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Surveillance en biobanking



44 jarige verwarde man met hoofdpijn op de SEH 

traagheid en woordvindstoornissen

3-4 weken eerder tekenbeet op de Utrechtse heuvelrug

Koorts van 39, CRP 25

DD/. Virale meningoencephalitis

LP 92 cellen/ul (meest mononucleair)

Start Acyclovir

Na drie dagen geen herstel, nieuwe LP 110 cellen/ul, start amoxicilline en ceftriaxon

Ab gestaakt na negatieve HSV PCR en negatieve banale kweek

IgG- en IgM-titers in bloed voor Tekenen-encephalitis (TBE) sterk positief

Tevens intrathecale antistofsynthese

Een patiënt met hoofdpijn



Ontslag uit ziekenhuis

2 maanden later nog griepachtige verschijnselen en snel 

moe

1/2 jaar na opname nog steeds prikkelbaar en emotioneel

Beperking in dagelijks functioneren

Op basis van wandelbeschrijving 2000 teken verzameld in 

de bossen van Zeist

2 groepen van 10 teken positief voor TBE

Een patiënt met hoofdpijn



Teken–encefalitis is endemisch in Zuid-scandinavie en in 

Midden- en Oost-Europa

Ziekte wordt veroorzaakt door het teken-encefalitis virus 

(TBEV)

Behoort tot de familie van de Flaviviridae

Kent een bifasisch ziektebeloop 

1e viremische fase gepaard met koorts en malaise, 

2e fase met neurologische symptomatologie) 

Sterfte <2% 

Restverschijnselen

Eerste besmetting in Nederland in 2016

TBE



TBE in Nederland



9 oktober 2020

We hebben op het bloed van een patient uit het 

Antonius ziekenhuis West Nile aangetoond!

De patiënt moet het in de regio Utrecht hebben 

opgelopen!

Heb jij nog patiënten gehad in  je ziekenhuis met een 

encefalitis waar je geen diagnose hebt kunnen stellen?

Hoe groot is het probleem?

Een telefoontje uit het RIVM





Is er transmissie van WNV in de provincie Utrecht?



Liquoren worden 2 jaar bewaard in de serotheek

65 patiënten uit het Diakonessenhuis

1 positief

37 patiënten uit het Antonius ziekenhuis

2 positief

Met de index patiënt  in totaal 6 cases geïdentificeerd

Liquoren van patiënten met onbegrepen Neurologisch beeld



34 jarige man met hoofdpijn en spierpijn en rash over hele lichaam

Doxycycline door huisarts op verdenking leptospirose

Naar SEH vanwege toename klachten, braken en heftige hoofdpijn

LP/. leucos 117/ul start acyclovir en ceftriaxon

Antibiotica gestaakt na negatieve kweek en PCR op HSV

IgM WNV positief IgG negatief

2 maanden later klachten van vermoeidheid en verminderde concentratie

Hoofdpijn en rash



Partner: rash, hoofdpijn, spierpijn alg malaise

Geen reisgeschiedenis naar buitenland

Wonen in  de zelfde regio waar ook muggen en vogels 

positief zijn getest op WNV

Vervolg serum dag 68 virusneutraliserende antistof 

titer in bloed 1:512 (index) en 1: 256 (partner)

Hoofdpijn en rash



In 2020 meerdere humane autochtone WNV infecties

WNV is in Nederland

4 patiënten met een LP suggereert > 400 besmettingen 

in de zomer van 2020



Verwachting dat we komende jaren meer infecties zullen 

zien met TBE en WNV

Verwachting dat we diagnoses zullen blijven missen

Awareness nog onvoldoende zowel bij burgers als bij artsen

Reden temeer om te publiceren

Initiatief van RIVM om surveillance voor WNV op te zetten 

Emerging (zoonotische) infecties







Surveillance

Organiseer in de komende jaren gerichte infectiesurveillance bij mensen, met meer en 

uitgebreidere microbiologische diagnostiek, om te beginnen in (alle) ziekenhuizen, 

steekproefsgewijs en op indicatie, en later in de eerste lijn. Financier deze diagnostiek uit 

landelijke publieke middelen, niet via de Zorgverzekeringswet. 

Kernaanbevelingen Zoönosen in het vizier



Definitie: Verzameling lichaamsmateriaal

Serotheek Diakonessenhuis

Serum/plasma standaard twee jaar bewaard

Inclusief bijzondere materialen 

Gebruik voor nabepalingen, validaties, wetenschappelijk onderzoek

Biobanken



Momenteel ligt het wetsvoorstel Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal (WZL)

voor, waarin de organisatie van biobanken en de toetsing van het beschikbaar

stellen van samples voor nader onderzoek zal worden geregeld.

Het lichaamsmateriaal in biobanken word iha verzameld voordat een

onderzoeksvraag aanwezig is. Het kan gaan om materiaal dat al is opgeslagen in

het kader van diagnostiek (nader gebruik biobank), maar er kan ook in het

kader van specifieke aandoeningen lichaamsmateriaal verzameld worden voor

(later) wetenschappelijk onderzoek (klinische Biobank). Daarbij wordt meestal 

ook extra informatie ingewonnen door middel van een vragenlijst.

Zowel het beheer van de biobanken als de uitgifte van lichaamsmateriaal wordt

in de wet nader uitgewerkt.

Biobanken nader gebruik of klinisch





Regels voor handelingen met lichaamsmateriaal, welke worden verricht voor 

andere doeleinden dan geneeskundige behandeling of diagnostiek van de 

donor (Wet zeggenschap lichaamsmateriaal)

Artikel 10 Verstrekken of overdragen van lichaamsmateriaal

De beheerder legt bij het verstrekken of overdragen van lichaamsmateriaal aan 

een gebruiker respectievelijk aan een andere beheerder in bindende afspraken 

vast voor welke soorten doeleinden het lichaamsmateriaal mag worden 

gebruikt.

Artikel 11 beheerreglement en overige administratieve verplichtingen

WZL



Artikel 14 Toestemming bij leven

1. Het bij leven afnemen van lichaamsmateriaal en het bewaren of gebruiken 

daarvan vindt niet plaats dan nadat de beslissingsbevoegde voor deze 

handelingen toestemming heeft gegeven.

Artikel 17 Beperking zeggenschap in verband met wetenschappelijk onderzoek

1. Artikel 14 is niet van toepassing op het bewaren en gebruiken van 

lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, indien  het vragen van 

toestemming voorafgaand aan het bewaren en gebruiken voor het onderzoek 

onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning vergt; bij het bewaren en 

gebruiken van het lichaamsmateriaal wordt voorzien in zodanige waarborgen 

dat de persoonlijke levenssfeer van de donor en andere betrokkenen niet 

onevenredig wordt geschaad, waaronder eventueel pseudonimisering

WZL



Artikel 17

De hoofdregel blijft toestemming.

De METC controleert of er legitiem sprake is van een 

uitzondering op de toestemmingsvereiste bij de 

beoordeling van het onderzoeksprotocol.

WZL



Beheer reglement

Toetsing door METC

Bij overdragen van lichaamsmateriaal, bindende afspraken

Pseudonimisering

Geen vervolg onderzoek door GGD!

Gebruik serotheek voor surveillance



Liquoren voor WNV diagnostiek opgestuurd naar RIVM 

Uit zorgen dat we diagnoses hadden gemist

In het kader van het publieke belang

Zowel een publiek als een privaat belang

Dilemma's



Had ik het mogen doen?

Is er een professionaliseringsslag nodig

Moet er een klinische Biobank komen?

Prospectief verzamelen

Eventueel met vragenlijsten

Regionaal of landelijk

Met het RIVM of met de regionale GGD

Publiek private samenwerking

Veterinaire kant betrekken

Financiering?

Discussie


