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Technieken in het laboratorium 

 

 



Casus 1  

• Surinaamse dame, 46 jaar oud 

• 1e episode van maagklachten, nog geen medicatie 

• H. pylori in faeces positief, waarna een eridacatiekuur: 

› gedurende 1 week 2 x dgs 1000 mg amoxicilline, 2 x dgs 500 mg clarithromycine en 2 
x dgs 20 mg esomeprazol  

› gevolgd door 4 weken 1 x dgs 20 mg esomeprazol 

• Patiënte had hierna geen klachten meer 

• Zij leverde wel 2 weken na de laatste PPI een hertest in, waarbij de H. pylori nog steeds 
positief was 

• De MDL arts adviseerde dezelfde eradicatiekuur gedurende 2 weken voor te schrijven 

• De hertest moet nog volgen 

 



Vragen bij casus 1 

• Welke indicaties zijn er voor een H. pylori test? 

• Werkt de antibioticabehandeling beter indien er 2 weken wordt behandeld (conform 
richtlijn MDL) in plaats van 1 week (conform NHG standaard)? 

• Hoe vaak komt antibiotica resistentie voor? 

• Een hertest wordt niet meer standaard geadviseerd volgens de NHG standaard. Worden 
niet afdoende behandelde infecties hierdoor gemist ?  

• Wat is de ideale termijn voor een hertest ? 4 weken na behandeling conform 
labformulier IJsselland of 2 weken conform NHG ? 

• Wat is de betrouwbaarheid van de test als een PPI wordt gecontinueerd ? 

• Is er nog plaats voor serologie bij de diagnostiek ? 

• Wat zijn de kosten van een H. pylori test ?  

 



Algemeen H. pylori 

• Gram-negatieve bacterie, bestand tegen maagzuur 

• Prevalentie in ontwikkelde landen 10-20%, elders 60- 90% 

• Infectie met H. pylori geassocieerd met gastritis, 
maag/duodenum ulcus en zelden met MALT-lymfoom van maag 

• H. pylori positief > 5-20% ulcus 

• Ulcus vent/duod > 70-90% H. pylori pos 

• Ulcusrecidieven komen niet voor na eradicate 

• Een groot deel van deze ziektebeelden is te genezen door 
eradicatie H. pylori 

• MALT-lymfoom 70% patiënten complete remissie na succesvolle 
behandeling 

• Eradicatie met combinatie van antibiotica met zuurremmer (PPI) 

• Een PPI zorgt voor een minder zure maag, waardoor antibiotica 
minder snel worden afgebroken en H. pylori gevoeliger is voor 
antibiotica 

 



Indicaties H. pylori test (NHG) 
• Maagklachten bij patiënten afkomstig uit mediterrane landen, Oost-Europa, het Midden-

Oosten, Azië, Afrika, Midden- en Zuid-Amerika 

• H. pylori test voorafgaand aan de start van een PPI als het vermoeden bestaat dat deze 
langdurig gebruikt gaat worden 

• Persisterende of recidiverende maagklachten 

• Persisterend PPI-gebruik gestart ter behandeling van maagklachten, als de H. pylori-
status onbekend is 

• Endoscopisch aangetoond ulcus ventriculi als tijdens de scopie geen kweek uit een biopt 
is gedaan (bij ulcus duodeni kan men zonder diagnostiek uitgaan van betrokkenheid van 
H. pylori) 

• Controle na eradicatiebehandeling: 

› wegens aangetoond ulcus pepticum (altijd) 

› bij maagklachten: alleen indien deze niet verdwenen zijn na de eradicatiebehandeling 

• NB. Bij een negatieve testuitslag is (periodiek) herhalen van de H. pylori test niet nodig; 
het risico op herbesmetting is laag 



Diagnostiek H. pylori 

• Non-invasieve diagnostiek: antistof bepaling in serum en antigeenbepaling in faeces 
 

• Aantonen van H. pylori antigeen in feces is bewijzend voor een actuele infectie  
 

• Aantonen van H. pylori IgG antistoffen is niet bewijzend voor een actieve infectie, kan 
ook passen bij kolonisatie of een doorgemaakte infectie  

• IgG kan jaren positief blijven, ook na eradicatie 

• Grote variatie in IgG waarden tussen patiënten 

 

• Serologie kan gebruikt worden om effect therapie te beoordelen 

› Bij individuele patiënten: IgG waarde voor en na therapie vergelijken 

› Eradicatie is succesvol indien er titerdaling is (serum 1 voor therapie, serum 2 ca. 6 
maanden na aanvang therapie) 

 

 



H. pylori eradicatie: NHG 

• Bij positieve H. pylori test 

 

• Eradicatie behandeling: 

› PPI + amoxicilline po 2dd 1000mg + clarithromycine po 2dd 500mg ged 7 dgn 

› Bij penicilline allergie: PPI + metronidazol po 2dd 500mg + clarithromycine po 2dd 
500mg ged 7 dgn 

 

• Bij aanhoudende klachten (na staken omeprazol) 

› PPI + amoxicilline po 2dd 1000mg + metronidazol po 2dd 500mg ged 14 dgn 

 

• Overleg met arts-microbioloog en/of mdl-arts:   

› Bij positieve H. pylori test na een tweede eradicatiebehandeling  

› Bij penicilline allergie en positieve H. pylori test na eerste eradicatiebehandeling  

 



H. pylori eradicatie: Maastricht richtlijnen 

• Consensus beleid – data analyse van 43 experts uit 24 landen (2015)  

 

• Primaire therapie: PPI + amoxicilline po 2dd 1000mg + clarithromycine po 2dd 500mg 
ged 7 dgn 

• Bij penicilline allergie: PPI + metronidazol po 2dd 500mg + clarithromycine po 2dd 
500mg ged 7 dgn 

• Bij claritromycine resistentie of falen op primair beleid: PPI + bismuth + metronidazol po 
3dd 500mg + doxycycline po 2dd 100mg ged 10-14 dgn 

• Bij claritromycine resistentie of falen op primair beleid non-bismuth: amoxicilline po 2dd  
1000mg + metronidazol po 500mg 3dd + claritromycine po 500mg 2dd ged 14 dgn 

 

 

Referentie: Management of Helicobacter pylori infection-the Maastricht V/Florence Consensus Report  (Malfertheiner P, et al. 
Gut 2017;66:6–30.) 

 



Resistentie H. pylori 

• Nederland:  

• Amoxicilline en doxycycline nauwelijks resistentie, claritromycine 6%, metronidazol 10% 

 

• Europa:  

• Resistentie afgelopen 20 jaar verdubbeld, Nederland doet het relatief goed  

 

• Amoxicilline en doxycycline nauwelijks resistentie  

• Claritromycine ca 20% (Italie 40%, Griekenland 30%, Denemarken 5%) 

• Metronidazol ca 40% resistentie  

 
* de Boer E, et al. Antibiotic resistance of Helicobacter pylori: prevalence in one region in the southern Netherlands and 

implications for treatment. Ned Tijdschr Geneeskd 2014;158: A7501.  

**Ref. Megraud F, et al. European survey of Helicobacter pylori primary resistance to antibiotics – Evolution over the last 

20 years. Abstract OP035. UEG Week 2019, 21 oktober, Barcelona, Spanje. 



Spiegelinformatie H. pylori 

• Aantallen 2019 

› Antigeen 186 

› IgG  38 

 

• Aantallen 2021 

› Antigeen 41 

› IgG  18 

  

• Tarieven (NzA code)  

› Antigeen (71137) € 23,01 (2018) 

› IgG (71118)   € 11,12 (2018) 



Casus 2 

• man, 63 jaar 

• 2 weken waterdunne ontlasting, 4 x per dag, zonder bloed  

• niet ziek, geen buikpijn, geen braken/misselijkheid  

• lichamelijk onderzoek: geen bijzonderheden  

• aanvullend onderzoek:  

› faeceskweek parasitair (giardia lamblia, dientamoeba, blastocystis, cryptosporidium en 
entamoebe hystolytica) en bacterieel (salmonella, shigella, campylobacter): ga 

› de klachten houden aan en de MDL arts adviseert faeces calprotectine en pancreas 
elastase: 

· De calprotectine is 172 ( normaal < 50) en de elastase is > 500 (normaal) 

• Spontaan verbetering; voor nu expectatief 



Vragen bij casus 2 

• Wat zijn de indicaties voor een faeceskweek?  

• Bij een bacteriële/parasitaire faeceskweek wordt vaak op veel verwekkers getest. Is het 
zinvol op al deze verwekkers te testen? 

• In de NHG standaard worden 3 typen faecesonderzoek beschreven (kweek, PCR en TFT). 
Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende onderzoeken?  

 



Indicaties faeces onderzoek bij diarree 

• Enige terughoudendheid; uitslag heeft zelden consequenties voor beleid 

• Vraag fecesonderzoek aan: 

› bij zieke patiënten met aanhoudende of hoge koorts, frequente waterdunne diarree of 
bloed bij de ontlasting 

› bij immuungecompromitteerde patiënten 

› bij patiënten met verhoogd besmettingsgevaar voor anderen 

› eventueel bij persisterende klachten (> 10 dagen) 

• Ga bij het aanvragen van fecesonderzoek na welk micro-organisme de verwekker kan 
zijn (klinisch beeld, buitenlandbezoek, antibioticagebruik) en stem de aanvraag daarop 
af 

 

 



Darmpathogenen 

• Virussen 

 

 

 

 

 

 

• Norovirus, Rotavirus 

• Braken, diarree 

• Duurt kort 

• Ouderen ernstiger 

• Rotavirus jonge 
kinderen/ouderen 

• Kan lang aanhouden 

 

• Bacteriën 

 

 

 

 

 

• Salmonella, 
Campylobacter 

• Besmetting door 
onvoldoende verhitte kip 

• Diarree, koorts, kramp 

• Self-limiting 4-7 dagen 

• Ciproflox, azithromycine 

• Parasieten 

 

 

 

 

 

• Giardia  

• Buikpijn, brijige diarree 

• Jonge kinderen, reizigers 

• Metronidazol 

• Cryptosporidium bij 
immuun-
gecomprommitteerden  

• Waterdunne diarree 

 



Diagnostiek darmpathogenen 

• Feces PCR. Snel en sensitief. Triple feces test (TFT) obsoleet  

• Bacterieel, viraal en parasitair panel 

• Multiplex PCR bepalingen, niet afzonderlijk in de zetten 
 

• Bacteriële GE-itis verwekkers  

› Salmonella, Shigella, Campylobacter, STEC (Shiga-like toxine producerende E. coli) 

› Kweek voor resistentie bepaling indien PCR positief  

• Virale pathogenen 

› Norovirus, Rotavirus, Sapovirus, Astrovirus, Adenovirus 

• Parasitair fecesonderzoek 

› > 10 dagen klachten 

› Giardia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp, Dientamoeba fragilis 
 



Casus 3 

• dame, 25 jaar 

• heeft een nieuwe partner en wil graag soa screening 

• af en toe vaginale afscheiding; geen tussentijds of postcoïtaal bloedverlies  

• diagnostiek: swab van de cervix, serologie HIV/HepB/lues 

• uitslag: mycoplasma infectie 

• de partner had geen afwijkende soa testen 

• behandeling: 

› zithromax (op dag 1 500 mg, en op dag 2-5 250 mg) 

› Na 6 weken hertest; de mycoplasma infectie was nog aanwezig 

› Hierop werd zij behandeld met moxifloxacine 400 mg ged 10 dg 

› 3 weken na de behandeling moet zij een hertest doen  

 



Vragen bij casus 3 

• Wat zijn de indicaties voor een test op mycoplasma ? Hoe vaak komt een mycoplasma 
infectie voor?  

• Is er een eenduidige behandelrichtlijn voor een mycoplasma infectie ? De richtlijnen 
verschillen van 1 dag behandeling met 500 mg zithromax tot een langere kuur van 5 
dagen 

• Na 4-5 wk wordt er een hertest geadviseerd; bij patiënte was deze nog steeds positief. 
Is er een grote kans op resistentie ? Of is de behandeling niet adequaat geweest?   

 

 

 



Mycoplasma genitalium 

• Bacterie zonder celwand, seksueel overdraagbaar        

• Infectie kan bij mannen een urethritis geven,         
 bij vrouwen urethritis, cervicitis, adnexitis/PID  

• Geen exacte cijfers over prevalentie 

• Bezoekers SOA-kliniek NL: Chlamydia 8,3%, GO 1,3%, in deze groep Mycoplasma 4,5% 
SOA kliniek Zweden: 6% 

• Dus > infectie met M. genitalium komt vaker voor dan gonorroe, minder prevalent dan 
Chlamydia 

• M. genitalium komt voor bij hoog-risico populatie: mensen met meerdere wisselende 
seksuele contacten, prostituees/prostituanten, mannen die seks hebben met mannen 
(MSM) 

• Mogelijk verhoogt een infectie met M. genitalium de kans op spontane abortus en 
vroeggeboorte 

• Diagnostiek: vulvovaginale swab, eerste straals urine, urethra 



Behandeling M. genitalium infectie 

• Behandeling geïndiceerd, ook van de seksuele partner(s) 

 

• Eerste keus: Azithromycine po 500mg dag 1, 250mg dag 2 t/m 5 

• Onderzoek 2015 regio Arnhem-Nijmegen azithromycine resistentie: 14-33% 

• Vanwege relatief hoog resistentiepercentage advies om 4 weken na behandeling -ook als 
de klachten verdwenen zijn- opnieuw te testen (‘test of cure’)  

 

• Alterantief: Moxifloxacin po 1dd 400mg ged 10 dagen 

• In Nederland lijkt nog geen resistentie tegen dit antibioticum te bestaan, maar gedegen 
informatie hierover ontbreekt 

• Na deze kuur niet opnieuw testen 

 

 



Wanneer testen 

• NHG: SOA screening bij risico patiënten, standaard SOA screening: Chlamydia, GO, HIV, 
hepatitis B en lues 

 

• Bij klachten van vaginale afscheiding (vrouwen) en urethritis (mannen) ook Trichomonas 
en M. genitalium diagnostiek (PCR) 

• Indien er klachten zijn maar tijdens eerder onderzoek chlamydia en gonorroe niet 
gevonden zijn 

• Als (een van) de partner(s) besmet is met M. genitalium  

• Controle PCR testen na behandeling omdat:  

› niet routinematig resistentiebepaling verricht  

› PCR na 4 weken om te beoordelen of behandeling succesvol was (“test of cure”) 

 

• Niet aangeraden om te behandelen zonder diagnose 

 



Casus 4 

• Man, 38 jaar, komt oorspronkelijk uit centraal Afrika  

• Hevige oorpijn 

• Lichamelijk onderzoek: beeld van een herpes zoster in het gelaat (links temporaal, deels 
op de wang en naast de li mondhoek) en een bijkomende otitis van het li oor (dd herpes 
zoster oticus) 

• Oriënterend neurologisch onderzoek, het oogonderzoek en het onderzoek van het 
gehoor waren zonder bijzonderheden 

• Na overleg met KNO arts: 

› start 3 x dgs 1000 mg valaciclovir en sofradex oordruppels gedurende 1 week  

• Pijnstilling paracetamol 4 x dgs 1000 mg en tramadol 50 mg zo nodig 

• Bij controles knapte het beeld relatief snel op. Patiënt had na 3 weken geen pijnklachten 
meer.  

• Resultaten oriënterend labonderzoek, inclusief SOA serologie:  

› HBsAG negatief en de Hep B anti core totaal positief (Hep B antilichaam >1000). Dit 
past bij een doorgemaakte Hepatitis B infectie in het verleden 

 



Vragen bij casus 4 

• Wat betekenen de verschillende uitslagen bij de hepatitis B serologie ? En wanneer 

spreek je van een chronisch actieve infectie die volgens de NHG standaard wel controle 

behoeft?  

• Is het raadzaam bij patiënt een hepatitis C en D test te doen, gezien de doorgemaakte 

hepatitis B infectie? Bij HIV is er sprake van een ‘window period’. Is het raadzaam de 

HIV test bij patiënt nogmaals over te doen? 

• Volgens de NHG richtlijn herpes zoster hoeft er geen standaard laboratoriumonderzoek 

bij herpes zoster, tenzij deze zich buiten de dermatomen verspreid of snel recidiveert. Is 

er bekend hoe vaak herpes zoster geassocieerd is met een bijkomende ziekte, met 

name ziektes die gepaard gaan met een verminderde afweer?  

 

 



Serologie 

• Bij serologisch onderzoek wordt onderzocht of er antigenen (eiwitten van micro-

organismen) en/of antistoffen hiertegen in het serum aanwezig zijn  

› Ziekteverwekker - > antigenen -> antistof 

 



VZV serologie 
 
• Varicella Zoster Virus 

› Waterpokken 

› Reactivatie = Herpes Zoster 

· Dermatoom gebonden 

· IgM/PCR opnieuw + 

· VZV PCR huiduitstrijk 

› Risicofactoren 

· Leeftijd (90%) 

· Immuunsuppressie 

› Transplantatie (+/- chemo) 

› Autoimmuun (+/- medicatie) 

› HIV (m.n. Afrika) 

 



HIV serologie 

 

 

 

 

 

 

 

• HIV 

› Window fase ca 10-15 dagen 

› HIV combo test (Ag + Ab) 

› Onbehandelde HIV (i.p.) altijd PCR positief 

 



Hepatitis B Virus serologie 

• Hepatitis B virus 

› chronische HBV-infectie: HBsAg positiviteit > 6 
maanden (PCR+) 

· GGD/Follow-up PCR/behandeling 

› ‘Risicolanden’ vaak doormaken HBV op jonge 
leeftijd Anti-HBs kan negatief (weggezakt 
zijn).  

› HDV alleen als HBsAg+ 

› HCV  

· verticale transmissie 

· Prikaccident/iv drug gebruik 

· SOA 

 




