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Samenvatting 
 
 

De uitbraak van de Veteranenziekte (Legionella pneumonie) tijdens de Westfriese 

Flora te Bovenkarspel in 1999 was een duidelijk signaal van ontoereikende 

Legionella controle in Nederland. Door middel van intensief epidemiologisch en 

microbiologisch onderzoek werd vastgesteld dat de bron van de uitbraak gezocht 

moest worden in een tentoongestelde whirlpool. Zowel bij patiënten als uit de 

whirlpool werd een Legionella pneumophila serogroep 1 geïsoleerd. Deze 

stammen bleken genotypisch niet van elkaar te onderscheiden. De benadering 

vanuit verschillende gezichtspunten om de oorzaak van de uitbraak op te lossen 

staat beschreven in hoofdstuk 2. Het microbiologisch onderzoek heeft ons 

laboratorium enkele maanden bezig gehouden. Enerzijds door onze onbekendheid 

met een dergelijke complexe situatie, anderzijds doordat als gevolg van de 

ontmanteling van de tentoonstelling gedemonstreerde apparatuur letterlijk naar alle 

windstreken verspreid was en het veel moeite heeft gekost om de originele spullen 

te traceren. De uiteindelijke afronding van het brononderzoek was tegelijk een 

startpunt voor meerdere instituten om in gezamenlijkheid het Legionella 

onderzoek een nieuwe impuls te geven. In dit proefschrift worden de resultaten 

van delen van het nog steeds doorgaande onderzoek gepresenteerd. 

 

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 ligt de nadruk op de diagnostische 

mogelijkheden om de Veteranenziekte vast te stellen. Een van de mogelijke 

verklaringen voor de enorme omvang van de uitbraak in 1999 is het destijds 

ontbreken van de urine antigeentest in het diagnostisch arsenaal van de meeste 

Nederlandse laboratoria. In die periode waren wij in het Streeklaboratorium voor 

de Volksgezondheid te Haarlem juist bezig met de organisatie van een multicenter 

trial om de waarde van de urine antigeentest voor de diagnostiek in de acute fase 

van de ziekte te onderzoeken. De uitbraak interfereerde met onze oorspronkelijke 

plannen, maar bood tegelijkertijd een unieke gelegenheid om drie commercieel 

verkrijgbare testen (Binax EIA, Biotest EIA en BinaxNow) te evalueren aan de 

hand van urinemonsters van patiënten die de Flora hadden bezocht. De resultaten 

kunt u terugvinden in hoofdstuk 3. We waren in staat om aan te tonen dat de 

gemiddelde gevoeligheid van de verschillende testen onderling vergelijkbaar was 

(rond de 70%) en dat het concentreren van de urines leidde tot een toename in 

gevoeligheid van 5-10%. Belangrijker echter was de bevinding dat de sensitiviteit 

afhankelijk bleek van de ernst van de klinische symptomen. Voor de categorie 

patiënten met een dusdanig ernstige longontsteking dat opneming op de afdeling 

intensieve zorg noodzakelijk was kon de urine antigeentest als een betrouwbaar 

diagnosticum worden ingezet om een infectie veroorzaakt door L. pneumophila 

serogroep 1 (verantwoordelijk voor meer dan 90% van de gevallen van 

Veteranenziekte) vast te stellen. Daar staat tegenover dat voor patiënten met een 
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mild verlopende longontsteking de urine antigeentest je in de helft van de gevallen 

in de steek laat. Omdat de meeste patiënten met een Legionella pneumonie geen 

sputum opgeven is in de acute ziekteperiode de urine antigeentest het enige 

beschikbare diagnostische hulpmiddel. Het is daarom belangrijk om te 

benadrukken dat een negatieve urine antigeentest de mogelijkheid dat er sprake is 

van een pneumonie door L. pneumophila niet uitsluit. Hoewel in de acute fase de 

bepaling van antilichamen in het bloed niet bijdraagt aan het stellen van de 

diagnose kan de serologie wel degelijk waardevol zijn om in een later stadium de 

werkdiagnose Veteranenziekte te bevestigen of juist onwaarschijnlijk te maken. In 

hoofdstuk 4 is de gevoeligheid onderzocht van drie verschillende serologische 

testen. Daarvoor is gebruik gemaakt van de nog beschikbare sera van patiënten van 

de Bovenkarspel uitbraak. Voor een betrouwbare conclusie op basis van serologie 

is altijd een serumpaar nodig. Bij een viervoudige titerstijging of een seroconversie 

bevestigt de serologie de diagnose. Op basis van deze criteria vonden we een 

sensitiviteit van onder de 50% voor de micro-agglutinatietest (RMAT) en een 

sensitiviteit van net boven de 60% voor de immuunfluorescentietest (IFAT) en de 

ELISA. Wanneer we al bestaande hoge titers in het eerste serum meenamen in de 

beoordeling nam de gevoeligheid toe tot 86% voor de IFAT en 75% voor de 

ELISA. We kwamen tot de constatering dat in veel gevallen het eerste serum te 

laat was afgenomen om betrouwbaar een titerstijging of seroconversie te kunnen 

vaststellen. Om meer inzicht te krijgen in het verloop van de serologie hebben we 

geprobeerd om het moment van seroconversie te schatten op basis van een 

computermodel dat gebruikt maakt van een Bayesiaanse nonparametrische 

schattingsprocedure (DPpackage). Volgens deze simulatie kan met de IFAT 

seroconversie verwacht worden binnen drie weken na het begin van de ziekte 

(hoofdstuk 5). De resultaten van de ELISA komen hiermee overeen. Het 

benadrukt het belang van een tijdig afgenomen eerste serum en een eerste 

vervolgserum twee weken later. 

In hoofdstuk 6 passeren alle diagnostische mogelijkheden nog eens de revue. 

Volgens de literatuur is de kweek van respiratoire materialen op Legionella niet 

erg gevoelig (sensitiviteit 25-75%). Over het algemeen wordt dit geweten aan de 

onervarenheid in veel laboratoria aangaande Legionella kweken. Een bijkomend 

dilemma is het al eerder genoemde gegeven dat de meeste patiënten met een 

Legionella pneumonie geen sputum opgeven, waardoor het verkrijgen van 

materiaal voor kweek alleen mogelijk is met behulp van invasieve technieken. 

Deze beperking en de introductie van de urine antigeentest heeft ertoe geleid dat 

het stellen van de diagnose Veteranenziekte op basis van een positieve kweek 

procentueel gezien de laatste jaren sterk is afgenomen. Dit gaat gepaard met een 

tweetal nadelen. Allereerst beperkt het de herkenning van longontstekingen door L. 

pneumophila niet behorende tot serogroep 1 (de enige serogroep die door de urine 

antigeentest betrouwbaar kan worden aangetoond). Op de tweede plaats stoort het 

ontbreken van positieve kweken het onderzoek bij uitbraken doordat genotypische 

vergelijking van isolaten niet mogelijk is. Een alternatief voor de kweek is de 
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detectie van Legionella DNA in respiratoire materialen. Allerlei PCR (polymerase 

kettingreactie) testen zijn ontwikkeld die gericht zijn op verschillende delen van 

het bacterieel genoom. Het mip-gen (macrofaag infectiviteit potentiator) is species 

specifiek, terwijl de 16S en 5S rRNA genen specifiek zijn voor L. pneumophila. 

De meest recente publicaties over real-time PCR zijn veelbelovend en rapporteren 

een hoge gevoeligheid gecombineerd aan een hoge specificiteit. Echter voordat de 

PCR als een betrouwbare diagnostische mogelijkheid kan worden geaccepteerd 

dient de reproduceerbare specificiteit te stijgen tot waarden boven de 99%. De 

verwachting is wel dat in de nabije toekomst het aantonen van DNA als de nieuwe 

gouden standaard voor de diagnose legionellose zal worden erkend. Daarbij moet 

aangetekend worden dat in het kader van epidemiologisch onderzoek de kweek 

een onontbeerlijk hulpmiddel zal blijven. 

 

Het complementsysteem speelt een belangrijke rol bij de afweer tegen micro-

organismen. Activatie van het complementsysteem kan via de klassieke, de 

alternatieve en de lectine-route. De laatste twee activatiemechanismen behoren tot 

het evolutionair oude innate (aangeboren) immuunsysteem. De lectine-route wordt 

geïnitieerd door binding van het eiwit mannosebindend lectine (MBL) aan 

mannose of N-acetylglucosamine aan het oppervlak van micro-organismen. Een 

tekort aan MBL is geassocieerd met een verhoogd risico op infecties doordat 

opsonisatie door complement via deze route verstoord is. Bij infecties door 

intracellulaire micro-organismen is de rol van MBL minder duidelijk omdat 

sommige pathogenen juist gebruik maken van opsonisatie door MBL om de 

gastheercellen binnen te dringen. In een retrospectieve case-control studie, met 

patiënten van de Bovenkarspel uitbraak als cases, hebben we MBL2 genotypes 

bepaald en MBL gemedieerde complementactivatie gemeten (hoofdstuk 7). 

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat genetische variabiliteit binnen het species 

Legionella invloed heeft op deze complementactivatie kan het ook niet als 

storende factor in de bepalingen optreden doordat we in deze uitbraaksituatie te 

maken hebben met slechts één identieke stam. Dit patiëntencohort leent zich 

daarom bij uitstek voor bestudering van de rol van MBL gemedieerde immuniteit 

bij legionellose. We hebben kunnen aantonen dat genotypische MBL deficiëntie 

geen risicofactor vormt voor het oplopen van de Veteranenziekte. Toch vertoonden 

veel Bovenkarspel patiënten een gestoorde MBL gemedieerde 

complementactivatie, zelfs indien ze genotypisch MBL sufficiënt waren. Wanneer 

de metingen herhaald werden in de reconvalescentiefase van de ziekte bleek in de 

meeste gevallen ook de gestoorde complementactivatie zich te herstellen. Deze 

genotypische en functionele gegevens wijzen erop dat de waargenomen deficiëntie 

in de lectine-route van complementactivatie een gevolg is van de Veteranenziekte 

en niet een risicofactor voor het oplopen ervan. 

 

Na de Bovenkarspel uitbraak in 1999 is er veel gesproken over het belang van een 

nationaal detectiesysteem om dreigende epidemieën in een vroeg stadium op te 
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sporen. In 2002 is op initiatief van het Streeklaboratorium voor de 

Volksgezondheid Kennemerland en de GGD Kennemerland een nationaal 

bronopsporingsproject (BEL) gestart. Na de projectfase van 4 jaar is BEL in 

structurele vorm gecontinueerd onder de verantwoordelijkheid van het Centrum 

Infectieziektenbestrijding (Cib) van het RIVM. Het doel van BEL is om aan de 

hand van aangiftes van Legionella patiënten potentiële infectiehaarden in een zo 

vroeg mogelijk stadium op te sporen en te elimineren. De achterliggende gedachte 

is dat grotere uitbraken in veel gevallen voorafgegaan worden door solitaire casus 

of kleine clusters. In hoofdstuk 8 worden de eerste twee jaren van BEL 

geëvalueerd. We hebben daaruit geconcludeerd dat het systematisch bemonsteren 

van potentiële bronnen en het opsporen van kleine clusters daadwerkelijk kunnen 

bijdragen aan het voorkomen van grotere uitbraken en dat deze manier van 

optreden kosteneffectief is. 

BEL heeft daarnaast geresulteerd in de opbouw van een zeer goed 

gedocumenteerde stammenbank. Alle L. pneumophila serogroep 1 stammen van 

deze verzameling zijn genotypisch gekarakteriseerd met behulp van amplified 

fragment length polymorphism (AFLP) volgens het typeringsprotocol van de 

Europese Werkgroep voor Legionella Infecties (EWGLI). Als eersten hebben wij 

gerapporteerd over de intrigerende bevinding dat ongeveer een kwart van alle 

infecties veroorzaakt wordt door L. pneumophila EWGLI type 004 Lyon en dat dit 

type slechts uitermate zelden gevonden wordt bij bemonstering van bronnen in de 

omgeving van patiënten (hoofdstuk 9). Ook een benadering vanuit een 

epidemiologische invalshoek leverde geen verklaring op voor dit fenomeen. In 

hoofdstuk 10 wordt een tweetal mogelijke verklaringen gesuggereerd. Het kan 

zijn dat we bij onze bronopsporingen niet onderkende niches van legionellae 

missen, maar waar deze zich dan bevinden is vooralsnog  

een groot mysterie. Een tweede mogelijkheid is dat de betreffende stammen wel 

aanwezig zijn in de door ons bemonsterde bronnen, maar in dusdanig lage 

concentraties dat ze niet gedetecteerd worden. Tot op heden hebben we geen idee 

waar het genotype 004 Lyon zich ophoudt en tasten we in het duister over de wijze 

waarop infecties bij de mens ontstaan. Het oplossen van dit raadsel is een van onze 

huidige onderzoeksdoelstellingen. 

Gebaseerd op de verschillen die we hebben gevonden tussen L. pneumophila 

stammen van patiënten versus stammen geïsoleerd uit de omgeving hebben we 

geconstateerd dat er blijkbaar een grote variabiliteit is in pathogeen vermogen. Met 

behulp van analyse van het totale genoom hebben we geprobeerd onderscheid te 

maken tussen pathogene en niet-pathogene stammen. Uitgaande van onze 

stammenbank hebben we een micro-array techniek toegepast op patiëntenisolaten 

en stammen uit omgevingsbronnen die epidemiologisch op geen enkel wijze te 

relateren waren aan het voorkomen van legionellose casus (hoofdstuk 11). Vijf 

genetische markers konden geïdentificeerd worden waarmee in het door ons 

toegepaste model pathogene isolaten 100% correct werden voorspeld tegenover 

62% van de omgevingsisolaten. Deze nieuwe benadering om voorspellende 
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markers voor pathogeniciteit te identificeren is ook toepasbaar op andere micro-

organismen. Er wordt momenteel gewerkt aan een praktische toepassing om snel 

de aanwezigheid van potentieel pathogene Legionella stammen in watermonsters 

vast te stellen. 



 150




