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Alles zien met 
DNA-technieken?

Complete genoomanalyse stip aan de horizon

Promotieonderzoek thijs bosch plaatst een 

‘mapcard’ met alle reagentia voor het argus 

whole genome mapping system bij het riVm.
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epidemiologen dat er iets aan de hand was. Er kwamen er steeds 

meer binnen, we hadden duidelijk te maken met een epidemie. 

Uiteindelijk zijn er meer dan duizend gevonden.” 

Pulsed fi eld gel-elektroforese
“Dan wil je weten of het om een specifi eke S. Thompsom-stam 

gaat, maar dat moest nog wel aangetoond worden”, aldus Heck. 

Dat gebeurde in samenwerking met de NVWA. “We hebben door 

een DNA-fi ngerprint te maken een specifi eke S. Thompson kunnen 

aantonen. Keken we eerst naar de buitenzijde van de bacterie met 

de antilichamen – dus naar zijn jasje – nu onderzochten we op 

DNA-niveau of er in het organisme overeenkomsten zijn.” 

Daar gebruikt het RIVM pulsed fi eld gel-elektroforese voor, een 

gestandaardiseerde, internationaal toegepaste referentiemethode. 

“Hierbij knip je het hele chromosoom met een restrictie-enzym in 

grote stukken en scheid de fragmenten elektrisch onder een wisse-

lende spanning op een agarose-gel. Je krijgt een specifi ek banden-

patroon. Als je er verschillende naast elkaar legde, zag je direct dat 

het hier om een en dezelfde stam ging. Dezelfde DNA-fi ngerprint. 

We zeggen dan dat ze niet te onderscheiden zijn van elkaar. De 

kans is dan groot dat ze van dezelfde bron komen.”

Dat gerookte zalm van Foppen een mogelijke besmettingbron was, 

bleek uit vraaggesprekken door RIVM-epidemiologen met patiën-

ten en grondige analyse van de gegevens. Heck’s afdeling sero-

typeerde vervolgens monsters die de NVWA bij de Foppen-vesti-

gingen had genomen. “In twee dagen wisten we dat dit ook 

Thompson was. Nog eens een aantal dagen later hadden we in 

samenwerking met de NVWA op moleculair niveau een match en 

wisten we dat het hoogstwaarschijnlijk dezelfde stam was. We zei-

den nog steeds dat de stammen niet van elkaar te onderscheiden 

waren met de technieken die wij hebben gebruikt.” 

Whole genome-analyse
Het RIVM kijkt naar nieuwe DNA-methodes die een sneller en 

Had de besmetting van gerookte zalm van Foppen in de kiem 

gesmoord kunnen worden door inzet van genetische testmetho-

den? Had de EHEC-affaire vorig jaar mei nooit de kranten gehaald 

als er DNA-onderzoek was verricht? In beide gevallen luidt het 

antwoord: nee! Als besmettingen bij routinescreening niet aan het 

licht komen met de klassieke methode, glippen zij er bij biomole-

culair testen vermoedelijk ook doorheen. Voor bekende ziektever-

wekkers als salmonella, E. coli en listeria, is screening met referen-

tiemethoden via chromogene media en immunochemie de gou-

den standaard. Biomoleculaire methoden zijn sneller, maar 

duurder. Batches kunnen een paar dagen eerder worden vrijgege-

ven. Meerwaarde vanuit voedselveiligheidsoogpunt biedt biomole-

culair testen vooral als monsters volgens de klassieke methode 

positief testen. De onderzoeker kan naar bepaalde DNA-fragmen-

ten kijken in het organisme, meer details zien en zo bepalen of 

stammen identiek zijn of niet. Dat inzicht was cruciaal bij het ach-

terhalen van de oorzaak van de EHEC-affaire en onlangs bij de 

Salmonella-uitbraak door Foppen-zalm. 

 

Klassieke typering
Bij het RIVM in Bilthoven kon Max Heck, onderzoeker op de afde-

ling Resistentie, Gastro-intestinale- en Zorggerelateerde Infecties 

(RGZ), deze recente uitbraak op de voet volgen. Het RIVM heeft 

voor sommige pathogenen een ‘nationale surveillance‘-

taak. Microbiologische laboratoria uit het hele land sturen 

het instituut geïsoleerde bacteriën van patiëntenmonsters 

toe voor typering. Een groot deel van het werk richt zich 

op multiresistente ziekenhuisbacteriën, maar ook bacte-

riën die maag-darmklachten veroorzaken worden gety-

peerd. “In het geval van Salmonella zijn er zo’n 2.000 

soorten. Er is wel een top-10 met daarin de bekende soor-

ten als Salmonella Typhimurium en Enteritidis. Wij beginnen met 

serotypering. Dat gaat gewoon nog klassiek in een microtiterplaat 

met antisera. Uit antigeencombinaties van deze test kun je aan je 

salmonella een serotype, ook serovariatie genoemd, toewijzen.” 

Signaal
Het RIVM doet per jaar zo’n 4.000 van dit soort salmonella-type-

ringen. Salmonella-serovariatie Thompson is erg zeldzaam. Per 

jaar zijn er hooguit vijf tot tien van. Heck: “Dat is al jaren zo. Dus 

toen we in augustus er ineens twee in een week vonden, en de 

week daarna drie, was dat al veel. Dat was een signaal voor onze 

biomoleculaire methoden spelen een sleutelrol bij de monitoring van voedseluitbraken en het 
herleiden van besmettingen tot de bron. met dna-onderzoek zijn ziekteverwekkers op genniveau 
van elkaar te onderscheiden met als nieuwste ontwikkeling de bepaling van het complete 
genoom. Voor routinescreening is dat nog wel toekomstmuziek. 

‘ Bij gestresste organismen 
heb je met klassieke testen 
een probleem’
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stukken sneller dan bij pulsed field. “Je kunt negen tot tien bepa-

lingen per dag doen, we zijn op dit moment druk bezig met de 

optimalisatie van het protocol.” 

Heck besluit: “We hebben ervaring met deze techniek opgebouwd 

in MRSA-onderzoek. Nu willen onderzoeken hoe het werkt met 

S.Thompson-monsters. Dan hebben we bij een volgende salmo-

nella-uitbraak nog een extra methode op de plank, naast de refe-

rentiemethode, om op moleculair niveau vast te stellen of stam-

men gerelateerd zijn. Met een betere resolutie. Prachtig om zo‘n 

apparaat te valideren voor salmonella, dat kunnen we wat we 

gevonden hebben bevestigen.” 

EHEC
Bij Silliker, een van de grootste contractlaboratoria voor de voe-

dingsindustrie, krijgen ze meer aanvragen voor snelle DNA-

methodes. Steeds vaker realtime PCR (polymerase chain reaction). 

Christophe Dufour, wetenschappelijk directeur Microbiologie, 

richt zich bij Silliker/Mérieux NutriSciences op microbiologische 

innovatie. Klassieke methodes voldoen prima voor het meeste rou-

tineonderzoek, stelt Dufour. “Kosten kunnen de doorslag geven en 

vooral completer beeld geven dan pulsed field gel-elektroforese. 

Dit is namelijk een vrij trage en arbeidsintensieve techniek. “Die 

wellicht niet altijd genoeg discrimineert”, reageert Heck. Je kijkt 

maar naar een beperkt aantal segmenten in het DNA. Whole 

genome sequencing is beter. Dan weet je alles, maar de volgorde 

van vier miljoen baseparen van een salmonella bepalen valt niet 

mee en is nu nog veel te duur. Bovendien, dan heb je je genoom 

en dan moet je er met bio-informatica je informatie nog uithalen. 

Wel kan zo’n genoombepaling de basis zijn om specifieke ken-

merken in het genoom te vinden om een test te ontwikkelen om 

bepaalde pathogeen aan te tonen. We doen dat al voor MRSA 

(methicilline resistente Staphylococcus aureus, red.) en willen dat 

nu ook voor salmonella bekijken.”

State of the art
Collega en promotieonderzoeker Thijs Bosch wijst in het lab op 

het Argus whole genome mapping system van OpGen. Het appa-

raat kwam vorig jaar op de markt en maakt het mogelijk om analy-

ses van het complete genoom op hoge resolutie uit te voeren. 

Bosch is razend enthousiast over de mogelijkheden: “Dit kost wel 

een vermogen, maar is echt state of the art.” Het systeem is uitge-

rust met een ‘mapcard’ met alle reagentia, waaraan het monster na 

de nodige handelingen wordt toegevoegd. “Het DNA wordt 

geknipt en de fragmenten worden zichtbaar gemaakt met een fluo-

rescerend agens. De software meet fragmenten en bio-informatica 

legt de DNA-fragmenten in de goede volgorde. Dan heb je het 

genoom in kaart gebracht.” Het bepalen van DNA-fragmenten gaat 

riVm-onderzoek max 

heck toont een mon-

sterbuis met daarin het 

monster in een bouillon 

voor een klassieke sal-

monella-serotypering 

met antisera.

‘ DNA-sequentie bepalen: 
experts voorspellen daling  
tot één dollar’
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ze met een wereldwijde database en ons eigen gegevensbestand. 

Zo kun je snel en in de tijd op stamniveau de uitslag vergelijken 

van deze en eerdere stammen. Dat is winst en je hebt ook nog 

eens snel de uitslag binnen.”

Genoom voor één dollar?
DNA-sequencing als routinetechniek is nu nog een stip aan de 

horizon. Het bepalen van de complete DNA-volgorde van een 

organisme om het te ontmaskeren is nog erg duur, maar de prijzen 

dalen in razendtempo. De DNA-sequentie bepalen van het men-

selijk genoom kostte tien jaar geleden nog honderdduizenden dol-

lars, nu is duizend dollar al haalbaar, en experts voorspellen een 

verdere daling tot één dollar.  

Dufour noemt het een techniek vol belofte: “We voeren al DNA-

sequentieonderzoek uit in onze twee expertisecentra. Maar een 

volledige DNA-volgorde bepalen met pyrosequencing is nog veel 

te duur. Dat is echt toekomstmuziek. Dit is een manier om werke-

lijk alles over de stam te weten te komen. Voor de identificatie van 

soorten stellen we steeds vaker voor om een DNA-bepaling te 

doen, waaronder het sequencen van 1.500 baseparen. Je krijgt 

sneller, en een betrouwbaarder, resultaat. Bij gestresste organismen 

is er met klassieke testen een probleem.”

• Vincent Hentzepeter •

V. hentzepeter is freelance journalist

aan PCR-testen hangt toch een ander prijskaartje.” Bij voedselin-

fecties is PCR vaak de logische keuze, omdat er kan worden afge-

daald tot op genniveau. Zo maakte PCR het in het voorjaar van 

2011 mogelijk om de bron van een gevaarlijke E. coli-variant te 

herleiden tot fenegriekzaden voor spruitgroenten. E. coli O104:H4, 

in de volksmond de ‘EHEC’-bacterie, veroorzaakt bloederige diar-

ree en zelfs nierfalen en rolt niet uit een klassieke bepaling, legt 

Dufour uit. “Ook met de top-vijf Shiga Toxin Escherichia coli 

(STEC)-bepalingen (O157:H7, O26:H11, O103:H2, O111:H8, 

O145:H28, red.) lukt dat niet. Dit kan alleen door het aantonen 

van twee genen die het organisme reuzebesmettelijk maken. Hier 

maken genetische testen dus het verschil.” 

Elektroforese-chip
Om een ziekteverwekker te herkennen en te herleiden tot de bron, 

zijn technieken nodig die er een ‘barcode’ op plakken. Silliker 

investeerde in het DiversiLab-systeem van BioMérieux. Hiermee 

kan uit geïsoleerd DNA-materiaal binnen een etmaal een profiel 

van een voedselpathogeen worden gemaakt op subspecies-niveau. 

De methode maakt een DNA-vingerafdruk en classificeert de bac-

teriestam. In korte tijd worden zeer veel DNA-fragmenten verme-

nigvuldigd, wat de doorlooptijd bekort. Het is een krachthulpmid-

del om ziekteverwekkers te herleiden tot de bron en het verloop 

van een voedseluitbraak te volgen. Dufour: “Deze methode werkt 

met een elektroforese-chip – geen gels – waardoor je goed kunt 

automatiseren. De software identificeert de stammen en vergelijkt 

‘mapcard‘ met alle  

reagentia voor het argus 

whole genome mapping 

system bij het riVm.
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