
Totaal

2016

2017

2018

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

4.601
5.482
4.498
175
276
1
271
14.292
16.692
46.288

283 (6,2)
37 (0,7)
231 (5,1)
2 (1,1)
16 (5,8)
0 (0)
35 (12,9)
351 (2,5)
144 (0,9)
1.099 (2,4)

5.974
1.753
5.888
125
103
2
95
12.816
14.476
41.232

344 (5,8)
14 (0,8)
288 (4,9)
1 (0,8)
4 (3,9)
0 (0)
13 (13,7)
269 (2,1)
147 (1,0)
1.080 (2,6)

7.467
1.352
7.378
75
68
3
113
13.778
14.192
44.426

475 (6,4)
12 (0.9)
352 (4,8)
0 (0)
2 (2,9)
0 (0)
9 (8,0)
334 (2,4)
188 (1,3)
1.372 (3,1)
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Tabel 22
Ct Combo
Anus/proctum
Cervix
Oog
Ulcus
Urethra
Urine
Vagina
Keel/tonsil
Overig
Totaal

C. trachomatis aanvragen, soa-polikliniek Combo en Single 2016-2018 incl. locatie
2016
2017
aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

22.172
5.293
28
425
19
23.041
13.179
20.103
3
84.263

2.202 (9,9)
830 (15,7)
4 (14,3)
39 (9,2)
0 (0,0)
1.917 (8,3)
1.391 (10,6)
350 (1,7)
1 (33,3)
6.734 (8,0)

24.505
5.640
33
397
23
24.396
14.688
21.921
10
91.613

2.259 (9,2)
669 (11,9)
3 (9,1)
33 (8,3)
2 (8,7)
1.984 (8,1)
1.418 (9,7)
322 (1,5)
1 (10)
6.691 (7,3)

27.360
1.800
24
404
16
26.783
19.311
24.157
4
99.859

2.572 (9,4)
241 (13,4)
1 (4,2)
27 (6,7)
2 (12,5)
1.961 (7,3)
1.946 (10,1)
388 (1,6)
0 (0)
7.138 (7,1)

Ct Single
Anus/proctum
Cervix
Oog
Ulcus
Urethra
Urine
Vagina
Keel/tonsil
Overig
Totaal

2018

2016

2017

2018

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

2
1
3

2 (100,0)
0 (0)
2 (66,7)

11
1
1
9
7
7
36

2 (18,2)
0 (0)
0 (0)
1 (11,1)
1 (14,3)
0 (0)
4 (11,1)

3
3

2 (66,7)
2 (66,6)
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Tabel 23
Ct Combo
Anus/proctum
Cervix
Oog
Ulcus
Urethra
Urine
Vagina
Keel/tonsil
Overig
Totaal

Tabel 24

Vagina
Cervix
Urethra
Urine
Totaal
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C. trachomatis aanvragen overige aanvragers 2016-2018 incl. locatie
2015
2016

2017

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

aanvragen

positief (%)

4.663
6.250
197
2
276
14.966
19.355
4.536
280
50.525

377 (8,1)
303 (4,8)
28 (14,2)
0 (0.0)
33 (12.0)
1.320 (8,8)
1.626 (8,4)
61 (1,3)
4 (1,4)
3.752 (7,4)

5.611
2.296
142
2
106
13.542
17.572
5.955
111
45.337

515 (9,2)
109 (4,7)
18 (12,7)
0 (0.0)
9 (8,5)
1.074 (7,9)
1.558 (8,9)
79 (1,3)
6 (5,4)
3.368 (7,4)

7.570
1.500
96
4
132
14.536
17.111
7.461
83
48.493

647 (8,5)
86 (5,7)
13 (13,5)
1 (25)
16 (12,1)
1.127 (7,8)
1.473 (8,6)
103 (1,4)
6 (7,2)
3.472 (7,2)

Trichomonas vaginalis (TV) aanvragen soa-polikliniek en niet-soa-polikliniek 2016-2018
2016
2017
2018
positief/totaal (%)
positief/totaal (%)
positief/totaal (%)
183/6.460 (2,8)
123/4.692 (2,6)
134/3918 (3,4)
47/931 (5,0)
12/319 (3,8)
9/179 (5,0)
0/50 (0)
0/11 (0)
0/6 (0)
4/143 (2,6)
3/50 (6)
6/47 (12,8)
234/7.584 (3,1)
138/5.072 (2,7)
149/4150 (3,6)
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Bijage 4

Tabellen Moleculaire diagnostiek, overig

Tabel 25
STEC PCR

STEC 2016-2018

Totaal aanvraag
STX positief
STX1 positief
STX2 positief
STX1 en 2 positief
Negatief
Tabel 26
Q-koorts 2016-2018
Q-koorts PCR
Totaal aanvraag
Positief
Negatief
Tabel 27
Feces PCR

2016
Aantal (%)
1163 (100)
0
6 (0,5)
6 (0,5)
4 (0,3)
1147 (98,7)

2017
Aantal (%)
384 (100)
0
4 (1)
4 (1)
4 (1)
372 (97)

2018
Aantal (%)
412 (100)
0
7 (1,7)
2 (0,5)
3 (0,7)
400 (97,1)

2016
Aantal
3
0
2

2017
Aantal
9
0
9

2018
Aantal
10
0
10

2017
positief/totaal (%)

2018
positief/totaal (%)

9/1168 (0,8)
12/1271 (0.9)
112/1272 (8.8)
69/1183 (5,8)
16/1179 (1,4)

7/1030 (0,7)
10/1131 (0,9)
65/1133 (5,7)
49/1032 (4,7)
16/1034 (1,5)

16/1126 (1,4)
15/1194 (1,3)
78/1194 (6,5)
43/1130 (3,8)
31/1135 (2,7)

29/4481 (0,6)
113/4481 (2,5)
215/4481 (4,8)
13/4419 (0,3)
4/4470 (0,1)

21/4084 (0,5)
110/4096 (2,7)
167/4080 (0,04)
2/4071 (0,05)
4/4071 (0,1)

19/4124 (0,5)
111/4138 (2,7)
179/4108 (0,04)
6/4088 (0,1)

154/5659 (2,7)
1/5659 (0.02)
53/5659 (0,9)

159/5389 (3,0)
2/5387 (0,04)
24/5389 (0,4)

144/5416 (2,7)
2/5416 (0,04)
23/5417 (0,4)

Routine Gastro-enteritis PCR 2016-2018
2016
positief/totaal (%)

Viraal pakket
Astrovirus
Noro GgI
Noro GgII
Adenovirus
Rotavirus
Bacteriologisch pakket
Salmonella
Shigella
Campylobacter jejuni / coli
Yersinia species
Y. enterocolitica
Parasitair packet
Giardia lamblia
Entamoeba histolytica
Cryptosporidium species
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Tabel 28

Haemophilus ducreyi 2016-2018
2016
Positief/aanvragen
0/48

Tabel 29
Hepatitis A 2016-2018
Hepatitis A PCR

2017
1/40

2016*

Feces
Serum
Plasma
Totaal

2/4
6/12
1/26
9/42

Tabel 30

Neisseria gonorrhoeae OPA-PCR 2016-2018
2016
Aantal (%)

Totaal
Ng positief
Ng negatief

208 (100)
51 (24,5)
157 (75,5)

2018
0/41

2017
Positieven / aanvragen
5/9
20/32
8/36
33/77

2018
0/4
8/18
2/22
10/44

2017
Aantal (%)

2018
Aantal (%)

384 (100)
128 (33,3)
256 (66,6)

387(100)
106 (27,4)
281 (72,6)

Tabel 31
Acute Respiratory Infections PCR (ARI) 2016-2018
Uitslag positief/aantal
2015 (%)
ARI Basispakket
Influenza A virus
5/83 (6,0)
Influenza B virus
0/82
Rhinovirus
18/85 (21,2)
Respiratoir syncytieel virus (RSV)
3/85 (3,5)
Adenovirus
0/83
Overige respiratoire pathogenen
Pandemische influenza A
0/0
Parainfluenza virus type 1
0/18
Enterovirus
1/29 (3,4)
Chlamydia pneumoniae
0/11 (0.0)
Mycoplasma pneumoniae
6/119 (5,0)
Chlamydia psittaci
0/11
Humaan metapneumovirus
2/13 (15,4)
Coronavirus NL63
0/9 (0.0)
Coronavirussen 229E en OC43
1/9 (11,1)

2016 (%)

2017 (%)

6/34 (17,6)
1/34 (2,9)
1/34 (2,9)
2/102 (2,0)
0/34

1/21 (4,8)
3/21 (14,3)
1/21 (4,8)
0/63
0/21

0/0
0/0
0/13
0/1
6/94 (6,4)
0/7
0/7
0/6
0/6

0
0
0/5
0/1
3/34 (0,8)
0/1
0
0
0
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Tabel 32
PCR
Totaal aanvragen
LGV positief
LGV negatief
Niet typeerbaar

Lymphogranuloma venereum (LGV) 2016-2018
2016
2017
Aantal (%)
Aantal (%)
1.898 (100)
2.321 (12,5)
225 (11,9)
290 (62,6)
1.280 (67,4)
1.454 (24,9)
393 (20,7)
577

2018
Aantal (%)
2.538 (12,1)
306 (67.7)
1.718 (20,3)
514

Tabel 33 Bacteriele vaginose (PCR) 2016-2018
2016
positief/totaal (%)
369/845 (43,7)
655/1594 (41,1)

2017
positief/totaal (%)
384/1034 (37,1)
729/2070 (35,2)

2018
positief/totaal (%)
291/807 (36,1)
824/2.259 (36,5)

2017
391

2018
209

1 (0,3)
48 (12,3)
11 (2,8)

2 (1,0)
25 (12,0)
6 (2,9)

Hepatitis C 2016-2018: anti-HCV, RNA en Typering
2015
2016
Aantal aanvragen
2.828
4.018
anti HCV positief (%)
146 (5,2%)
184 (4,6%)

2017
4.641
125 (2,7%)

Cervix
Vagina
Tabel 34

Kinkhoest (PCR) 2016-2018
2016
336

Aanvragen:
aantal (%)
Bordetella parapertussis
Bordetella pertussis
Bordetella species

2 (0,6)
36 (10,7)
4 (1,2)

Tabel 35

Aantal HCV-RNA testen
HCV-RNA positief
Typering
1
1A
1A + 1B
1B
1B + 4
2
2A
2B
2A + 3A
2A + 4
3A
3B + 4
4
Niet typeerbaar
Onbekend
Totaal

623
27
2
1
1
5
2
11

Tabel 36
Treponema pallidum 2016-2018
Positief Treponema pallidum
2016 (%)
aanvragen
730
Niet soa-polikliniek
60/363 (16,5)
soa-polikliniek
101/367 (27,5)

471
79
Aantal
7
1
1
3
1
1
14

2017 (%)
867
92/390 (23,6)
112/535 (20,9)

439
43
1
1
2

2018 (%)
1030
90/399 (22,7)
148/631 (21,5)
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Tabel 37

Herpes: soa-polikliniek en overige aanvragen 2016-2018
Aantal (%) 2016
Aantal (%) 2017
Niet soa-polikliniek inzendingen
Blaasjesvocht/ swabs
839
913
Uitslagen
HSV1
263 (31,3)
273 (29,9)
HSV2
187 (22,2)
229 (25,1)
HSV1+2
1 (0,1)
0
Varicella zoster virus
40 (4,8)
47 (5,1)
HSV1+VZV
0
0
Geen herpes
350 (41,7)
364 (39,9)
soa-polikliniek inzendingen
Blaasjesvocht/ swabs
Uitslagen
HSV1
HSV2
HSV1+2
Varicella zoster virus
HSV1+VZV

Tabel 38

Bal

935
267 (28,6)
216 (23.1)
1 (0,1)
64 (6,8)
0
384 (41,1)

526

552

491

103 (19,6)
153 (29,1)
0
4 (0,8)
266 (50,5)

124 (22,5)
139 (25,2)
2 (0,4)
5 (0,9)
288 (52,2)

90 (18,3)
120 (24,4)
1 (0,2)
2 (0,4)
280 (57,0)

PCR Enterovirus and Human Parechovirus 2016-2018
2016

Aanvragen en
bevinding

Aantal (%) 2018

2017

EV (%)
94

PV (%)
94

2018

EV (%)
20

PV (%)
18

EV (%)
14

PV (%)
13

0/4 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

Blaasjesvocht

4/6 (66,7)

0/6 (0)

3/4 (75)

0/4 (0)

0/2 (0)

0/2 (0)

Faeces

5/42 (11,9)

4/47 (8,5)

0/12 (0)

0/12 (0)

0/7 (0)

0/7 (0)

Liquor

0/29 (0)

0/31 (0)

0/1 (0)

0/2 (0)

0/1 (0)

0/1 (0)

Keel

0/5 (0)

0/6 (0)

1/2 (50)

0/0 (0)

0/1 (0)

0/1 (0)

Nasopharynx

0/1 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

Oog

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/1 (0)

0/1 (0)

1/3 (33,3)

0/3 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/1 (0)

0/1 (0)

Overig
Pericard

0/1 (0)

0/1(0)

0/0 (0)

0/0(0)

0/0 (0)

0/0 (0)

Pleuraal

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

0/0 (0)

Sputum

0/3 (0)

0/0 (0)

0/1 (0)

0/0 (0)

0/1 (0)

0/0 (0)

10 (10,6)

4 (4,3)

4 (20)

0 (0)

0(0)

0 (0)

Totaal pos. (%)

EV=enterovirus, PV=parechovirus
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Tabellen en figuren

Tabel 39

Mycoplasma genitalium Streeklaboratorium (PCR en TMA) 2016-2018

positief/totaal (%)

2016
49/365 (13,6)

2017
99/893 (11,1)

2018
765/4971 (15,4)

Tabel 40
Mycoplasma genitalium (PCR) 2016-2018
Mycoplasma genitalium
2016
handmatige pcr
positief/totaal (%)
Anus/proctum
1/12 (8,3)
Blaas
0/7 (0)
Cervix
5/44 (11,4)
Keel
0/1 (0)
Oog
Ulcus
0/3 (0)
Urethraal
2/9 (22,2)
Urine
13/87 (14,9)
Urogenitaal
1/17 (5,9)
Vagina
8/60 (13,3)
Weefsel
Totaal
30/240 (12,7)

2017
positief/totaal (%)
1/2 (50)
0/10 (0)
1/9 (11,1)
0/1 (0)
0/2 (0)
2/24 (8,3)
0/9 (0)
2/18 (11,1)
6/75 (8)

2018
positief/totaal (%)
0/1 (0)
0/7 (0)
1/3 (33,3)
0/1 (0)
0/1 (0)
0/1 (0)
6/18 (33,3)
6/36 (16,7)
1/4 (25)
6/19 (31,6)
0/1 (0)
20/92 (21,7)

Tabel 41
Mycoplasma genitalium (TMA) 2016-2018
Mycoplasma genitalium TMA
2016
positief/totaal (%)
Anus/proctum
0/4 (0)
Blaas
Cervix
0/3 (0)
Keel
Overig
Ulcus
Urethraal
1/1 (100)
Urine
10/36 (27,8)
Urogenitaal
1/6 (16,7)
Vagina
7/75 (9,3)
Weefsel
Totaal
19/125 (15,2)

2017
positief/totaal (%)
3/44 (6,8)
1/11 (9,1)
1/4 (0,3)
47/282 (16,6)
1/3 (33,3)
40/474 (8,4)
93/818 (11,4)

2018
positief/totaal (%)
145/818 (17,8)
19/141 (13,5)
0/2 (0)
6/24 (25)
449/2.823 (15,9)
1/7 (14,3)
125/1.064 (11,7)
745/4879 (15,3)

