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Laboratoriumdiagnostiek 
infectieziekten

• Rechtstreeks:
aantonen van de verwekker

• Onrechtstreeks:
aantonen van antistoffen



Performantie karakteristieken test

Discriminatiewaarde
Cut-off waarde

GEEN INFECTIE INFECTIE

concentratie

true
negative

true
positive



Performantie karakteristieken test

Discriminatiewaarde
Cut-off waarde

GEEN INFECTIE INFECTIE

concentratie

true
negative

true
positive

false negative
false positive



Positieve predictieve waarde
= de kans dat een positief resultaat betekent dat de patiënt 

effectief de opgezochte aandoening heeft
Is sterk afhankelijk van de prevalentie van de aandoening 
in de geteste populatie

Screening van een populatie op een
aandoening waarvan de prevalentie erg
laag is

Aanvraag bij patiënten waarbij klinische
en andere gegevens wijzen in de richting
van een bepaalde aandoening

BELANG VAN GERICHT AANVRAGEN VAN LABORATORIUMANALYSES !

PPW is meestal relatief hoog

Meeste positieve resultaten zijn fout-
positief, tenzij de diagnostische
specificiteit van de test 100% benadert.

PPW is laag



Dessau RB et al. CMI 2018; 24: 118-124



Geïsoleerde IgM Borrelia: casus 1

• Man, 48 jaar
• Rash sinds 5 dagen (ECM)
• IgM Borrelia positief
• => hoge a priori kans 

op ziekte van Lyme (eigenlijk 

geen serologie nodig)



Geïsoleerde IgM Borrelia: casus 2

• Vrouw, 48 jaar
• Verwijzing door huisarts wegens 

vermoeidheidsklachten en IgM Borrelia
positief, drie maanden geleden en ook 
nu bij herhaling

• => vals positief
– Lage a priori kans op ziekte van Lyme



Vals positiviteit



Vals positiviteit overwegen:
• Als kliniek niet klopt met testresultaat
• IgM minder specifiek dan IgG, dus meer vals positiviteit
• Zo test minder specifiek, zo prevalentie van ziekte laag

– Bv. Borrelia, hepatitis C

• Kruisreacties: bv. Lyme:
– Patiënten met andere spirochetale infectie (bv. syfilis)
– Patiënten met reumatische aandoeningen of EBV infectie

• Virus specifieke IgG antistoffen kunnen aanwezig zijn:
– na toediening van IV immunoglobulinen
– bij pasgeborene via de moeder
– na recente bloedtransfusie

• antistoffen kunnen langdurig persisteren na een primaire 
infectie



Hoe probleem verminderen?

• Niet/minder aanvragen zo lage pretest 
probabiliteit!

• Opvolgstaal (bv. geïsoleerde IgM � IgG, 
seroconversie = bewijs infectie)

• Meer specifieke testen: confirmatietesten 
(meestal automatisch – doch afhankelijk van labo):
– Borrelia
– HIV
– Hepatitis C





Lyme borreliosis serologie

Screening test

Confirmatietest

positief of onbeslist resultaat

EIA

immunoblot



Belgische richtlijn

http://overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/lyme_borreliose_finaal_nl_0.pdf



Nederlandse richtlijn



https://tekennet.wiv-isp.be/

Gelanceerd op 
22 juni 2015



AxSYM≥1.0
AxSYM≥1.0

met HCV Plus

sensitiviteit 98.57% 97.54%

specificiteit 99.29% 99.99%

NPW 99.96% 99.93%

PPW 79.50% 99.58%

Screening test voor Anti-HCV

Confirmatietest

Tweede EIA

Vermeersch P et al., J Clin Virol, 2008, 42: 394-398

Immunoblot PCR

positiefnegatief
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Diagnose van HIV infectie

Screeningstesten

Confirmatietesten
ARL

EIA met detectie van : 

• Antistoffen (alle klassen) tegen HIV-1, HIV-2

• p24 antigeen

Sensitiviteit en specificiteit >99%

Essentieel om vals positieve 
resultaten uit te sluiten:
• Antistoffen door western blot

• p24 antigeen door EIA



Pretest probabiliteit bepaalt mee 
interpretatie van resultaten
• Vrouw, 28j
• Nieuwe heteroseksuele 

relatie: HIV-test
• Resultaat:

– HIV Ag/As (Architect): 
positief

– HIV Ag/As (Modular E): 
negatief
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Pretest probabiliteit bepaalt mee 
interpretatie van resultaten
• Vrouw, 28j
• Nieuwe heteroseksuele 

relatie: HIV-test
• Resultaat:

– HIV Ag/As (Architect): 
positief

– HIV Ag/As (Modular E): 
negatief

– Confirmatietest 
negatief

• Man, 22j, homoman
• Diepe trombopenie: 

HIV-test
• Resultaat:

– HIV Ag/As (Architect): 
positief

– HIV Ag/As (Modular E): 
positief

– Confirmatietest
positief



Vals negativiteit



Casus: Man 54 jaar

• Voorgeschiedenis
– Diabetes mellitus
– Chronische lymfatische leukemie met 

centrale invasie, persisterend ondanks 
chemotherapie, waarvoor steroïden

• Opname:
– Ontspoorde glycemie onder corticosteroïden
– Na één dag koorts en op RX pneumonie 

links hilair waarvoor ceftriaxone IV.
– Multipele hemoculturen CNS (PAC). Eén dag 

later over op meropenem/vancomycine. 



Casus: Man 54 jaar

– Eén dag later consolidatie linker 
long. Nog één dag later 
uitbreiding infiltraat met ontstaan 
infiltraat rechts. Fors toegenomen 
zuurstofnood, waarvoor transfer 
naar intensieve, intubatie en 
problematische beademing. 
Associatie aciclovir en 
voriconazol, volgende dag  BAL 
en start levofloxacine.

– Legionella urinair antigen negatief
– Een dag later patiënt overleden



Casus: Man 54 jaar

– Post mortem groei uit BAL van: Legionella pneumophila 
++ niet serotype 1 ; Legionella pneumophila PCR sterk 
positief 

– Bij navraag bleek patiënt net voor de opname op 
haematologie naar Spanje gereisd te zijn



Legionellosis: de verwekker

Legionella pneumophila
Serogroep 1: verwekker van > 90% van ‘Legionairsziekte ’ 

• Pontiac subgroep (meest virulente groep)

Knoxville, Philadelphia, Benidorm, France, Allentown

• Non-Pontiac subgroep

OLDA, Oxford, Bellingham, Heysham, Camperdown

Serogroep 2-15

Legionellaceae: 1 genus Legionella, > 50 species

L. micdadei, L. longbeachae and L. dumoffii,… 



Urinaire antigeen test

30 studies geïncludeerd, 
28 focusseren op serotype 1

Uitstekende specificiteit: 99.1%

Studies van goede kwaliteit nodig!

T. Shimada et al., Chest 2009, 136: 1576-1585.

systematisch review en meta-analyse

Sensitiviteit: 74% (68-81%)



Casus: bespreking

• De gevoeligheid van Legionella urinair antigen is 
onvoldoende om met zekerheid Legionella pneumonie uit te 
sluiten. Strict genomen kan men zich dus niet op de test 
baseren om bij de behandeling van een ernstige pneumonie 
de atypische dekking te stoppen. Gezien globaal nog steeds 
geen zeer frequente oorzaak van pneumonie, kan men dit wel 
overwegen bij niet-ernstige pneumonie.

• Bij positief Legionella urinair antigen dient dekking voor 
Legionella verdergezet en kan dekking voor klassieke 
pathogenen gestopt worden.

• Een negatieve PCR op BAL laat wel toe bij ernstige 
pneumonie dekking voor Legionella te stoppen



Vals negativiteit

• Onvoldoende gevoelig
– Ander serotype

• Immuunsysteem niet intact
• Test te vroeg: (nog) geen (voldoende) 

antistoffen aanwezig:
– Aanmaak vertraagd bij pasgeborenen en 

immuungecompromitteerden
– Soms geen antistofaanmaak bij vroegtijdige  behandeling 

(Borrellia, syfilis)
– Tijdens vensterperiode tussen besmetting en ontstaan 

antistoffen



Vensterperiode

• Varieert in functie van kiem
– HIV 3 maand
– HCV 6-(12) maand

• Belang herhalen test 



Casus



Syfilis serologie



Syfilis serologie



Non- treponemal test 
(NTT)

(lipoidal tests, reagin 
tests)

RPR
VDRL

Detection of a mixture 
of heterophile IgG 
and IgM
Complex antigen: 
cardiolipin, 
lecithin and cholesterol

Become positive 10-15 
days after the beginning 
of the primary chancre. 
Absence of treatment: 
peak 1-2 years after 
infection, remains positive 
with low titers late in the 
disease.
Titers grossly correlate 
with disease activity
Used to monitor disease 
activity and treatment 
efficacy.

Treponemal test (TT)
Detection of IgM and 
IgG against T. 
pallidum
Antigen: 
mostly recombinant 
treponemal antigens

TPPA
TPHA
FTA-abs
EIA, CIA

Become positive 1ste-2nd

week after the beginning 
of the primary chancre 
(but may remain negative 
in case of early therapy).
Remain positive lifelong 
in most patients.

Serology



Syfilis EIA (test 1)

Negatief voor syfilis antistoffen

S.J. Norris and H. Montana, Clin Microbiol Newsletter, 2010, 32: 59-64

+ -



6 maanden later





Syfilis EIA (test 1)

Negatief voor syfilis antistoffenKwantitatieve niet-treponemale test

Compatibel 
met syfilis

S.J. Norris and H. Montana, Clin Microbiol Newsletter, 2010, 32: 59-64

+ -

+



•Penicilline 



Opvolging



Klinische situatie Treponemale
test

Non-
treponemale
test

Interpretatie

Na behandeling + +
(dalende titer)

Vermoedelijk genezing na behandeling

+ +
(niet-dalende
titer)

Gefaalde behandeling óf reïnfectie óf
persisterend positieve non-treponemale
test

+ - Genezing na behandeling

- - Inactief met negativatie treponemale test 
of foute diagnose of vroegtijdig
behandeling zonder seroconversie



Tijdsverloop – verschillende antigenen 



Naar: Pawlotsky J., Hepatology 2002;36:S65-S73

Spontane genezing Evolutie naar chronische HCV infectie

Persisteren van antistoffen: hepatitis C



Hepatitis B virus infectie: volwassenen

Incubatie: 2-4 maanden

Acute infectie

Genezing 
90-95%

Chronische infectie 
5-10%

Chronische hepatitis 
2/3

Inactieve drager
1/3

Cirrhose-Kanker



Dufour, D. R. et al. Clin Chem 2000;46:2027-2049

Time course of serologic markers in acute hepatitis  B infection with resolution



Time course of serologic markers in chronic hepatit is B infection



Marker Incubatie
Acute 

infectie
Doorgemaakte 

infectie
Chronische 

infectie Vaccinatie

HBsAg + + - + -

HBeAg + + - ± -

HBV DNA + + ± + -

Anti-HBc

IgM - + - ± -

Total - + + + -

Anti-HBe - - ± ± -

Anti-HBs - - + - +

Serologische profielen HBV



Geïsoleerde anti-HBc

• Indien 1e maal:

Mogelijke oorzaken zijn: 
– vals positief resultaat; 
– window-fase na recente infectie; 
– chronische occulte HBV infectie; 
– doorgemaakte (genezen) hepatitis B. 

Bijkomende onderzoek. Graag controle van HBsAg, anti-HBs en anti-HBc
na 1 maand; best ook aan te vullen met bepaling van IgM anti-HBc, 
HBeAg, anti-HBe, HIV en HCV screening.



Geïsoleerde anti-HBc

• Indien persisterend geïsoleerde HBc:  

Conclusie:
meest waarschijnlijk vals positief resultaat of doorgemaakte (genezen) hepatitis B 
infectie

Eventueel bijkomend onderzoek:
Eventueel aan te vullen met HBV-vaccinatie challenge. Bij een doorgemaakte 
hepatitis B is een anamnestische respons te verwachten, met vaststelling van 
protectieve HBsAg titers, 1 maand na  éénmalige toediening van het vaccin. Bij 
een vals-positief resultaat verwachten we pas protectieve anti-HBs levels na het 
volledige vaccinatieschema.



Casus



Casus: Man 36 jaar 

• Ziektepresentatie:
– Sinds 14 dagen malaise, vermoeidheid, anorexie, nausea, 

hoofdpijn. Initieel ook keelpijn.
– Sinds 6 dagen bijna geen voedsel/drankinname meer.
– Sinds 4 dagen toename malaise, vage abdominale last. 

Koortsig gevoel, rillingen, zweten, braken.

• Andere:
– Enkel seksuele contacten met echtgenote 
– Geen recente buitenlandse reizen. 
– Heeft kindje van 14 maanden

• Spoedopname



Casus: vervolg

Alkalische fosfatasen 680 U/L <= 270 

AST 216 U/L <= 38 

ALT 294 U/L <= 41 

Gamma GT 302 U/L <= 53 

Bilirubine totaal 5 .53 mg/dL <= 1.00 

Bilirubine direct 4 .82 mg/dL <= 0.50 

LDH 1199 U/L 240 - 480 

CRP 26 .7 mg/L <= 5.0 

WBC telling 5 .2 10**9/L 4.0 - 10.0 

Neutrofielen % 43 % 38 - 77 

Neutrofielen aantal 2 .2 10**9/L 2.5 - 7.8 
Basofielen % 2 % <= 1 
Basofielen aantal 0 .1 10**9/L <= 0.1 
Lymfocyten % 47 % 20 - 50 

Lymfocyten aantal 2 .4 10**9/L 1.2 - 3.6 
Monocyten % 9 % 2 - 10 
Monocyten aantal 0 .4 10**9/L 0.2 - 0.8 
Cel morfologie Atypische lymfoïde cellen + 

Echografie van het volledig abdomen
Splenomegalie ++ ( CC diameter 17.5 cm).
Verder geen afwijkingen aangetoond.

Hepatitis A IgG As positief 
Hepatitis A IgM As negatief 
Hepatitis B surface Ag negatief 
Hepatitis B surface As 140 .3 mIU/mL 
Hepatitis B core As negatief 
Hepatitis C As negatief 
Cytomegalovirus IgM negatief 
Cytomegalovirus IgG negatief 
Epstein-Barr IgG positief 
Epstein Barr IgM positief 
Epstein-Barr EBNA negatief 
HIV screening

HIV Ag/As (Combo) negatief 
HIV Ag/As (Integral) negatief 



Casus: vervolg (1 maand later)

Alkalische fosfatasen 549 U/L <= 270 

AST 75 U/L <= 38 

ALT 115 U/L <= 41 

Gamma GT 200 U/L <= 53 

Bilirubine totaal 0 .95 mg/dL <= 1.00 

Bilirubine direct 0 .36 mg/dL <= 0.50 

LDH 856 U/L 240 - 480 

CRP 22 .4 mg/L <= 5.0 

Cytomegalovirus IgM positief
index 3 .1 
Cytomegalovirus IgG negatief 
Epstein-Barr IgG positief 
Epstein Barr IgM positief 
Epstein-Barr EBNA negatief 
HIV screening

HIV Ag/As (Combo) negatief 
HIV Ag/As (Integral) negatief 

WBC telling 7 .2 10**9/L 4.0 - 10.0 

Neutrofielen % 33 % 38 - 77 

Neutrofielen aantal 2 .4 10**9/L 2.5 - 7.8 
Basofielen % 0 % <= 1 
Basofielen aantal 0 .0 10**9/L <= 0.1 
Lymfocyten % 53 % 20 - 50 

Lymfocyten aantal 3 .8 10**9/L 1.2 - 3.6 
Monocyten % 14 % 2 - 10 
Monocyten aantal 1 .0 10**9/L 0.2 - 0.8 
Cel morfologie Atypische lymfoïde cellen ++ 

Tot één week voor raadpleging goed 
geweest. Sinds dan terug koorts (tot 38.5 
°C), hoofdpijn en keelpijn, wat 
neusverstopping, zware 
constipatieklachten, huiduitslag. 
Persisterende vermoeidheidsklachten. 



Casus: vervolg (2 maanden later)

Alkalische fosfatasen 280 U/L <= 270 

AST 38 U/L <= 38 

ALT 53 U/L <= 41 

Gamma GT 92 U/L <= 53 

Bilirubine totaal 0 .43 mg/dL <= 1.00 

Bilirubine direct <0 .01 mg/dL <= 0.50 

LDH 651 U/L 240 - 480 

CRP 2 .3 mg/L <= 5.0 

Cytomegalovirus IgM positief
Index 6.5

Cytomegalovirus IgG positief
Index 113.2 AU/ml 
Epstein-Barr IgG positief 

positief 
Epstein-Barr EBNA negatief 

WBC telling 5 .5 10**9/L 4.0 - 10.0 

Neutrofielen % 45 % 38 - 77 

Neutrofielen aantal 2 .5 10**9/L 2.5 - 7.8 
Basofielen % 2 % <= 1 
Basofielen aantal 0 .1 10**9/L <= 0.1 
Lymfocyten % 41 % 20 - 50 

Lymfocyten aantal 2 .3 10**9/L 1.2 - 3.6 
Monocyten % 6 % 2 - 10 
Monocyten aantal 0 .3 10**9/L 0.2 - 0.8 
Cel morfologie Gelyseerde cellen

De klachten zijn verdwenen, buiten de 
neusverstopping en de vermoeidheid. 
Patiënt is 10 dagen koortsvrij. 



Casus: vragen

• Heeft patiënt nu EBV, CMV of beide gehad?
• Kan acute CMV een positief EBV IgM veroorzaken of 

kan acute EBV een positief CMV IgM veroorzaken? 
Zijn er andere acute aandoeningen (bv HIV) die vals 
positieve CMV of EBV IgMs kunnen veroorzaken?

• Heeft het zin serologie voor klierkoortsen aan te 
vragen – gezien geen therapeutische implicaties?



EBV antistoffen



VCA 
IgG

VCA 
IgM

EBNA-1 
IgG
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+
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Doorgemaakte EBV infectie

EBV gevoelig

Acute infectie

Relatief recente infectie of doorgemaakte
infectie, follow-up serum geïndiceerd

Vroege acute EBV infectie of vals 
positieve IgM, follow-up serum 

EBV reactivatie of vals positieve IgM

INTERPRETATIE

Niet mogelijk



Anti-CMV IgM
Primary infection

Anti-CMV  IgG

CMV -Avidity 

Anti CMV-IgM
Secondary infection

Time of 
infection

First CMV-M and –G
positive bleeds

CMV-M positive 
(non-primary infection)

time

Amount of IgG / IgM
Antibody or Avidity

CMV antistoffen



IgG aviditeit: achtergrond

Aviditeit is een term om de gecombineerde
sterkte van multipele interacties tussen antigenen
en antistoffen te beschrijven.
Affiniteit is een term om de sterkte te beschrijven
van één binding.

Aviditeit drukt de sterkte van binding 
tussen antistof-antigeen uit







CMV IgG CMV IgM

Patient 3 + +
Patient 4 + +

Interpretation

Primary infection

Reactivation

CMV IgG Avidity

Low

High

Patient 3 Patient 4

IgM IgM

IgG

IgG aviditeit



Casus: bespreking
• Patiënt heeft zeker CMV gehad (CMV IgG seroconversie) en mogelijks 

EBV (EBV IgM en IgG positief met nog negatieve EBNA). Gezien 
overdracht gelijkaardig simultane infectie mogelijks.

• Houd steeds rekening met vals positieve IgM voor EBV en/of CMV (in 
kader van kruisreacties en/of immuunactivatie). CMV IgG 
aviditeitsbepaling enkel aanvragen indien diagnostisch probleem.

• HIV serologie eveneens overwegen, zeker zo risicofactoren.
• Nut serologie bij klierkoortsen bediscussieerbaar gezien voor EBV en 

CMV geen therapeutische implicaties en in acute setting niet steeds 
perfecte sensitiviteit en specificiteit. Voornamelijk belangrijk ter 
geruststelling patiënt (en soms arts) waarbij diagnostische serologie 
toelaat de diagnostische evaluatie stop te zetten en zuiver 
symptomatische therapie toe te passen. Wel therapeutische implicaties bij 
HIV dus drempel bij risico daarvoor lager te leggen.



Beperkt nut van sommige serologische testen



NIET: RESPIRATOIRE INFECTIES
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila 
pneumoniae, adenovirus infectie, influenza, para-
influenza, …

• Kweek/antigeendetectie/PCR noodzakelijk voor 
beslissing therapie/infectiecontrolemaatregelen

• Serologisch onderzoek voor epidemiologische 
studies



Bijkomende bronnen



https://www.uzleuven.be/laboratoriumgeneeskunde/opleiding/cat-bibliotheek



Besluit

• Serologie is een onrechtstreekse test
• Hoge kans op vals positiviteit bij lage 

pre-test probabiliteit
• Vensterperiode (herhalen test)
• Communicatie met labo ivm specificiteit 

van gebruikte testen
• Kostprijs: 

– serologie: +/- 15 euro/test
– PCR: +/- 25-50 euro/test


