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Moleculaire rondzendingen

2011: gastro-intestinale protozoa

2015: Trichomonas vaginalis / SOA panel

2018: Helminthen in feces 

Ethanol gefixeerde feces voor DNA-amplificatie gebaseerde technieken

2020: Malaria

EDTA-bloedlysaat voor DNA-amplificatie gebaseerde technieken

- homogeen en stabiel materiaal

- geschikt voor LAMP sneltest (bv Illumigene) en/of real-time PCR

2021: Acanthamoeba



Helminthen in feces (HEMQAS)

1 ronde met minimaal 8 materialen
• Ethanol gefixeerde feces voor DNA-amplificatie gebaseerde technieken
• + vaak gezuiverd DNA

Targets: Strongyloides stercoralis, Schistosoma spp, Ascaris spp, 

Trichuris trichiura, mijnwormen

Taal: Engels

Deelnemers: 34 (afkomstig van alle continenten behalve Antarctica)



Helminthen in feces (HEMQAS)

Target Participants

false positive false negative false positive false negative

Ancylostoma spp 15 3 of 135 (2%) 4 of 15 (27%) 2 of 60 (4%) 0 of 0

Ascaris  spp 16 3 of 128 (2%) 3 of 32 (9%) 2 of 30 (7%) 3 of 60 (5%)

Necator americanus 16 2 of 112 (2%) 4 of 48 (8%) 3 of 60 (5%) 2 of 30 (7%)

Schistosoma spp 19 0 of 133 (0%) 7 of 38 (18%) 0 of 54 (0%) 3 of 36 (8%)

Strongyloides stercoralis 25 0 of 175 (0%) 10 of 75 (13%) 1 of 96 (0%) 0 of 48 (0%)

Trichuris trichiura 15 1 of 90 (1%) 9 of 30 (30%) 0 of 56 (0%) 0 of 28 (0%)

Total 34 9 of 757 (1%) 37 of 238 (16%) 8 of 396 (2%) 8 of 202 (4%)

Stool Samples (n=10) DNA Samples (n=6)

Sensitiviteit:  feces 86%,  DNA 96%
Specificiteit:   hoog  (fout positief  1 a 2 %)

Relatief veel fout negatieve resultaten voor Trichuris trichirura
Veel variatie in gerapporteerde Cq waarden



Acanthamoeba spp.

1 ronde met 10 tot 16 materialen
• suspensies van echte parasieten (verschillende stadia)
• gezuiverd DNA

Taal: Engels

Deelnemers: 16  (Europa & V.S.)



Acanthamoeba spp.

Sarink et al. 2023 (submitted)



Acanthamoeba spp.

Correlatie fout negatief met concentratie amoeben
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Acanthamoeba spp.
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Onderzoek 

Doel SKML en sectie parasitologie:
Verbeteren van kwaliteit van (parasitologische) diagnostiek
d.m.v. het inzichtelijk maken van 
-verschil deelnemer vs alle deelnemers



Rapporten & kwantitatieve resultaten

Bij voorbeeld P. falciparum parasitaemie

• Rapportage van histogrammen
• Geel: eigen resultaat
• Groen: Total Error allowable (TEa) tolerantiegebied

• Blauw: State of the Art (SA) tolerantiegebied



MUSE rapportage

Cumulatief overzicht 
• Tabel

• Accuracy (juistheid) = gemiddelde afwijking in % tov expertwaarde
• Precisie = spreiding in % van de eigen resultaten t.o.v. de regressielijn

Inzicht in
• Juistheid: systematische fout (consequent te hoog/laag in welke parasitaemie range) 
• Spreiding: variatie in afwijking 



MUSE rapportage

Cumulatief overzicht 
• Tabel

• P-Sc (performance score)
• Sigma-TE (blauw) en Sigma SA (groen)

Performance score:
Bepaald uit resultaat t.o.v. TE/SA tolerantiegrenzen (is TE of SA-sigma waarde)
(zie handleiding MUSE voor statistische onderbouwing Sigma  berekening) 



Onderzoek 

Doel SKML en sectie parasitologie:
Verbeteren van kwaliteit van (parasitologische) diagnostiek
d.m.v. het inzichtelijk maken van 
-verschil deelnemer vs alle deelnemers
-kracht en zwakten van methoden in klinische praktijk



Organisatie parasitologische 
rondzendingen SKML

Sectie Parasitologie: 9 leden
Coördinatie & MBC Erasmus MC
Expertlaboratoria: 14 laboratoria
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Per jaar:
15 rondzendingen
>50 materialen
>1700 Uitstrijken en DD
>1800 cupjes met fecesmaterialen
>200 cupjes urogenitaal-uitstrijkmateriaal
>5000 stickers en etiketten
>600 poststukken
>25 verdiepingsvragen
>30 rapporten en vakinhoudelijke besprekingen (NL en En)
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Aanleveren bijzonder materiaal

Bloedparasieten
• Malaria (125 uitstrijkjes & 125 dikke druppels, ieder op apart glaasje)

• Overige bloedparasieten

Darm- & weefselparasieten
• Protozoa
• Helminth eieren en larven

Contact Materiaal Bereidingscentrum SKML sectie parasitologie  
• Jaap van Hellemond (j.vanhellemond@erasmusmc.nl)
• Rob Koelewijn (r.koelewijn@erasmusmc.nl)
• Afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten, Erasmus MC
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