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SAMENVATTING 
 
Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) heeft een externe adviescommissie 
gevraagd om na te gaan of het netwerk van referentielaboratoria in Nederland nog 
adequaat en volledig is. 
 
Noodzaak en taken van referentielaboratoria 
Voor het opsporen, identificeren en traceren van ziekteverwekkers wordt 
laboratoriumdiagnostiek ingezet. Deze diagnostiek vindt plaats in: 
a. Routinelaboratoria, die vooral gericht zijn op de diagnostiek van individuele 

ziektegevallen en veelal een beperkt aantal (zorg)instellingen of bedrijven 
bedienen. 

b. Referentielaboratoria met een (supra)nationaal bereik. Een referentielaboratorium 
wordt gedefinieerd1  als een erkend en gemandateerd laboratorium dat op een 
bepaald onderdeel van de microbiologische diagnostiek optreedt als diagnostisch 
confirmatiecentrum en als wetenschappelijke vraagbaak, dat daartoe een 
relevante collectie referentiematerialen onderhoudt en ter beschikking stelt, en 
dat bijdraagt aan innovatie en het wetenschappelijk onderzoek en aan de 
surveillance van desbetreffende infectieziekte(n), inclusief de tijdige signalering en 
bestrijding van uitbraken. 

 
In de afgelopen jaren hebben zich binnen de medisch-microbiologische dienst-
verlening zich onder andere de volgende ontwikkelingen voorgedaan: 
− Het diagnostisch pakket is gegroeid (massaspectrometrie en moleculaire 

technieken), waarbij ook de kwaliteit en doelmatigheid sterk is verbeterd. 
− De kwaliteit is goed geborgd dankzij verplichte accreditatie en kwaliteitsvisitaties. 
− De moleculaire diagnostiek blijft zich verder ontwikkelen (next generation 

sequencing van hele genomen en van gemengde populaties micro-organismen). 
− Op lokaal niveau is voldoende deskundigheid voorhanden gekomen. 
− Enige verschuiving richting point-of-care- en zelftesten.  
− Een toegenomen beschikbaarheid van kennis op internet ten aanzien van 

epidemiologie, behandeling en preventie van infectieziekten. 
 
Gelet op deze ontwikkelingen rijst de vraag of in Nederland in de nabije toekomst nog 
behoefte is aan referentielaboratoria, of niet volstaan kan worden met het ver-
zamelen en analyseren van relevante gegevens uit de routinelaboratoriumdiagnostiek 
voor de individuele patiëntenzorg, en het betrekken van expertise uit het veld, waar 
en wanneer nodig. 

                                                      
1 ECDC, Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases, 2010. 
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De adviescommissie is van mening dat tenminste voor de komende tien jaar, maar 
waarschijnlijk voor de langere termijn, in Nederland referentielaboratoria nood-
zakelijk blijven ten behoeve van de beheersing van medisch-microbiologische 
vraagstukken en dreigingen. Deze noodzaak ligt besloten in de vijf kerntaken van 
microbiologische referentielaboratoria: 
1. Referentiediagnostiek. 

Referentiediagnostiek blijft nodig met het oog op a) zeldzame ziekteverwekkers en 
importziekten, b) confirmatie, nadere typering en interpretatie, c) diagnostische 
uitdagingen zoals nieuwe infectieziekten, veranderingen in eigenschappen van 
ziekteverwekkers (resistentie, virulentie, missers in routinediagnostiek, vaccin-
falen) en d) sero-immunologisch onderzoek. 

2. Wetenschappelijke expertise en advisering. 
Er blijft behoefte aan wetenschappelijke expertise die aanvullend is op diagnos-
tische expertise, zoals op het gebied van epidemiologie, klinische behandeling en 
preventie van infectieziekten. Hiermee kunnen de routinelaboratoria, maar ook de 
autoriteiten van adviezen worden voorzien. 

3. Opslag referentiematerialen en metadata. 
Zonder referentielaboratoria is het niet goed mogelijk om een bank van materialen 
met metagegevens aan te leggen en in stand te houden. Biobanken zijn van belang 
voor validatie, trendanalyses, preventief beleid en wetenschappelijk onderzoek. 

4. Wetenschappelijk onderzoek en (internationale) samenwerking. 
Onderzoek en samenwerking leiden tot innovatie die noodzakelijk is voor een 
adequate infectieziektebestrijding. 

5. Surveillance, vroege signalering en uitbraakmanagement. 
Referentielaboratoria zijn een bron van epidemiologische gegevens, die nood-
zakelijk zijn voor surveillance, vroege signalering en uitbraakmanagement. Voor 
een deel van deze gegevens bestaat de verplichting ze aan te leveren, bijvoorbeeld 
bij WHO en ECDC. 
Het netwerk van een referentielaboratorium geeft het een voorsprong op het 
gebied van vroege signalering ten opzichte van routinelaboratoria. 

 
De adviescommissie ziet de uitbraak van Legionella, Q-koorts en carbapenem-
resistente Klebsiella pneumoniae in een groot, algemeen ziekenhuis als recente 
voorbeelden van situaties waarin het bestaan van een referentielaboratorium zou 
hebben bijgedragen aan een snellere diagnostiek, c.q. een betere opvang en 
bestrijding van de uitbraak. 
 
Naar de mening van de adviescommissie is het onwaarschijnlijk dat de vijf kerntaken 
van referentielaboratoria zonder bemoeienis vanuit het publieke belang in voldoende 
mate tot stand komen in de routine medisch-microbiologische laboratoria. Bovendien 
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dient erkenning en mandatering van de referentiefuncties verzorgd te worden vanuit 
een daartoe bevoegd centrum. 
 
Onderwerpen waarop referentiefuncties zich moeten richten 
In Nederland is de bestaande situatie ten aanzien van referentiefuncties min of meer 
‘organisch’ tot stand gekomen. De keuze voor welke vraagstellingen, ziekten en/of 
pathogenen, een referentielaboratorium nodig is, werd deels bewust gemaakt, c.q. 
bepaald door het publieke domein van de gezondheidszorg (besmettelijke ziekten/ 
aangifteplichtige ziekten). Maar daarnaast zijn diverse referentielaboratoria ontstaan 
op basis van bijzondere interesse en expertise van (groepen van) personen, zonder 
een beredeneerde grondslag binnen het publiek domein. 
 
De adviescommissie adviseert het omvormen van de lijst met doelorganismen of 
infectieziektevraagstukken waarvoor ten behoeve van Nederland referentie-
laboratoria moeten zijn. Dit dient systematisch te geschieden op basis van een min 
of meer objectieve wijze van prioritering aan de hand van een gewogen set criteria. 
Hiermee wordt het mogelijk onderscheid te maken tussen noodzakelijke en gewenste 
vormen van referentiediagnostiek. De keuzes dienen te worden gemaakt in samen-
spraak met relevante deskundigen in het veld. Periodiek, bijvoorbeeld elke 4 jaar, 
moeten de keuzes worden geëvalueerd om rekening te kunnen houden met 
ontwikkelingen die zich voordoen. Er dienen efficiënt ziekteverwekkers te kunnen 
worden toegevoegd én verwijderd. 
De wijze waarop in Duitsland enkele jaren geleden een geprioriteerde lijst is 
opgesteld, kan als voorbeeld dienen voor een systematische en rationele prioritering 
binnen de Nederlandse situatie. 
 
Naast doelorganismen is het mogelijk referentiefuncties in te stellen voor bijzondere 
eigenschappen van micro-organismen (zoals resistentie, virulentie, bijzondere 
context) of de ontwikkeling of instandhouding van nieuwe microbiologische 
methoden en technieken. 
 
De organisatie van referentielaboratoria 
De adviescommissie is van mening dat op dit moment het belang van micro-
biologische referentielaboratoria onderbelicht, en daarmee ondergewaardeerd 
wordt. Zij plaatst de volgende kanttekeningen bij de huidige organisatie van 
referentielaboratoria: 
− De huidige organisatievorm is historisch tot stand gekomen. De regie over het 

geheel van interne en externe microbiologische referentielaboratoria is weinig 
zichtbaar. 
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− Er is geen sprake van een als netwerk functionerend geheel van microbiologische 
referentielaboratoria. De relatie tussen de diverse referentielaboratoria is niet 
duidelijk. Ook de inhoudelijke samenhang en samenwerking tussen de referentie-
laboratoria met het RIVM-CIb behoeft duidelijk versterking en intensivering.  

− De profilering van referentielaboratoria is onvoldoende. Zo zijn er geen reguliere 
bijeenkomsten waar de Nederlandse microbiologische referentielaboratoria hun 
bevindingen presenteren en zich als zodanig profileren. Ook binnen de laboratoria 
in het RIVM-CIb lijkt de functie van microbiologisch referentielaboratorium weinig 
geprofileerd te zijn. 

− Er is sprake van een beperkte dekkingsgraad: niet voor alle micro-organismen 
waarvoor dat wenselijk is, zijn referentielaboratoria voorhanden. 

− Er bestaat geen geoormerkt budget voor referentielaboratoria in Nederland. 
− Het RIVM-CIb ondersteunt de externe referentielaboratoria op basis van tijdelijke 

overeenkomsten. Onduidelijkheid over de duur van de overeenkomsten kan 
impact hebben op de continuïteit van de referentieactiviteiten. 

− Algemene bevindingen met betrekking tot de surveillance zijn niet op een gemeen-
schappelijke locatie beschikbaar en toegankelijk. 

 
De adviescommissie staat een herinrichting van de referentielaboratoriumfunctie in 
Nederland voor ogen op basis van de volgende uitgangspunten: 
− De regie en coördinatie, die bij het RIVM-CIb is gelegen, wordt duidelijker tot 

uiting gebracht. 
− Het RIVM-CIb heeft zelf referentielaboratoria, maar blijft ook gebruikmaken van 

expertise en faciliteiten in het veld. 
− Zowel interne als externe referentielaboratoria worden door het RIVM-CIb erkend 

en doelmatig gefinancierd. 
− De status van nationaal referentiecentrum wordt duidelijker geprofileerd. 
− De referentielaboratoria worden omgevormd naar een meer gestructureerd 

functionerend netwerk. 
 
Ten aanzien van de regie en coördinatie die het RIVM-CIb voert, adviseert de 
commissie het volgende: 
− Op basis van adviezen van relevante deskundigen/stakeholders uit het veld dienen 

besluiten te worden genomen over de lijst geprioriteerde verwekkers/ziekten en 
de toekenning van referentiefuncties. 

− Bij het opstellen van de overeenkomsten met de referentielaboratoria dient extra 
aandacht te worden besteed aan het eigendom en gebruik van materialen en 
metadata. Deze dienen in beginsel toegankelijk te zijn voor andere partijen. 

− De financiering van interne en externe referentielaboratoria dient bestendig te 
zijn. 
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− Profilering en borging van de kwaliteit van het netwerk van referentielaboratoria, 
onder andere door samenwerking en overleg binnen het netwerk van referentie-
laboratoria en de organisatie van bijeenkomsten met en over de referentie-
laboratoriumfuncties. 

− Bijzondere aandacht is nodig voor het omgaan met grote databestanden bij het 
systematisch verzamelen en analyseren van de epidemiologie en impact van 
ziekteverwekkers en infectieziekten. Derden dienen toegang te hebben tot deze 
data. 

 
Ten aanzien van de rol van het RIVM-CIb als beheerder van de eigen laboratoria 
adviseert de commissie voor elk van de vier klassen micro-organismen (bacteriën, 
virussen, fungi, parasieten) minimaal één referentielaboratorium in stand te 
houden of te ontwikkelen, die samenwerken met externe partijen waar en wanneer 
dat meerwaarde oplevert. 
 
De adviescommissie beveelt een openbare aanbestedingsprocedure aan, waarbij 
leidend is de mate waarin voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitscriteria. 
Het lijkt zinvol om in ieder geval de acht UMC’s actief uit te nodigen om voor één of 
meer micro-organismen als referentielaboratorium te opteren. Zij beschikken over 
research- en ontwikkelfaciliteiten en hebben als een van hun kerntaken om een 
bijdrage te leveren aan de publieke zaak. 
Daarnaast zijn er andere instellingen, die op basis van hun opgebouwde bijzondere 
expertise, faciliteiten en ervaringen actief kunnen worden benaderd, zoals het 
Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland in Haarlem en 
laboratoria van de GGD en Sanquin in Amsterdam. 
Ten aanzien van fungi adviseert de commissie expertise in het RIVM-CIb te brengen 
vanuit centra met kennis en faciliteiten op dat gebied, te weten het Westerdijk Fungal 
Biodiversity Institute, Radboudumc, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en Erasmus 
Universitair Medisch Centrum. 
 
De commissie vindt het van belang dat de toekomstige organisatie van de micro-
biologische referentielaboratoria in Nederland aansluit bij die in de veterinaire sector. 
De gezondheid en het welzijn van dieren (en gewassen) en dat van mensen moeten 
immers als elkaar beïnvloedende domeinen binnen één ecologisch continuüm 
worden beschouwd, waar zoönosen (en vice versa) kunnen optreden (‘One Health’). 
De adviescommissie beveelt aan om het signaleringsoverleg zoönose verder uit te 
bouwen. Het betreft samenwerking tussen het RIVM-CIb en onder andere 
Wageningen Bioveterinary Research, RIKILT, de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht 
en de Gezondheidsdienst voor Dieren. 
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De adviescommissie is van mening dat overwogen en overlegd kan worden in 
hoeverre de microbiologische referentielaboratoria van België en die in Nederland 
aanvullend aan elkaar kunnen worden georganiseerd. 
 
Kwaliteitscriteria voor referentielaboratoria 
De adviescommissie kan zich goed vinden in de onderstaande eisen voor een 
microbiologisch referentielaboratorium. Deze eisen heeft het RIVM-CIb in 2011  
opgesteld2 op basis van de vijf kerntaken die het ECDC onderscheidt voor referentie-
laboratoria. 
A. Het referentielaboratorium heeft voor het onderwerp (een micro-organisme of 

een omschreven groep van micro-organismen) de best mogelijke, ‘state of the art’, 
laboratoriumdiagnostiek/-techniek in huis, gevalideerd, operationeel en toeganke-
lijk voor andere laboratoria. De referentiewerkzaamheden zijn deel van ‘routine’-
laboratoriumwerkzaamheden op hetzelfde gebied. 

B. De diagnostiek wordt ingezet voor onder andere confirmatie van een uitslag van 
elders, typering voor het vergelijken van stammen, onderzoek van bijzondere of 
afwijkende monsters, of onderzoek naar de aanwezigheid van bepaalde markers 
van het micro-organisme, zoals virulentie of resistentie tegen antimicrobiële 
middelen. 

C. Het referentielaboratorium is de ‘primus inter pares’ op het vakgebied van de 
referentiefunctie. Het referentielaboratorium geeft actief wetenschappelijk en 
technisch advies aan en deelt vakkennis met de laboratoria in het veld en diegenen 
die uit hoofde van de openbare gezondheidszorg op dat gebied actief zijn (waar-
onder VWS, RIVM-CIb en GGD). 

D. Diagnostische tests worden in het referentielaboratorium ontwikkeld en/of 
gevalideerd. Verder heeft het referentielaboratorium een adviserende en 
ondersteunende functie over de waarde en toepassing van in den lande gebruikte 
tests. 

E. Het referentielaboratorium heeft een netwerk van contacten. Het heeft en onder-
houdt op nationaal niveau contacten met de laboratoria in het veld, met de 
GGD’en, met de overheidsinstanties en het maakt op internationaal niveau deel uit 
van netwerken zoals dat van het ECDC, de WHO en het CDC. 

F. De laboratoriumsurveillancefunctie, nationaal en internationaal, is een van de 
onderdelen van de referentiefunctie. Het referentielaboratorium heeft een actieve 
laboratoriumsurveillancefunctie. Het rapporteert de afwijkingen, bijzonderheden 
en onregelmatigheden in de surveillance (uitbraken, het falen van een diagnos-
tische test, verandering van virulentie, toename van antibioticumresistentie, het 
opkomen van een infectieziekte van onbekende etiologie en dergelijke) aan de 

                                                      
2 Structuur referentielaboratoria in Nederland, RIVM-LIS, H.A. Bijlmer, 17 november 2011 
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betrokken instanties, waaronder het RIVM-CIb. De laboratoriumdata worden 
gekoppeld aan epidemiologische data. 

G. Het referentielaboratorium beheert en onderhoudt de collectie van referentie-
materialen (referentiestammen, sets van klinische materialen, een serumcollectie, 
genetisch materiaal en dergelijke) ten behoeve van kwaliteitscontrole, evaluatie of 
validatie van een systeem of methodologie en deze zijn op te vragen door 
laboratoria in het veld. 

H. De adviezen en technische ondersteuning aan de leiding van het RIVM-CIb be-
helzen onder andere keuzes bij vaccinproblematiek, uitbraakrespons en voor-
bereidingen voor opschaling. 

I. De laboratoria in het veld worden technisch en wetenschappelijk ondersteund in 
implementatie van diagnostische methoden en getraind in achtergronden en opzet 
ervan. 

J. Het referentielaboratorium geeft laboratoriumondersteuning bij een uitbraak in 
nauwe samenwerking met het RIVM-CIb. 

 
Voor de commissie zijn de eisen gesteld onder A, B, E, F, en G essentieel, en is deel-
name aan wetenschappelijk onderzoek in nationaal en internationaal verband van 
groot belang. 
De overige eisen vindt de commissie van zodanig belang dat een kandidaat 
referentielaboratorium aannemelijk moet kunnen maken waarom zij aan een of meer 
van de genoemde criteria voor een referentielaboratorium (nog) niet kan voldoen, 
zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de referentiefunctie. 
 
De adviescommissie raadt aan bovenstaande kwaliteitseisen als volgt aan te vullen: 
K. Accreditatie door de Raad voor Accreditatie, incluis de onderdelen die als 

referentie worden gebruikt, volgens de geldende internationaal aanvaarde 
normen (momenteel ISO-norm 15189). 

L. Meerdere stafleden dienen de referentiefunctie aan te kunnen sturen. Dit is voor 
de continuïteit van de referentiefunctie namelijk cruciaal. 

M. De laboratoriumfaciliteiten moeten voldoen aan de microbiologische veiligheids-
eisen passend bij de pathogeniciteit klasse waartoe de doel-organismen behoren. 

 
De commissie adviseert niet alleen aan de externe partijen bovenstaande 
kwaliteitseisen te stellen, maar ook aan de interne referentielaboratoria van het 
RIVM-CIb. 
 
Vergoeding van referentiefuncties 
De adviescommissie pleit voor een meer uniform en transparant systeem van finan-
ciering vanuit de rijksoverheid dat beter aansluit bij de daadwerkelijke uitvoerings-
kosten van de referentietaken. 
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Naast een meer gelijke behandeling van de referentielaboratoria moet dit leiden tot 
een vermindering van de risico’s met betrekking tot de continuïteit en (schijn van) 
belangenverstrengeling. Bovendien vormt robuuste financiering vanuit de rijks-
overheid een sturingsinstrument dat kan bijdragen aan de noodzakelijke versterking 
van de regie-voerende en coördinerende rol van het RIVM-CIb. 
Het is belangrijk bij de financiering van referentielaboratoria rekening te houden met 
het brede takenpakket dat zij geacht worden uit te voeren. 
 
De commissie adviseert in de Nederlandse situatie een systematiek van financiering 
te hanteren, waarbij het totale budget voor de uitvoering van referentietaken uit de 
volgende componenten is opgebouwd: 
A. Kosten per referentielaboratorium: 

− Een vast bedrag als basisvergoeding om expertise en infrastructuur in stand te 
houden. 

− Een variabel, gemaximeerd deel naar rato van het gebruik van de referentie-
functie. 

− Een variabel, gemaximeerd deel als vergoeding voor de analyses (niet zijnde 
routinediagnostiek ten behoeve van individuele zorg die door de zorg-
verzekeraars gefinancierd wordt) waarbij voor elk laboratorium in principe 
eenzelfde, vast bedrag per soort analyse geldt. 

B. Kosten voor de bepalingen door routinelaboratoria in het belang en in opdracht 
van de publieke gezondheid en die niet door de verzekeraars als onderdeel van de 
individuele zorg worden vergoed.  

C. Kosten voor de coördinerende activiteiten van het RIVM-CIb. 
D. Een reservering voor onverwachte uitbraken die een snelle (her)inrichting van een 

referentielaboratorium noodzakelijk maken. 
 
Uitgangspunt is dat de financiering vanuit de rijksoverheid een substantiële bijdrage 
moet leveren aan de uitvoeringskosten van een referentielaboratorium. Er hoeft 
echter geen sprake te zijn van een volledige dekking van de kosten. De commissie 
vindt het wel van groot belang dat een referentielaboratorium transparant is over de 
oorsprong van de aanvullende financiering en hierover afspraken maakt met het 
RIVM-CIb. 
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INLEIDING 

Opdracht aan de adviescommissie 
Het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) heeft een externe adviescommissie 
gevraagd om na te gaan of het netwerk van referentielaboratoria in Nederland nog 
adequaat en volledig is. De volledige opdracht aan de commissie is opgenomen als 
bijlage (bijlage B). 

Leden van de adviescommissie 
De adviescommissie bestond uit de volgende leden, die op persoonlijke titel hebben 
deelgenomen: 
− Prof. dr. Henri A. Verbrugh (voorzitter), emeritus-hoogleraar Klinische 

Microbiologie, Erasmus Universitair Medisch Centrum 
− Dr. Andre Bianchi, voormaling directeur Wageningen Bioveterinary Research 
− Dr. Yvonne van Duijnhoven, hoofd afdeling Infectieziekten GGD Amsterdam 
− Ir. Hans de Goeij, voormalig directeur-generaal Volksgezondheid 
− Dr. Gaetan Muyldermans, coördinator project van referentiecentra en van het 

netwerk van peillaboratoria, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, België 
− Prof. dr. Jan Verhoef, emeritus-hoogleraar Medische Microbiologie, Universitair 

Medisch Centrum Utrecht 
− Drs. Jan van Wijngaarden, arts, raadsadviseur Inspectie voor de Gezondheidszorg 
− Drs. Remco Hogenbirk (adviseur/secretaris), RIVM-CIb 

Werkwijze commissie 
De adviescommissie is in drie stappen tot het voorliggende advies gekomen. 
 
Stap 1 – Conceptadvies opstellen 
In de 1e stap heeft de adviescommissie een conceptadvies opgesteld met betrekking 
tot de uitvoering van referentiefuncties op het gebied van de laboratorium-
diagnostiek ten behoeve van de behandeling en bestrijding van infectieziekten in 
Nederland. 
 
In drie werkoverleggen zijn de volgende onderwerpen besproken: 
a. Noodzaak van referentiefuncties; 
b. Taken van referentielaboratoria; 
c. Onderwerpen waarop referentiefuncties zich moeten richten; 
d. Organisatie van referentielaboratoria; 
e. Kwaliteitscriteria voor referentielaboratoria; 
f. Vergoeding van referentiefuncties. 
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Stap 2 – Overleg met stakeholders 
Het conceptadvies dat de commissie in de 1e stap heeft opgesteld, is op hoofdlijnen 
in gesprekken voorgelegd aan de stakeholders (zie bijlage C). Doel was het spiegelen 
van het conceptadvies aan de huidige inrichting en invulling van referentiefuncties. 
Daarnaast kon de commissie in bredere zin nagaan hoe het veld aankijkt tegen 
microbiologische referentielaboratoria en de nu opgestelde visie. 
Ten slotte is door middel van een werkbezoek aan het Public Health England 
Microbiology Reference Service centrum in Colindale (London) het functioneren van 
het netwerk van referentielaboratoria in Engeland en de ontwikkelingen daarin nader 
onderzocht en besproken in relatie tot de situatie in Nederland en Europa.  
 
Stap 3 – Advies opstellen 
Reflectie op het onderwerp, waarin op basis van het overleg met de stakeholders de 
commissie haar conceptadvies heeft bijgesteld en aangevuld. 

Huidige situatie 
Het RIVM-CIb moet zorg dragen voor een dekkend diagnostisch netwerk ten behoeve 
van de openbare gezondheidszorg. Hiervoor voert het RIVM-CIb zelf meerdere 
referentielaboratoriumfuncties uit. Dit zijn op dit moment: 
− Methicilline Resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 
− Carbapenem Resistente Enterobacteriaceae (CRE) 
− Salmonella/toxine-producerende Escherichia coli (STEC) 
− Tuberculose (TBC) 
− Influenza A (in samenwerking met Erasmus Universitair Medisch Centrum) 
− Norovirus 
− Rijksvaccinatieprogramma virussen: bof, mazelen, rubella, Humaan Papilloma 

Virus 
− Bordetella pertussis/Streptococcus pneumoniae (in samenwerking met 

Academisch Medisch Centrum) 
− Bioterrorisme-organismen 
− Poliomyelitis 
− Emerging infectious diseases (in samenwerking met Erasmus Universitair Medisch 

Centrum) 
 
Daarnaast heeft het RIVM-CIb in het verleden aan enkele veldlaboratoria de 
uitvoering van bepaalde referentielaboratoriumfuncties toegewezen. De huidige, 
externe referentielaboratoria zijn:  
− Clostridium difficile: 

Leids Universitair Medisch Centrum. 
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− Legionella pneumophila: 
Streeklaboratorium Volksgezondheid Kennemerland, Haarlem. 

− Meningitis en verwekkers van invasieve bacteriële infecties (Neisseria 
meningitidis/Listeria monocytogenes/Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, groep B streptokokken [Streptococcus agalactiae]): 
Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis van het 
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. 

− Leptospirose: 
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. 

− Fungi: 
Radboudumc, Nijmegen. 

− Influenza: 
Erasmus Universitair Medisch Centrum (in samenwerking met RIVM-Centrum 
Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening). 

− Emerging infectious diseases: 
Erasmus Universitair Medisch Centrum (in samenwerking met RIVM-Centrum 
Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening). 

− Ziekte van Creutzfeldt-Jakob: 
Universitair Medisch Centrum Utrecht en Erasmus Universitair Medisch Centrum. 

− Neisseria gonorrhoeae: GGD Amsterdam. 
− Chlamydia trachomatis: Vrije Universiteit-UMC, Amsterdam. 
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ADVIES 

Noodzaak en taken van referentielaboratoria 
Micro-organismen zijn overal en ziekten veroorzaakt door micro-organismen zijn dan 
ook aanwezig in alle sectoren van de maatschappij: bij de mens, bij dieren en bij 
gewassen, in de open bevolking en natuur, maar ook in inrichtingen zoals zieken- en 
verpleeghuizen en in bedrijven voor veeteelt en landbouw. Deze domeinen zijn 
weliswaar verschillend van aard en zijn ook steeds anders ingericht, maar ze zijn niet 
strikt van elkaar gescheiden: er treedt transmissie op van ziekteverwekkers tussen de 
domeinen. Voor het opsporen, identificeren en traceren van ziekteverwekkers wordt 
laboratoriumdiagnostiek ingezet. 
 
Een referentielaboratorium is anders dan een routinelaboratorium. Een routine-
laboratorium is vooral gericht op de diagnostiek van individuele ziektegevallen en 
bedient veelal een beperkt aantal (zorg)instellingen of bedrijven. Een microbiologisch 
referentielaboratorium daarentegen heeft een landelijk (of supranationaal) bereik en 
wordt gedefinieerd3 als een erkend en gemandateerd laboratorium dat op een 
bepaald onderdeel van de microbiologische diagnostiek optreedt als diagnostisch 
confirmatiecentrum en als wetenschappelijke vraagbaak, dat daartoe een relevante 
collectie referentiematerialen onderhoudt en ter beschikking stelt, en dat bijdraagt 
aan innovatie en het wetenschappelijk onderzoek en aan de surveillance van 
desbetreffende infectieziekte(n), inclusief de tijdige signalering en bestrijding van 
uitbraken. Er wordt hierbij wel onderscheid gemaakt tussen ‘public health’ micro-
biologie gericht op besmettelijke ziekten bij de mens en medisch-microbiologische 
dienstverlening ten behoeve van de curatieve zorg. Maar de commissie is van mening 
dat dat onderscheid van beperkte waarde is waar het gaat om de inrichting van 
microbiologische referentielaboratoria, zij dienen beide doelen mede omdat veel 
pathogenen/infectieziekten zich niets aantrekken van deze domeinen en er voor 
beide de noodzaak bestaat efficiënt een set microbiologische referentielaboratoria in 
te richten en in stand te houden. 
 
De routinematige laboratoriumdiagnostiek ten behoeve van infectieziekten bij 
individuele mensen wordt in Nederland grotendeels geleverd door niet-
gouvernementele, non-profit organisaties zoals ziekenhuizen en, ten behoeve van de 
eerstelijnsdiagnostiek (huisartsen), door andere stichtingen die een medisch-
microbiologisch laboratorium beheren. Het aandeel dat geleverd wordt door 
commerciële laboratoria is vooralsnog zeer beperkt, dat geldt ook voor het aandeel 
van buitenlandse laboratoriumorganisaties (in de grensstreek). Een beperkt deel van 

                                                      
3 ECDC, Core functions of microbiology reference laboratories for communicable diseases, 2010. 
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de routine medisch-microbiologische laboratoria (veelal onderdeel van een 
universitair medisch centrum) voldoet, voor bepaalde ziekte(verwekkers), aan boven-
genoemde definitie van een microbiologisch referentielaboratorium.  
 
Het diagnostisch pakket dat de Nederlandse laboratoria voor medische microbiologie 
leveren is de afgelopen decennia gestaag gegroeid, vooral dankzij de introductie van 
de massaspectrometrie en de moleculaire technieken, zoals de PCR en genoom 
sequensen, terwijl de kwaliteit en doelmatigheid van die diagnostiek (accuratesse en 
turn-around-tijd) met deze technieken sterk is verbeterd. 
De kwaliteit van de laboratoriumdiagnostiek is bovendien dankzij de verplichte 
accreditatie vanwege de Raad voor Accreditatie en dankzij de eveneens verplichte 
kwaliteitsvisitaties vanwege de beroepsverenigingen tegenwoordig goed geborgd. 
De moleculair-diagnostische ontwikkelingen gaan echter verder (onder andere next 
generation sequencing van hele genomen en van metagenomen van gemengde 
populaties micro-organismen) en het is daarom denkbaar dat in de toekomst vrijwel 
alle ziekteverwekkers en hun genetische kenmerken zoals virulentie- en resistentie-
profielen snel, betrouwbaar en kosteneffectief in lokale zorginstellingen (point of 
care) kunnen worden vastgesteld. Tenslotte treedt enige verschuiving op richting 
point-of-care testen en zelf-testen, waardoor een deel van de microbiologische 
diagnostiek zich onttrekt aan de supervisie en evaluatie door derden, inclusief de 
overheid. 
Het aantal gekwalificeerde artsen-microbioloog en moleculair-microbiologisch 
specialisten is de afgelopen decennia fors toegenomen, nu ruim 300 geregistreerd, 
zodat op lokaal niveau vrijwel overal voldoende deskundigheid op het gebied van de 
laboratoriumdiagnostiek en de daarmee samenhangende intercollegiale consultaties 
voorhanden is. 
Tenslotte zijn er Web-gebaseerde informatiesystemen zoals ISIS-AR ontwikkeld waar-
mee het mogelijk is geworden de (geanonimiseerde) uitslagen van de medisch-
microbiologische laboratoria periodiek te verzamelen in het RIVM-CIb, en die te 
analyseren op het niveau van de (meeste) verwekkers van infectieziekten en hun 
resistentie-eigenschappen. Het internet biedt bovendien snel en efficiënt toegang tot 
vele andere kennisbronnen ten aanzien van de epidemiologie, behandeling en 
preventie van infectieziekten. 
 
Binnen de commissie is dan ook de vraag gerezen of in de nabije toekomst er in 
Nederland nog wel behoefte bestaat aan medisch-microbiologische referentie-
laboratoria, c.q. of niet volstaan kan worden met het verzamelen en analyseren van 
relevante gegevens, met name genomische data, uit de routine laboratorium-
diagnostiek voor de individuele patiëntenzorg, en het betrekken van expertise uit het 
veld, waar en wanneer nodig.   
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Rekening houdend met deze ontwikkelingen binnen de medisch-microbiologische 
dienstverlening is de commissie van mening dat tenminste voor de komende tien 
jaar, er in Nederland behoefte zal blijven bestaan aan referentielaboratoria ten 
behoeve van de beheersing van medisch-microbiologische vraagstukken en 
dreigingen. Aan de hand van bovengenoemde door de ECDC in 2010 gedefinieerde 
pakket van vijf kerntaken van microbiologische referentielaboratoria zijn voor 
stellingname door de commissie de volgende argumenten naar voren gebracht: 
1. Referentiediagnostiek: 

De commissie voorziet dat tenminste de komende tien jaar de ontwikkelingen in 
de routine diagnostische laboratoria niet zover zullen zijn gegaan dat op alle zorg-
locaties in Nederland de laboratoriumdiagnostiek integraal en betrouwbaar alle 
bekende ziekteverwekkers kan aantonen en karakteriseren, bijvoorbeeld door 
routinematig genoom sequensen. Voor de meer zeldzame ziekteverwekkers 
(bijvoorbeeld Trophyrema whipplei, atypische mycobacteriën, exotische virussen 
en parasieten), voor sommige importziekten (bijvoorbeeld melioidosis) en voor 
geheel nieuwe infectieziekteverwekkers zullen de lokale laboratoriumfaciliteiten 
en kennis te kort blijven schieten. 
Het (moleculair-genetisch) bevestigen en nader typeren van allerlei ziekte-
verwekkers ten behoeve van de lokale en nationale epidemiologie van ziekten 
(uitbraken) is in de meeste lokale laboratoria nu nog in het geheel niet beschik-
baar, een situatie die niet snel lijkt te veranderen. Bovendien vraagt de relatie 
tussen de genetische codes enerzijds en het fenotypisch gedrag van micro-
organismen anderzijds nog om verheldering. Tenslotte is het zeer de vraag of voor 
de routinediagnostiek in de zorg genoom sequensen kan concurreren met huidige 
identificatiemethoden als massaspectrometrie. Vanuit die zienswijze zal er vraag 
blijven bestaan naar referentielaboratoria voor confirmatie, nadere (epidemio-
logische) typering en interpretatie. 
Bovendien is er vooralsnog geen reden om te veronderstellen dat er geen nieuwe 
uitdagingen voor de diagnostiek meer zullen ontstaan in de vorm van opduikende 
infectieziekten (zoals recent MERsCoA en Zikavirus) of veranderingen in de eigen-
schappen van ziekteverwekkers waardoor zij in de routinediagnostiek gemist 
worden (varianten van Chlamydia trachomatis), of zij resistenter (OXA-48, mrc-1 
gecodeerde resistentie tegen colistine, MecC-gemedieerde MRSA) worden, of 
virulenter (C. difficile, Listeria monocytogenes) of niet meer passen bij de beschik-
bare vaccins (Influenza-virus, Bordetella pertussis, Streptococcus pneumoniae). 
Hoog-pathogene micro-organismen zullen slechts in enkele referentielaboratoria 
worden onderzocht vanwege de bijzondere inperkingsvoorzieningen. Last but not 
least blijft serologisch-immunologisch onderzoek een belangrijk onderdeel van de 
microbiologische laboratoriumdiagnostiek aan infectieziekten, niet alleen ten 
behoeve van het opsporen van ziekte, en het bevestigen van diagnosen, maar ook 
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voor het vaststellen van het niveau aan bescherming, al dan niet na immunisatie, 
tegen bepaalde infectieziekten.  
Om dit alles blijft het volgens de commissie nodig voor alle klassen infectie-
ziekteverwekkers (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) referentie-
laboratoria te hebben die voorbereid zijn om bij dergelijke nieuwe bedreigingen 
snel laboratoriumdiagnostiek te ontwikkelen en beschikbaar te stellen en 
diagnostische en typeringsuitkomsten voor de autoriteiten vanuit de medisch-
microbiologische expertise te duiden.  

voorbeeld 
Een uitbraak van ernstige keelontsteking wordt opgemerkt in een kinderdagverblijf. In diezelfde 
periode overlijdt plotseling een van de begeleiders aan een toxische shock syndroom. Uit een 
bloedkweek afgenomen vlak voor haar overlijden worden Groep A streptokokken (Streptococcus 
pyogenes) geïsoleerd. Het referentielaboratorium voor invasieve bacteriële infecties wordt 
ingeschakeld en typeert alle Groep A streptokokken die gekweekt worden uit de keel van de 
kinderen en hun begeleiders. Het referentielaboratorium bepaalt de sequenties van het M-eiwit 
gen om de stammen te typeren en stelt daarmee vast dat het om een uitbraak gaat met steeds 
dezelfde stam. Dit soort diepgaand diagnostisch onderzoek vraagt om speciale apparatuur en 
expertise. 

2. Wetenschappelijke expertise en advisering: 
Behoudens verwijzing naar de onder 1 genoemde argumenten, waarbij de 
referentiediagnostiek uiteraard vraagt om de aanwezigheid van expertise, ziet de 
commissie ook voor de routinematig al beschikbare diagnostiek een rol voor 
bijzondere expertisecentra die voor bepaalde micro-organismen en de daarbij 
horende ziektebeelden als referentie dienen. Die expertise betreft dan niet alleen 
de laboratoriumdiagnostiek maar ook de andere kennisonderdelen van de 
bestrijding van infectieziekten zoals de epidemiologie, de klinische behandeling en 
de preventie ervan. 

voorbeeld 
Vaccins tegen bacteriële kinderziekten als kinkhoest (Bordetella pertussis), hersenvliesontsteking 
door meningokokken (Neisseria meningitidis) en pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) 
zijn type-specifiek, dat wil zeggen alleen werkzaam tegen bepaalde, veelvoorkomende typen/ 
varianten van bovengenoemde verwekkers. Welke typen/varianten er circuleren kan in de tijd 
wisselen, o.a. als gevolg van het massale gebruik van de vaccins. Informatie over welke typen/ 
varianten er in de samenleving circuleren wordt verzameld door het referentielaboratorium en 
regelmatig doorgegeven aan de gezondheidszorgautoriteiten en aan de producenten van 
vaccins. Wanneer de samenstelling van de vaccins niet goed meer past bij de circulerende 
stammen van bovengenoemde verwekkers kan dat leiden tot een aan passing van de vaccins.  

3. Opslag referentiematerialen en metadata: 
Zonder referentielaboratoria is het niet goed mogelijk om voor een relevante 
(groep van) infectieziekte(n) een bank van materialen (geïsoleerde stammen, 
genoomsequenties, sera en andere monsters van patiënten) met metagegevens 
aan te leggen en in stand te houden. Een dergelijke biobank is van belang voor 
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validatie van nieuwe diagnostische testen en typeringsmethodes, voor bestuderen 
van trends (resistentie, moleculaire epidemiologie), voor vaccinatie- en ander 
preventief beleid en voor wetenschappelijk onderzoek (ook historisch).  Het 
referentiecentrum voor meningitis is een goed voorbeeld van zo’n biobank, die 
slechts dankzij de langjarige referentiefunctie is opgebouwd en waarvan de spin-
off evident van grote (internationale) waarde is gebleken. 

voorbeeld 
Het landelijke referentielaboratorium voor Influenza stelt vast dat er een patiënt met griep in 
een ziekenhuis is opgenomen, die besmet is met het pandemische influenza A (H1/N1) virus. Het 
virus en RNA van het virus worden opgeslagen in het referentielaboratorium, en op verzoek aan 
andere laboratoria beschikbaar gesteld om in PCR-reacties te dienen als positieve controles of 
bij evaluatie/implementatie/validatie van testmethodes.  

4. Wetenschappelijk onderzoek en (internationale) samenwerking: 
De commissie hecht grote waarde aan deze functie van referentielaboratoria. 
Research en internationale samenwerking leiden immers tot innovatie, zoals onder 
andere is gebleken bij de recente uitbraken van aviaire Influenza en de ontdekking 
van het SARS-Co virus. Zonder de concentratie van kennis en materialen in 
referentielaboratoria, waarmee ook aantrekkelijke partijen worden gecreëerd voor 
internationale spelers, is het bijdragen aan innovatie en (internationale) samen-
werking ten behoeve van een adequate infectieziektebestrijding niet goed 
mogelijk. 

voorbeeld 
Het referentielaboratorium voor parasitologie neemt deel aan een grootschalig Europees 
onderzoek dat als doel heeft nieuwe typeringsmethoden te ontwikkelen en te valideren voor 
cryptosporidiose. Het project slaagt in korte tijd erin een gevalideerde PCR-methode voor deze 
parasitaire ziekte te ontwikkelen en ter beschikking te stellen aan andere parasitologisch-
microbiologische laboratoria in en buiten Europa.  

5. Surveillance, vroege signalering en uitbraak management: 
Het beschikbaar hebben van kwalitatief goede gegevens ten aanzien van de 
epidemiologie van infectieziekten is noodzakelijk voor het gezondheidszorgbeleid. 
Er gelden daarbij ook internationale verplichtingen voor het bijhouden en aan-
leveren van epidemiologische gegevens, bijvoorbeeld aan het ECDC en de WHO. 
Referentielaboratoria vormen als vanzelf een gegevensbron voor de surveillance 
van de aan hun toevertrouwde doelorganismen/infectieziekte, zodat men het 
verloop van de betreffende infectieziekte in de tijd kan monitoren, inclusief het 
effect van eventuele interventies, zoals de introductie van nieuwe vaccins. 
De vraag is echter of eerdergenoemde web-gebaseerde surveillancesystemen à la 
ISIS-AR niet die taak al hebben of na de huidige optimalisatie in kader van 
nationale aanpak ABR kunnen gaan innemen, er dient in ieder geval goed af-
gestemd te worden wie wat monitort, zodat de wettelijke taak voor de nationale 
surveillance van het RIVM-CIb ook gewaarborgd kan worden. 
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Bij de vroege signalering van veranderingen in de epidemiologie van een infectie-
ziekte blijft volgens de commissie het betreffende referentielaboratorium in het 
voordeel, mede dankzij hun klinische en internationale netwerk en weten-
schappelijk onderzoek. 
Tenslotte zal bij het optreden van uitbraken en andere vraagstukken het beleid 
een beroep willen doen op expertise en faciliteiten van reeds erkende referentie-
laboratoria op het alsdan relevante vraagstuk. 

voorbeelden 
Het referentielaboratorium voor enteritiden wordt betrokken bij een lokale uitbraak van 
Salmonella typhimurium. Dankzij nadere typering door het referentielaboratorium blijkt de 
lokale uitbraak onderdeel te zijn van een landelijke epidemie waarvan de oorsprong 
waarschijnlijk ligt bij de import van besmette eieren uit een van de Mediterrane landen. De 
informatie wordt gedeeld met de gezondheidsautoriteiten in Nederland en Europa en het 
routinematige screeningsprogramma van voedingsproducten wordt tijdelijk opgeschaald om het 
verloop met de epidemie te monitoren. 

In een ander voorbeeld wordt dankzij het referentielaboratorium voor meningitis vastgesteld 
dat de introductie in 1993 in Nederland van een vaccin tegen Haemophilus influenzae type B 
(Hib) in het rijksvaccinatieprogramma >99% effectief is tegen het optreden van invasieve Hib-
infecties. Het referentielaboratorium bewijst dat kinderen die na deze tijd een invasieve Hib-
infectie doormaken niet of onvoldoende tegen Hib zijn gevaccineerd. Het referentie-
laboratorium blijft stammen van Hib verzamelen en typeren om de geschiktheid van het vaccin 
in de tijd te kunnen volgen. 

 
Het hebben van referentielaboratoria voor dergelijke infectieziekten is derhalve 
nuttig. Het ontbreken van referentielaboratoria kan de samenleving dan ook 
onnodige schade opleveren. Voor de Nederlandse situatie zijn er incidenten van 
opduikende infectieziekten geweest waarvoor de opvang en bestrijding, inclusief de 
laboratoriumdiagnostiek, niet voldoende bleek te zijn. 
voorbeelden 
Bij de grote Legionella-uitbraak in Bovenkarspel in 1999 en meer recent bij de uitbraak van Q-koorts in 
het zuidoosten van Nederland waar de eerste Q-koortssignalen in mei 2007 achteraf onderdeel bleken 
te zijn van de grootste Q-koortsepidemie ooit ter wereld beschreven, ging het mis: de detectie en 
bestrijding van deze uitbraken werden met name in het begin mede belemmerd doordat de expertise 
en diagnostische faciliteiten van een referentielaboratorium ontbraken. 
 
Bij de uitbraak van carbapenem-resistente Klebsiella pneumoniae (op basis van het voor Nederland 
relatief nieuwe OXA-48 carbapenemase) in een groot, algemeen ziekenhuis bleek hetzelfde, gebrek 
aan diagnostische expertise vanuit een referentielaboratorium voor antibioticaresistentie bij 
Enterobacteriaceae zoals Klebsiella pneumoniae. Dit leidde tot vertragingen in de bestrijding met 
aanzienlijke schade voor patiënten, ziekenhuis en samenleving. 
 
Nederland heeft ook geen referentielaboratorium voor hepatitis C, terwijl hepatitis C virus infectie een 
aandoening is die ongemerkt op termijn tot ernstige vervolgziekten kan leiden zoals levercirrose en 
leverkanker. Eenmaal besmet blijft ± 80 % van de mensen drager van het virus, zij zijn besmettelijk. De 
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wijze waarop hepatitis C van mens tot mens wordt overgedragen is slechts ten dele bekend; naast 
blootstelling aan besmette naalden is duidelijk geworden dat er ook seksuele overdracht van het virus 
mogelijk is, maar op welke schaal dit gebeurt en welke bevolkingsgroepen in Nederland de grootste 
risico’s lopen is niet volledig bekend. De prevalentie van hepatitis C wordt voor Nederland op ± 30.000 
geschat maar mogelijk is die hoger, veel mensen lopen met het virus rond zonder het te weten. Dat is 
jammer omdat er tegenwoordig goede behandelmogelijkheden zijn. Een referentielaboratorium voor 
hepatitis C zou onze kennis en aandacht voor deze ziekte ten goede komen en een bijdrage kunnen 
leveren aan het recent gepubliceerde nationale actieplan hepatitis B en C. 
 
Op grond van het bovenstaande meent de commissie dat microbiologische 
referentielaboratoria noodzakelijk blijven, zeker voor de komende tien jaar, maar 
waarschijnlijk voor langere termijn. Het is niet waarschijnlijk dat bovengenoemde 
geïntegreerde takenset zonder bemoeienis vanuit het publieke belang in voldoende 
mate tot stand komt in de routine medisch-microbiologische laboratoria, die in het 
huidige veld van de curatieve gezondheidszorg gericht (moeten) zijn op het zo 
efficiënt en doelmatig mogelijk leveren van individuele diagnostiek. Bovendien dient 
erkenning en mandatering van de referentiefunctie verzorgd te worden vanuit een 
daartoe bevoegd centrum. 
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Onderwerpen waarop referentiefuncties zich moeten 
richten 
Referentiediagnostiek is de kerntaak van referentielaboratoria. Het betreft isolatie, 
identificatie, confirmatie en nadere (moleculaire) typeringen, inclusief antimicrobiële 
resistentie en virulentie, van voor de mens relevante micro-organismen. De overige 
taken van referentielaboratoria (wetenschappelijke expertise en advisering, opslag 
referentiematerialen en metadata, wetenschappelijk onderzoek en (internationale) 
samenwerking, en surveillance, vroege signalering en uitbraak management) zijn 
afgeleide taken. 
De bestaande referentiefunctie in Nederland is min of meer ‘organisch’ tot stand 
gekomen, veel referentievragen zijn van oudsher belegd binnen het RIV(M). Daar-
naast zijn diverse referentielaboratoria ontstaan op basis van bijzondere interesse en 
expertise van (groepen van) personen in andere, veelal universitaire, centra.  
 
Referentielaboratoria in omringende landen 
In landen om ons heen (België, Duitsland en Engeland) is het niet anders. De keuze 
voor welke vraagstellingen, ziekten en/of pathogenen, een referentielaboratorium 
nodig is, werd deels bewust gemaakt, c.q. bepaald door het publieke domein van de 
gezondheidszorg (besmettelijke ziekten/aangifteplichtige ziekten), maar daarbuiten 
zijn diverse initiatieven geweest die ook geleid hebben tot referentielaboratoria 
zonder een beredeneerde grondslag binnen het publiek domein.  
De pathogeen/ziektelijsten voor referentielaboratoria van deze landen overlappen 
uiteraard grotendeels.  
 
In België zijn in dezelfde tijd nationale referentiecentra aangewezen, veelal op 
historisch gegroeide grondslag, voor inmiddels een 41-tal ziekteverwekkers of 
groepen ziekteverwekkers4. 
 
In Engeland heeft de overheid, c.q. Public Health England, zijn referentielaboratoria 
van oudsher grotendeels geconcentreerd in Colindale, London, waar de Nationale 
Reference Departments voor Bacteriën en die voor Virussen (met in ieder 
Department diverse, meestal pathogeen-gerichte, subunits) zijn gehuisvest, als ook 
het nationale referentielaboratorium voor Food Microbiology en voor Mycobacteriën. 
Daarnaast zijn er nationale referentiecentra elders belegd voor de Mycologie (Bristol), 
voor de Parasitologie (University College London), voor Anaerobe bacteriën (Cardiff) 
en een voor zeldzame en importpathogenen (Porton). Daarnaast heeft Engeland nog 
zogenoemde Reference Units voor Brucella (Liverpool), voor Meningococci 
(Manchester), en voor Cryptosporidiosis (Swansea), en Reference Laboratories voor 

                                                      
4 Muyldermans G et al. Arch Pub Health 2012 
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Malaria (London School Hygiene & Trop Medicine) en een voor Toxoplasma 
(Swansea), en functioneert er een C. difficile Ribotyping Network (coördinatie vanuit 
Leeds). Tenslotte is er in Colindale een Genomics unit die diensten aanbiedt voor next 
generation sequencing, en andere vormen van genetische typeringen (AFLP, VNTR en 
dergelijke). Verdere concentratie van deze centra, met name de delen nu gevestigd in 
Porton en die in Colindale,  zal in de nabije toekomst plaatsvinden wanneer in 2024 
het nieuwe Science Hub in Harlow (Essex) wordt opgeleverd. 
 
In 2011 werden door het Robert Koch instituut (groepen) ziekteverwekkers via een 
Delphi consensus procedure geprioriteerd voor surveillance en epidemiologisch 
onderzoek (dus niet primair vanwege de noodzaak voor referentielaboratorium-
diagnostiek)5. Op basis van een 10-tal tevoren bepaalde én gewogen criteria werden 
pathogene micro-organismen gescoord en vervolgens ingedeeld in 4 prioriteits-
klassen (hoogste-hoog-medium-laag) (zie bijlage A). 
Micro-organismen werden in deze beoordeling meegenomen indien zij aangifte-
plichtige ziekten veroorzaken (conform wetgeving in Duitsland, of conform EU of 
WHO), of bio-terroristisch bruikbaar zijn, of indien er een hoofdstuk aan het micro-
organisme/ziekte gewijd werd in de handleiding voor besmettelijke ziekten van de 
American Public Health Association6. Sommige micro-organismen werden 
gegroepeerd indien biologisch of klinisch relevant.  
 
Criterium weegfactor 
de letaliteit van de ziekte 9.0 
mogelijkheden en behoefte aan preventie 8.0 
noodzaak tot actie door de openbare gezondheidszorg  bij incidenten  8.0 
kans op chronische ziekte en vervolgschade 8.0 
de incidentie van de ziekte 7.0 
behandelmogelijkheden en behoeften (inclusief resistentieproblematiek) 7.0 
belasting van de gezondheidszorg 6.0 
mate van verzuim van werk en school 6.0 
epidemiologische trend van de ziekte 5.0 
aandacht van de media/publiek voor de ziekte 5.0 

Tabel 1. Duitse criteria, inclusief weegfactor. 
 
In de Duitse aanpak werd structureel geen aandacht besteed aan het probleem van 
opduikende en toenemende resistenties tegen antimicrobiële middelen onder 
bacteriën, virussen, fungi en parasieten, maar ook in de Nederlandse lijsten vindt 
men geen structurele plaats voor resistentie tegen antimicrobiële middelen (wel voor 

                                                      
5 Balabanova Y et al. PLoS one 2011 
6 Heymann D (2008) Control of communicable diseases manual. Washington: American Public Health 
Association. 
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enkele specifieke doelorganismen zoals MRSA, gonokokken en CPE). In Engeland is 
dat wel het geval, althans voor bacteriën en voor virussen.  
 
Uit een vergelijking van deze landen-gebonden lijsten blijkt op basis van de 4 
categorieën gedefinieerd door het Robert Koch instituut: 
 categorie 1, de hoogste prioriteit, bevat voornamelijk doelorganismen waarvoor 

er in Nederland (en België) al een referentielaboratorium is aangewezen, maar er 
zitten een aantal doelorganismen in deze categorie waar wij in Nederland geen 
referentielaboratorium voor hebben aangewezen (Enterococcus species, Helico-
bacter pylori, Klebsiella en Enterobacter species, Staphylococcus epidermidis en 
Humaan Immunodeficientie Virus, Respiratoir Syncytieel Virus, Parainfluenza Virus 
en Hepatitis Virus-B en -C). 

 categorie 2, hoge prioriteit, hier geldt hetzelfde: In Nederland bestaat geen 
referentielaboratorium voor Acinetobacter spp, Corynbacterium ulcerans, Entero-
virus, Adenovirus, Epstein Barr virus, Hepatitis virussen D en -E, Mycoplasma spp., 
Cryptosporidium, pediculosis. 

 categorie 3, gemiddelde prioriteit, hier ontbreekt voor Nederland een referentie-
laboratorium voor Bartonella quintana, Borrelia burgdorferi, Bacillus cereus, 
Burkholderia cepacia en B. (pseudo)mallei, Candida species, Citrobacter spp, 
Clostridium perfringens, Clostridium tetani, Cryptococcus, Cytomegalovirus, HSV-1 
&-2, HHV-8 (Kaposi), HTLV, Parvovirus B19, Sarcoptes scabieï, Shigella spp, 
Stenotrophomonas maltophilia, Trichomonas vaginalis, Trypanosomen.  

 categorie 4 micro-organismen, lage prioriteit. In deze categorie staan micro-
organismen waarvoor Nederland geen referentiecentrum heeft aangewezen: 
Actinomyces, Astrovirussen, Chlamydia pneumoniae, Coxsackie virus, Cyclospora, 
Entamoeba, Helminten, Fungi, HHV-6 & -7, Histoplasma, Molluscipox virus, 
Mycobacterium leprae, Pneumocystis jiroveci. 

 
Prioritering van doelorganismen en vraagstellingen in Nederland 
Het is daarmee duidelijk dat voor veel mogelijk ook voor Nederland relevante 
doelorganismen en vraagstellingen er in Nederland nog geen referentielaboratorium 
aangewezen is, waar in ons omringende landen dat wel het geval is. 
 
In het RIVM-rapport ‘Structuur Referentielaboratoria Nederland’7 uit 2011 wordt 
voorgesteld om in Nederland de referentietaken deels te beleggen in Nationale 
referentiecentra en deels in zogenoemde Expertisecentra. Die laatste centra voeren 
niet alle taken uit horend bij een nationaal referentiecentrum. 
Uitgangspunt bij de Nederlandse keuze was de lijst van aangifteplichtige ziekten en 
ziekteverwekkers in Nederland, aangevuld met de volgens de ECDC gewenste 

                                                      
7 Structuur referentielaboratoria in Nederland, RIVM-LIS, H.A. Bijlmer, 17 november 2011 
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referentielaboratoria voor diverse andere micro-organismen. Voorts worden een 
serie ziekteverwekkers benoemd in het RIVM-rapport waarvoor op basis van 
‘consensus’ verwezen wordt naar een of meerdere laboratoria. Dat zijn centra die 
vanwege het RIVM-CIb niet zullen worden erkend en financieel ondersteund als 
Referentielaboratoria of als Expertisecentrum, maar waar volgens het RIVM-CIb wel 
expertise aanwezig is ten aanzien van de specifiek benoemde doelorganisme(n). 
 
In het genoemde RIVM-rapport worden keuzes gemaakt ten aanzien van het in stand 
houden van bestaande referentielaboratoria en expertisecentra in Nederland. Aan de 
adviezen uit dat RIVM-rapport is nog geen gevolg gegeven, zodat de situatie ten 
aanzien van microbiologische referentielaboratoria in Nederland een verouderde 
indruk maakt en niet aansluit op recente ontwikkelingen in de landen om ons heen. 
 
Een structurele prioritering werd eerder, in 2004, bepleit in een rapport van het 
RIVM8 over opduikende zoönosen in Europa, waarbij  soortgelijke selectiecriteria als 
de Duitse werden beschreven. Ook in dat rapport wordt geadviseerd ieder criterium, 
zo mogelijk, te voorzien van een weegfactor. 
Volgens dat rapport zijn de criteria die gebruikt kunnen worden bij het prioriteren:  
− een of meer risicofactoren aanwezig, nu of in de toekomst; 
− de mate van overdraagbaarheid (basis reproductiegetal R0); 
− overdraagbaarheid van mens op mens; 
− de incidentie en prevalentie; 
− trends (in incidentie); 
− fractie blootgestelde personen dat ziek wordt (attack rate); 
− de letaliteit van de ziekte; 
− beschikbaarheid van preventie (vaccins) of behandeling; 
− kosten; 
− risicoperceptie. 
 
De commissie had kunnen besluiten de aanbevelingen uit het RIVM-rapport van 2011  
integraal over te nemen, en zich verder niet te richten op de eerste vraag van de 
adviesaanvraag, maar zij kiest voor het alternatief, en adviseert dat Nederland haar 
keuze voor welke (groepen) doelorganismen/-ziekten(categorieën) zij referentie-
laboratoria wil hebben heroverweegt. 
De keuze voor welke doelorganismen of infectieziektevraagstukken er ten behoeve 
van Nederland referentielaboratoria moeten zijn, dient volgens de commissie 
systematisch te geschieden op basis van een min of meer objectieve wijze van 
prioritering (aan de hand van een gewogen set criteria opgesteld door Nederlandse 

                                                      
8 Emerging zoonoses: early warning and surveillance in the Netherlands, RIVM rapport 
330200002/2004. 
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deskundigen zoals in Duitsland is gedaan). De keuzes dienen te worden gemaakt in 
samenspraak met relevante deskundigen in het veld (bijvoorbeeld middels een 
Delphi-methode) en periodiek, bijvoorbeeld elke 4 jaar, te worden geëvalueerd, om 
rekening te kunnen houden met de laatste ontwikkelingen. Er dienen efficiënt 
ziekteverwekkers te kunnen worden toegevoegd én verwijderd. Zo worden immers 
ook de lijsten van meldingsplichtige ziekten periodiek herzien en wordt bijvoorbeeld 
de eerdergenoemde handleiding van besmettelijke ziekten van de American Public 
Health Association frequent up-to-date gebracht (laatste editie is van december 2014, 
en bevat nu een hoofdstuk over Zikavirus).   
Door systematisch keuzes te maken en te prioriteren is het bovendien mogelijk om 
onderscheid te maken tussen noodzakelijke en gewenste vormen van referentie-
diagnostiek. 
 
Het ontbreken van structurele aandacht voor het opkomende probleem van anti-
microbiële resistenties is een voorbeeld van een ontwikkeling waar toentertijd maar 
beperkt rekening mee is gehouden, zodat dreigt dat men achter de feiten aanloopt 
(en ook heeft gelopen, zie OXA-48 uitbraak in het Maasstadziekenhuis). 
Dat roept ook de vraag op of de keuze voor referentiefunctie alleen moet worden 
bepaald op grond van (groepen) doelorganismen of dat er ook referentiefuncties te 
definiëren zijn op basis van bijzondere eigenschappen van micro-organismen, zoals 
opduikende resistentie tegen antimicrobiële middelen, of het opduiken van bijzonder 
virulente varianten van pathogenen, of een bijzondere epidemiologische context 
(zoals ziekenhuisinfecties), of zeldzame ziekten (bijvoorbeeld Whipple’s disease) en 
importziekten (bijvoorbeeld Burkholderia pseudomallei) zoals Engeland heeft gedaan. 
Ook het ontwikkelen en in stand houden van nieuwe microbiologische methoden en 
technieken kan, zeker indien daar kostbare faciliteiten (bijvoorbeeld BSL-4) nodig zijn 
of schaarse expertise voor voorhanden is, reden zijn (tijdelijk) een referentiefunctie 
toe te kennen aan een intern laboratorium of die van een externe partij. 
 
Samenvattend meent de commissie dat de huidige lijst van referentielaboratoria in 
Nederland niet voldoet, en dient te worden omgevormd tot een systematisch, 
rationeel en geprioriteerd samengestelde lijst van (groepen) doelorganismen en 
probleemstellingen, die up-to-date wordt gehouden. Bij de samenstelling ervan 
dienen relevante partijen uit het beroepenveld van infectieziektedeskundigen 
(microbiologen, infectiologen, epidemiologen) betrokken te worden. 
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De organisatie van referentielaboratoria 
 
Huidige organisatie 
De microbiologische referentiefuncties voor diverse doelorganismen zijn momenteel 
verdeeld over het RIVM-CIb (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en 
Screening (humaan), Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (veterinair)) en 
diverse instellingen, voornamelijk Universitaire Medische Centra, buiten de overheid. 
 
De commissie plaats enkele kanttekeningen bij de huidige organisatorische opzet: 
− De externe referentielaboratoria worden formeel door het RIVM-CIb erkend en 

financieel ondersteund, op basis van tijdelijke overeenkomsten. 
− Een omvangrijk deel van de werkelijke kosten die externe referentielaboratoria 

maken,  worden niet gedekt door de financiële vergoeding vanuit het RIVM-CIb. 
− De referentiefunctie van de centra binnen het RIVM-CIb worden gefinancierd 

vanuit het budget van het RIVM-CIb, er bestaat geen geoormerkt budget voor 
referentie binnen de diagnostiek-budgetten van het RIVM-CIb, en in het algemeen 
is er geen geoormerkt budget voor referentielaboratoria in Nederland.  

− De huidige organisatievorm is historisch tot stand gekomen op basis van wettelijke 
taken binnen het RIVM-CIb en op basis van persoonlijke interesses en expertises 
van personen binnen en buiten het RIVM-CIb.  

− De dekkingsgraad van de referentiefunctie is beperkt. Niet voor alle micro-
organismen waarvoor dat wenselijk is zijn er op dit moment referentielaboratoria 
voorhanden.  

− De relatie tussen de diverse referentielaboratoria is niet duidelijk, er is geen sprake 
van een als netwerk functionerend geheel van microbiologische referentie-
laboratoria.  

− Ook de inhoudelijke samenhang en samenwerking tussen de referentielaboratoria 
met het RIVM-CIb behoeft duidelijk versterking en intensivering.  

− Ook binnen de laboratoria in het RIVM-CIb lijkt de functie van microbiologisch 
referentielaboratorium weinig geprofileerd te zijn en is de regie over het geheel 
van interne en externe microbiologische referentielaboratoria weinig zichtbaar.  

− Er zijn geen reguliere bijeenkomsten, fysiek of via sociale media,  waar de 
Nederlandse microbiologische referentielaboratoria hun bevindingen presenteren 
en zich als zodanig profileren.  

− Algemene bevindingen met betrekking tot de surveillance zijn niet op een 
gemeenschappelijke locatie beschikbaar en toegankelijk.  

− Ook is er momenteel onduidelijkheid over de duur van de overeenkomsten wat 
een impact kan hebben op de continuïteit van de referentieactiviteiten. 

Daarmee wordt het belang van microbiologische referentielaboratoria thans onder-
belicht, en daarmee ondergewaardeerd. 
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Voorstel voor nieuwe organisatievorm 
Een toekomstige organisatievorm zou volgens de commissie de referentie- en 
coördinatiefunctie van het CIb duidelijker tot uiting moeten brengen alsmede zorg-
dragen voor voldoende dekking en voor de nodige samenhang tussen de diverse 
stakeholders. Het houden van de status nationaal referentielaboratorium dient 
daarbij beter geprofileerd te worden. 
 
De commissie staat een herinrichting van de referentielaboratoriumfunctie in 
Nederland voor ogen op basis van de volgende uitgangspunten: 
− Regie en coördinatie bij het RIVM-CIb, waarbij het RIVM-CIb ook zelf referentie-

laboratoria heeft, ontwikkelt en in stand houdt, die voldoen aan de Europees 
gestelde criteria.  

− Transparante en gestructureerde lijst van prioritaire micro-organismen/infectie-
ziekten aan de hand van criteria, zoals bijvoorbeeld in Duitsland gehanteerd voor 
surveillance, geparametriseerd conform de Nederlandse situatie in overleg met 
deskundigen in het veld.  

− Gebruik blijven maken van bestaande en toekomstige expertise en faciliteiten voor 
microbiologische referentielaboratoriumtaken buiten het RIVM. 

− De interne en externe referentielaboratoria worden door het RIVM-CIb als zodanig 
erkend en doelmatig gefinancierd (zie onder). 

− Het omvormen van het samenstel van de huidige externe referentielaboratoria 
naar een meer gestructureerd functionerend netwerk, dat bijvoorbeeld aansluit bij 
de beoogde regionalisatie van de microbiologisch laboratoriumdiagnostiek in het 
kader van antibioticaresistentie en antibiotic stewardship (zorgnetwerken anti-
bioticaresistentie, o.a. brief minister VWS aan Tweede Kamer d.d. 7 juli 2016). 

 
Rol RIVM-CIb 
Het RIVM-CIb heeft meerdere functies in dit verband. Zij voert de regie wat onder 
meer inhoudt dat het RIVM-CIb besluiten neemt ten aanzien van de lijst gepriori-
teerde verwekkers/ziekten en ten aanzien van de toekenning van referentiefuncties 
aan interne en externe partijen. 
Besluiten ten aanzien van het samenstellen van de lijst en het toekennen van 
referentiefuncties dienen volgens de commissie genomen te worden op basis van 
adviezen van relevante deskundigen/stakeholders uit het veld (bijvoorbeeld  artsen-
microbioloog, internisten-infectiologen, GGD-artsen infectieziekten, epidemiologen 
RIVM-CIb), waarbij de mate van voldoen aan de gestelde criteria voor referentie-
laboratoria leidend is. 
Besluiten worden vastgelegd en gecommuniceerd met het veld, en vertaald in 
overeenkomsten tussen RIVM-CIb en externe partijen, zoals nu ook het geval is. Bij 
het opstellen van deze overeenkomsten dient extra aandacht te worden besteed aan 
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het eigendom en gebruik van materialen en metadata, over en weer, zodat de 
continuïteit van dergelijke bio-banken gewaarborgd is, er geen misverstanden kunnen 
ontstaan over het gebruik ervan, en men elkaars ambities respecteert. Het eigendom 
en gebruik van dergelijke bestanden is in het verleden regelmatig een heikel punt 
gebleken. Daarbij moeten volgens de commissie de informatie en biobanken voor 
andere partijen in beginsel toegankelijk zijn. 
 
Bestendige financiering van de interne en externe referentielaboratoriumfuncties is 
ook een verantwoordelijkheid van de overheid, c.q. RIVM-CIb. 
 
Voorts neemt het RIVM-CIb initiatieven om het netwerk van referentielaboratoria 
verder te profileren en de kwaliteit ervan te borgen, onder andere door het 
organiseren van openbare wetenschappelijke bijeenkomsten met en over de 
referentielaboratoriumfuncties, inclusief microbiologische referentielaboratoria in de 
veterinaire en landbouwsectoren. Ook onderling overleg en samenwerking binnen 
het netwerk van referentielaboratoria dient door het RIVM-CIb gestimuleerd en 
gefaciliteerd te worden. 
 
Idealiter zouden in het netwerkmodel referentielaboratoriumfuncties voor elk van de 
vier klassen micro-organismen (Bacteriën, Virussen, Fungi en voor Parasieten) binnen 
het RIVM-CIb worden aangewezen, die samenwerken met externe partijen, waar en 
wanneer dat meerwaarde oplevert. Dat vergt waarschijnlijk enige reorganisatie en 
nadere investeringen in expertise en faciliteiten in het RIVM-CIb. Hieronder worden 
daar de belangrijkste gedachten van de commissie over gedeeld. 
 
De coördinatie door het RIVM-CIb behelst tevens het systematisch verzamelen en 
analyseren van voor het beleid relevante informatie ten aanzien van de epidemio-
logie en impact van ziekteverwekkers/infectieziekten in Nederland. 
De verwachting is dat de hoeveelheid in microbiologische laboratoria gegenereerde 
gegevens drastisch zal toenemen, onder andere door het routinematig sequensen 
van genomen, en dat deze gegevens in verband met elkaar en met andere data-
banken nieuwe inzichten kunnen verschaffen in het voorkomen en verspreiden van 
infectieziekten in Nederland en daarbuiten. Het omgaan met dergelijke grote data-
bestanden vergt een bijzondere expertise die in het RIVM-CIb voorhanden is 
(bijvoorbeeld TypeNed, Moleculair Platform) of daar ontwikkeld zou moeten worden. 
Toegankelijkheid van dit soort data voor derden is ook hier van belang, en dient 
derhalve geregeld te worden. 
 
Externe partijen 
Er zijn verschillende centra die de rol van een microbiologisch referentiecentrum op 
zich kunnen nemen. 
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De acht UMC’s zijn bijvoorbeeld al toegerust om laboratoriumreferentietaken op zich 
te nemen, omdat daar niet alleen routine diagnostische, maar ook research- en 
ontwikkelfaciliteiten aanwezig zijn en deze centra als een van hun kerntaken hebben 
om expertise te leveren aan en ten behoeve van de publieke zaak. In het kader van de 
bestrijding van antibioticaresistentie worden zij bovendien reeds voor 8 van de 10 
zorgnetwerk regio’s geacht de spilfunctie in het zorgnetwerk antibioticaresistentie uit 
te oefenen. 
Daarnaast zijn enkele andere laboratoria (met name in STZ-ziekenhuizen en een enkel 
GGD-laboratorium) momenteel belast met een referentietaak of spilfunctie in de 
zorgnetwerk-antibioticaresistentie structuur. 
 
De rol van externe partijen moet nadrukkelijk worden geprofileerd, omdat in die 
instellingen niet alleen de wetenschappelijke expertise aanwezig is, maar ook veel 
patiënten komen met voor deze referentiefuncties interessante casussen (en dus ook 
materialen). Het lijkt zinvol om in een overigens open aanbestedingsprocedure in 
ieder geval bovengenoemde partijen actief uit te nodigen om voor één of meer 
micro-organismen als referentielaboratorium te opteren. Andere instellingen, zoals 
bestaande referentielaboratoria in het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid 
Kennemerland in Haarlem en laboratoria van de GGD en Sanquin in Amsterdam, 
kunnen op basis van hun opgebouwde bijzondere expertises, faciliteiten en 
ervaringen uiteraard ook actief worden benaderd. Voor de stichting Sanquin geldt dat 
zij een bijzondere expertise en microbiologische deskundigheid heeft ten aanzien van 
de diagnostiek van bloed-overdraagbare infecties en van donormaterialen, er van 
uitgaande dat op de prioritaire lijst van referentiefuncties ook dergelijke infecties 
zullen vóórkomen. 
 
Voor de Fungi is er een bijzondere situatie, er is immers het Westerdijk Fungal 
Biodiversity Institute (WFBI) (voorheen: KNAW-Centraal Bureau Schimmelculturen) te 
Utrecht waarin de Medisch Mycologie één van de speerpunten is en waar de dienst-
verlening onder andere expertise en de identificatie van onbekende schimmels en 
gisten omvat. Het WFBI beheert bovendien een van de grootste collecties van fungi in 
de wereld. Het WFBI werkt voor de medische mycologie al langjarig samen met 
Radboudumc en met het STZ-ziekenhuis Canisius-Wilhelmina in Nijmegen (met name 
voor resistentie tegen antimycotica onder Aspergilli), en met het Erasmus Universitair 
Medisch Centrum (ten aanzien van mycetoma). Deze laboratoria doen research, 
hebben expertise en zij beheren belangrijke collecties van fungale isolaten. Omdat er 
op dit moment binnen het RIVM-CIb nog geen laboratorium noch expertise ter zake 
fungi aanwezig is, ligt het voor de hand om expertise vanuit die centra in het RIVM-
CIb te brengen (via deelaanstellingen bijvoorbeeld), zodat ook dit deel van het 
microbiologische spectrum van infecties bij de mens de nodige aandacht krijgt. 
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Relatie met andere netwerken 
De routine diagnostische laboratoria hebben zelf belang bij het voorhanden zijn van 
referentielaboratoria, zij maken gebruik van de huidige Nederlandse referentie-
laboratoria (onbekend is waar en hoe vaak zij gebruik maken van referentie-
laboratoria) en zijn van oudsher bereid gebleken bij te dragen aan de surveillance van 
infectieverwekkers en hun eigenschappen zoals antibioticaresistentie. 
Het is derhalve van belang de keuze van de doelorganismen en de organisatie van de 
referentielaboratoria in Nederland zorgvuldig te maken en vorm te geven door het 
beroepenveld, c.q. de NVMM, erbij te betrekken. 
 
In het concept ”One Health” wordt de gezondheid en het welzijn van dieren (en 
gewassen) en dat van mensen als elkaar beïnvloedende domeinen binnen één 
ecologisch continuüm beschouwd, waar zoönose (en vice versa) kunnen optreden. De 
commissie vindt daarom van belang dat de toekomstige organisatie van de micro-
biologische referentielaboratoria in Nederland aansluit bij die in de veterinaire sector. 
Lidstaten van de EU zijn verplicht nationale referentielaboratoria in te richten voor 
dierziekten waar een communautair referentiecentrum voor is aangewezen conform 
de EU richtlijn, waarbij lidstaten nationale referentielaboratoria met elkaar kunnen 
delen. De nationale referentielaboratoria voor de veterinaire sector moeten samen-
werken met Europese referentielaboratoria. 
In Nederland zijn het Wageningen Bioveterinary Research (voorheen Centraal 
Veterinair Instituut) (dierziekten) en RIKILT (voedselveiligheid), beide onderdeel van 
Wageningen University & Research, of het RIVM (voedselveiligheid), het aangewezen 
nationale referentielaboratorium en voor sommige onderdelen zijn zij ook het 
Europese referentielaboratorium voor die sector. Daarnaast hebben de Faculteit 
Diergeneeskunde te Utrecht en de Gezondheidsdienst voor Dieren belangrijke 
diagnostiek-leverende laboratoria waarmee samengewerkt kan worden. 
 
De huidige EU-regelgeving m.b.t. dierziekten en diergezondheid is vrij complex en 
versnipperd, en daarom heeft de EU-Commissie besloten de regelgeving te 
vereenvoudigen met één nieuwe verordening die van kracht wordt op 21 april 2021 
en op die datum een groot aantal bestaande regelingen zal vervangen: Verordening 
(EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad betreffende overdraagbare 
dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van 
diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”). 
De taken van EU- en nationale Referentielaboratoria zijn in algemene zin beschreven 
in 2004/882 EU; in specifiekere EU-richtlijnen en/of verordeningen zijn deze en de 
controle- of bestrijdingsmaatregelen en voorgeschreven diagnostische methoden 
voor met name genoemde dierziekten vaak uitvoeriger beschreven. 
 
In het RIVM-CIb zijn bovengenoemde referentiefuncties belegd in het Centrum voor 



pagina 36 
 

Zoönose en Omgevingsmicrobiologie, dat al deelneemt in het landelijke 
signaleringsoverleg zoönosen met bovengenoemde partijen uit de veterinaire sector. 
Het CIb-verband van microbiologische referentielaboratoria in de humane en de 
veterinaire sector kan verder worden uitgebouwd in het kader van de landelijke 
coördinatiefunctie van het RIVM-CIb. Een voor de hand liggende vraag is in hoeverre 
referentielaboratoria in een van beide sectoren bruikbaar zijn voor de andere sector. 
De commissie heeft hier geen onderzoek naar gedaan maar op het gebied van 
zoönose bij de mens is afstemming tussen beide sectoren ten aanzien van de 
laboratoriumdiagnostiek en typering al nodig, en lijken er kansen te liggen. Een ander 
voorbeeld is de expertise aanwezig in het RIKILT om residuen van antibiotica te 
bepalen in dierlijke producten, een expertise en faciliteit die, weliswaar met een 
ander oogmerk, mogelijk in de humane gezondheidszorg ingezet kunnen worden. 
Overigens werken partijen in de humane en veterinaire sectoren al jaren samen op 
het gebied van antibioticagebruik en resistentie tegen antibiotica (zie jaarlijkse 
rapportage NethMap/MARAN). 
 
Mogelijke Internationale samenwerking 
Europese integratie van referentie microbiologische voorzieningen is onderwerp 
geweest van het EU Human Pathogen Reference Laboratories project van DG SANCO, 
dat in 2012 rapporteerde. Een centraal EU referentielaboratorium voor de micro-
biologie werd daarin afgewezen, in plaats daarvan werden verschillende modellen 
voor een samenhangend geheel van diverse referentie laboratoria voorgesteld.  Deze 
modellen worden thans uitgewerkt in diverse EU-onderzoekprojecten. Daarnaast zijn 
er andere samenwerkingsverbanden zoals het G-8 Global Health Security Initiative uit 
2001, waar het doel is de mate van voorbereiding en response-capaciteit van landen 
op nieuwe bedreigingen van microbiologisch, chemisch en radio nucleaire aard te 
verhogen. Meer recent heeft het RIVM een overeenkomst tot samenwerking gesloten 
onder de titel IC4Health met gelijksoortige instituten in Noorwegen, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk, maar gedeelde referentie microbiologisch functies zijn daarin 
nog niet benoemd. 
 
In ieder geval kan nu al overwogen en overlegd worden in hoeverre de 
microbiologische referentielaboratoria van België en die in Nederland aanvullend aan 
elkaar kunnen worden georganiseerd in het kader van de BENELUX. De commissie 
acht het, gezien het langjarige bestaan van wat tegenwoordig de Benelux Unie heet 
(sinds 1944), waar tegenwoordig niet alleen op economisch gebied maar ook ten 
aanzien van andere binnenlandse zaken nauw wordt samengewerkt, haalbaar dat 
deze landen afspraken ter zake van de referentielaboratoria maken die de belangen 
van de betrokken landen respecteert, borgt en die kosten-effectiever zijn dan 
wanneer elk land de referentielaboratoriumfuncties zelfstandig ter hand neemt. 
Voor een enkele referentiefunctie delen België en Nederland immers al een nationaal 
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referentielaboratorium in de veterinaire sector (het CVI-WUR is dat voor ziekten bij 
schelp- en schaaldieren). Bovendien heeft België al nationale referentielaboratoria 
aangewezen voor ± 15 diverse humaan pathogene micro-organismen uit de hoogste, 
hoge en gemiddelde prioriteitsklassen op basis van de Duitse criteria en situatie (zie 
paragraaf over doelorganismen), waar in Nederland nog geen referentielaboratorium 
voor is aangewezen. 
In beginsel is het mogelijk referentiefuncties met andere Europese landen dan België 
structureel te delen, maar daarvoor ontbreekt vooralsnog een robuuste grondslag. De 
commissie adviseert daar ook niet op te wachten. Overigens bestaan er door de ECDC 
gecoördineerde netwerken rond een 17-tal ziektecategorieën. Binnen een aantal van 
die netwerken functioneren consortia van laboratoria waarmee Nederlandse 
referentielaboratoria samenwerken (bijvoorbeeld binnen het netwerk Food- and 
waterborne diseases and zoonosis functioneert een consortium van laboratoria rond 
Legionella [ELDSnet]9, Salmonella, Shigatoxine proiducerende E. coli en Listeria). 

  

                                                      
9 https://ecdc.europa.eu/en/about-us/partnerships-and-networks/disease-and-laboratory-networks 
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Kwaliteitscriteria voor referentielaboratoria 
De toedeling van de eenmaal geselecteerde doelorganismen voor referentie aan de 
kandidaat laboratoria zou moeten geschieden op basis van een objectieve set tevoren 
vastgestelde eisen waaraan een nationaal referentiecentrum moet voldoen. Daarbij 
moet vanuit doelmatigheid ook gedacht worden aan met elkaar samenhangende 
groepen van doelorganismen, zoals de diverse verwekkers van seksueel 
overdraagbare aandoeningen of bloed-overdraagbare infecties. 
 
In het RIVM-rapport van 2012 staat een aanzet voor de aan de laboratoria te stellen 
eisen en verplichtingen. Daarin wordt gesteld dat een referentielaboratorium: 
− is door het RIVM-CIb benoemd en door de NVMM erkend; 
− voldoet aan de eisen die in dit rapport zijn gesteld; 
− heeft de expertise die zowel landelijk als internationaal erkend is; 
− wordt financieel duurzaam ondersteund door RIVM-CIb; 
− wordt periodiek geëvalueerd door een breed samengestelde commissie. 
 
De eisen hierboven genoemd zijn nader omschreven in het RIVM-rapport uit 2012 (zie 
box hieronder). 
A. Het referentielaboratorium heeft voor het onderwerp (een micro-organisme of een omschreven 

groep van micro-organismen) de best mogelijke, ‘state of the art’, laboratoriumdiagnostiek/-
techniek in huis, gevalideerd, operationeel en toegankelijk voor andere laboratoria. De referentie-
werkzaamheden zijn deel van ‘routine’-laboratorium werkzaamheden op hetzelfde gebied. 

B. De diagnostiek wordt ingezet voor onder andere confirmatie van een uitslag van elders, typering 
voor het vergelijken van stammen, onderzoek van bijzondere of afwijkende monsters, of onderzoek 
naar de aanwezigheid van bepaalde markers van het micro-organisme. 

C. Het referentie laboratorium is de ‘primus inter pares’ op het vakgebied van de referentiefunctie. 
Het referentielaboratorium geeft actief wetenschappelijk en technisch advies aan en deelt vak-
kennis met de laboratoria in het veld en diegenen die uit hoofde van de openbare gezondheidszorg 
op dat gebied actief zijn (waaronder VWS, RIVM-CIb en GGD). 

D. Diagnostische tests worden in het referentielaboratorium gevalideerd. Verder heeft het referentie-
laboratorium een adviserende en ondersteunende functie over de waarde en toepassing van in den 
lande gebruikte tests. 

E. Het referentielaboratorium heeft een netwerk van contacten. Het heeft en onderhoudt op 
nationaal niveau contacten met de laboratoria in het veld, met de GGD’en, met de overheids-
instanties en het maakt op internationaal niveau deel uit van netwerken zoals dat van het ECDC, de 
WHO en het CDC. 

F. De laboratoriumsurveillancefunctie, nationaal en internationaal, is één van de onderdelen van de 
referentiefunctie. Het referentielaboratorium heeft een actieve laboratoriumsurveillancefunctie. 
Het rapporteert de afwijkingen, bijzonderheden en onregelmatigheden in de surveillance 
(uitbraken, het falen van een diagnostische test, verandering van virulentie, toename van anti-
bioticumresistentie, het opkomen van een infectieziekte van onbekende etiologie en dergelijke) 
aan de betrokken instanties, waaronder het RIVM-CIb. De laboratoriumdata worden gekoppeld aan 
epidemiologische data. 
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G. Het referentielaboratorium beheert en onderhoudt de collectie van referentiematerialen 
(referentiestammen, sets van klinische materialen, een serumcollectie, genetisch materiaal en 
dergelijke) ten behoeve van kwaliteitscontrole, evaluatie of validatie van een systeem of metho-
dologie en deze zijn op te vragen door laboratoria in het veld. 

H. De adviezen en technische ondersteuning aan de leiding van het RIVM-CIb behelzen onder andere 
keuzes bij vaccinproblematiek, uitbraakresponsmanagement en voorbereidingen voor opschaling. 

I. De laboratoria in het veld worden technisch en wetenschappelijk ondersteund in implementatie 
van diagnostische methoden en getraind in achtergronden en opzet ervan. 

J. Het referentielaboratorium geeft laboratoriumondersteuning bij een uitbraak in nauwe samen-
werking met het RIVM-CIb. 

Box 1. Eisen te stellen aan een nationaal microbiologisch referentielaboratorium. 
 
Voor meer specifieke activiteiten refereert het RIVM-rapport naar het rapport van de 
ECDC (2010), waarbij onder de eerder genoemde 5 hoofdtaken de volgende 
activiteiten staan (zie onderstaande box). 
1. Activities regarding reference diagnositics 

a. Have up-to-date reference methods in operation for specific pathogen/disease characterization. 
b. For selected pathogens: offer diagnostic confirmation services (i.e. validate diagnostic test 

results, provide advice and support). 
c. Investigate atypical samples. 

2. Activities regarding reference material resources 
a. Develop, maintain and/or have access to relevant source reference materials. 
b. Provide and/or facilitate access to reference material for relevant laboratories and 

organizations. 
3. Activities regarding scientific advice 

a. Provide scientific advice and recommendations to public health authorities. 
b. Provide technical support for policy development, e.g. vaccine issues, outbreak response 

management and preparedness planning. 
c. Provide advice and support to laboratories (i.e. including activities such as conducting 

workshops and other training activities based on needs but also for the implementation of new 
methods and policies). 

4. Activities regarding collaboration and research 
a. Participation in regional/international public health microbiology laboratory networks. 
b. Participation in other regionally or internationally relevant projects and initiatives, including 

research and development activities to underpin the quality, scope and development of core 
reference laboratory activities; participation in, and contribution to, international surveillance. 

5. Activities regarding monitoring, alertness and response 
a. Provide data to national surveillance institutes or, if part of a national surveillance institute, to 

other appropriate bodies. 
b. Provide surge capacity as part of a national preparedness plans. 
c. Provide advice and technical support in outbreak investigations. 
d. Provide early warnings in case of unusual occurrences. 

Box 2. Activiteiten die microbiologisch referentielaboratorium kenmerken. 
 
De commissie kan zich goed vinden in bovengenoemde serie eisen en in de takenset 
van een microbiologisch referentielaboratorium. Voor de commissie zijn de eisen 
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gesteld onder A, B, E, F, en G essentieel, en is deelname aan wetenschappelijk 
onderzoek in nationaal en internationaal verband van groot belang. Ook de overige 
eisen vindt de commissie van zodanig belang dat een kandidaat-referentie-
laboratorium moet kunnen uitleggen en aannemelijk maken waarom zij aan een of 
meer van de genoemde criteria voor een referentielaboratorium niet of nog niet kan 
voldoen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de referentiefunctie. 
 
Bovendien dienen volgens de commissie de microbiologische referentielaboratoria 
door de RVA geaccrediteerd te zijn, incluis de onderdelen die als referentie worden 
gebruikt, volgens de geldende internationaal aanvaarde normen, op dit moment de 
ISO-norm 15189 (aanvullende eis K). Voor het goed functioneren van referentie-
laboratoria is het bijvoorbeeld van groot belang dat zij zich servicegericht opstellen 
ten opzichte van hun stakeholders en klanten, dat ziet de commissie als een kritische 
succesfactor. In het geval uitvoerende laboratoria ook geaccrediteerd  kunnen  
worden, dan moet het referentielaboratorium rondzendoefeningen kunnen uitsturen. 
Hiervoor heeft het referentielaboratorium een ISO 17043-accreditatie nodig. 
Voor de continuïteit van de referentiefunctie is de aanwezigheid van voldoende 
expertise in de staf van het laboratorium cruciaal. Meerdere stafleden dienen daarom 
de referentiefunctie aan te kunnen sturen (aanvullende eis L). 
De laboratoriumfaciliteiten zelf moeten uiteraard voldoen aan de microbiologische 
veiligheidseisen passend bij de pathogeniciteit-klasse waartoe de doelorganismen 
behoren (aanvullende eis M). 
 
De commissie meent dat eenmaal geselecteerde referentielaboratoria een meerjarige 
overeenkomst (voorstel 4 jaar) met het RIVM-CIb dienen te sluiten waar boven-
genoemde set eisen en de verplichtingen over en weer staan vermeld, zodat er 
sprake is van voldoende doorzettingsmacht om de gestelde doelen te bereiken. 
Aan de interne referentielaboratoria van het RIVM-CIb worden dezelfde eisen gesteld 
als die aan de externe partijen worden gesteld. Ook de interne laboratoria dienen als 
referentielaboratoria te worden aangemerkt en geprofileerd. Dat betekent dat het 
RIVM-CIb zelf voldoende expertise en menskracht in huis moet hebben om te kunnen 
functioneren als referentielaboratorium én als coördinatiecentrum van de micro-
biologische referentielaboratoria. 
De commissie is van mening dat de kosten van de referentiefunctie van een 
laboratorium transparant moeten zijn en die voor de externe laboratoria tenminste 
ten dele moeten worden gefinancierd vanwege de centrale overheid, via het RIVM-
CIb. Overigens moet de financiering robuust zijn in die zin dat gaandeweg de 
overeenkomst de kosten geen belemmering mogen vormen voor de uitvoering van 
de taken conform de afspraken. 
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Vergoeding van referentiefuncties 
Knelpunten huidige financiering 
De huidige wijze van financiering van de referentielaboratoria in Nederland is 
onbevredigend: 
− De huidige laboratoria worden op verschillende wijze gefinancierd. Er bestaat geen 

uniforme regeling. 
− De bijdrage van het RIVM-CIb sluit onvoldoende aan bij de werkelijke kosten. De 

externe referentielaboratoria geven aan tientallen procenten tot het twee- of 
meervoudige tekort te komen. Deze tekorten dekken de referentielaboratoria uit 
andere middelen, zoals onderzoeksgelden, grants, bijdragen vanuit de industrie. 
Een afhankelijkheid van dergelijke bronnen, met name van de farmaceutische en 
diagnostiek-leverende industrieën dreigt met het risico van (de schijn van) 
belangenverstrengeling en kan tot onverwachte continuïteitsproblemen leiden.  

− Financiering moet direct uit het budget van het RIVM-CIb plaatsvinden, waardoor 
er nauwelijks ruimte is voor veranderingen of uitbreiding. 

− De kosten van de referentielaboratorium- en coördinatiefuncties die het RIVM-CIb 
uitvoert, zijn niet als zodanig geoormerkt binnen de begroting van het RIVM-CIb. 
De referentiefunctie loopt daarmee steeds een budgettair risico om te worden 
achtergesteld vis à vis de wel in de begroting gespecificeerde activiteiten. 

− De budgetten van de routine medisch-microbiologische laboratoria staan onder 
druk, omdat de NZA-tarieven steeds meer marktconformer worden gemaakt. 
Gevolg is dat de laboratoria scherpere keuzes moeten maken in hun activiteiten. 
Dit werkt nadelig in de cofinanciering voor activiteiten in het belang van de 
publieke gezondheid. 

− De referentielaboratoria kunnen alleen goed functioneren wanneer de overige 
medisch-microbiologische laboratoria meewerken. Zij moeten de noodzakelijke 
analyses uitvoeren, monsters en isolaten beschikbaar stellen, c.q. aanleveren aan 
de referentielaboratoria, tezamen met de voor epidemiologische analyse 
benodigde gegevens. Zorgverzekeraars vergoeden  deze, voor de referentiefunctie, 
cruciale activiteiten van de routine medisch-microbiologische laboratoria in 
principe niet. 

 
De commissie heeft geconstateerd dat op nationaal en Europees niveau de 
financiering (en regelgeving) van referentiediagnostiek binnen het domein veterinair 
en voedselveiligheid beter en uitgebreider is georganiseerd dan die voor humane 
referentiediagnostiek. Een verklaring hiervoor kan zijn dat binnen de Europese Unie 
volksgezondheid pas sinds het Verdrag van Maastricht (1992) een beleidsthema is. 
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Voorstel financiering 
De commissie pleit voor een meer uniform en transparant systeem van financiering 
vanuit de rijksoverheid dat beter aansluit bij de daadwerkelijke uitvoeringskosten van 
de referentietaken. 
Naast een meer gelijke behandeling van de referentielaboratoria moet dit leiden tot 
een vermindering van de risico’s met betrekking tot de continuïteit en (schijn van) 
belangenverstrengeling. Bovendien vormt robuuste financiering vanuit de rijks-
overheid een sturingsinstrument dat kan bijdragen aan de noodzakelijke versterking 
van de regievoerende en coördinerende rol van het RIVM-CIb. 
 
Naast diagnostiek hebben referentielaboratoria nog andere taken, zoals eerder in dit 
advies is gesteld. Het is belangrijk bij de financiering van referentielaboratoria 
rekening te houden met dit brede takenpakket dat zij geacht worden uit te voeren. 
Het betreft de volgende taken: 
1. referentiediagnostiek 
2. wetenschappelijke expertise en advisering 
3. opslag referentiematerialen en metadata 
4. wetenschappelijk onderzoek en (internationale) samenwerking 
5. surveillance, vroege signalering en uitbraakmanagement 
 
In België is enkele jaren geleden een eenduidige regeling voor de bekostiging van 
(humane) referentielaboratoria opgezet. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan, 
zijn over het algemeen gunstig. De commissie adviseert in de Nederlandse situatie 
een soortgelijke systematiek van financiering te hanteren. Het totale budget voor de 
uitvoering van referentietaken dient uit een aantal componenten te worden 
opgebouwd: 
A. Kosten per referentielaboratorium: 

− Een vast bedrag als basisvergoeding om expertise en infrastructuur in stand te 
houden. 

− Een variabel, gemaximeerd deel naar rato van het gebruik van de referentie-
functie. 

− Een variabel, gemaximeerd deel als vergoeding voor de analyses (niet zijnde 
routinediagnostiek ten behoeve van individuele zorg die door de zorg-
verzekeraars gefinancierd wordt) waarbij voor elk laboratorium in principe 
eenzelfde, vast bedrag per soort analyse geldt. Dit draagt bij aan een kosten-
effectieve afweging door de laboratoria tussen het zelf ontwikkelen of de 
inkoop van diagnostiek. 

B. Kosten voor de bepalingen door routinelaboratoria in het belang en in opdracht 
van de publieke gezondheid en die niet door de verzekeraars als onderdeel van de 
individuele zorg worden vergoed.  

C. Kosten voor de coördinerende activiteiten van het RIVM-CIb. 
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D. Een reservering voor onverwachte uitbraken die een snelle (her)inrichting van een 
referentielaboratorium noodzakelijk maken. 

In bijlage D staat een eerste aanzet opgenomen op welke wijze het financierings-
model zou kunnen worden uitgewerkt. 
 
Niet alle referentielaboratoria zijn vergelijkbaar qua aard en omvang. Om die reden 
kan differentiatie plaatsvinden in de vergoedingen aan de laboratoria. Zo zou 
bijvoorbeeld een driedeling (normaal/intensief/top) gemaakt kunnen worden in de 
benodigde expertise en infrastructuur, het gebruik van de referentiefunctie en het 
aantal uit te voeren analyses (zie voorbeeld in bijlage D). De indeling is vervolgens 
bepalend voor het maximale bedrag.  
 
Uitgangspunt is dat de financiering vanuit de rijksoverheid een substantiële bijdrage 
moet leveren aan de uitvoeringskosten van een referentielaboratorium. Er hoeft 
echter geen sprake te zijn van een volledige dekking van de kosten. De commissie 
vindt het wel van groot belang dat een referentielaboratorium transparant is over de 
oorsprong van de aanvullende financiering en hierover afspraken maakt met het 
RIVM-CIb. 
 
Het zijn voornamelijk UMC’s die op dit moment de referentiefuncties buiten het CIb 
uitvoeren. 
Deze werkzaamheden passen goed bij de taak van expertisecentrum, die de 
UMC’s q.q. hebben, en bij het onderzoek en de wetenschapsontwikkeling binnen 
deze organisaties. Om die reden is het niet onlogisch dat de organisaties zelf 
financieel bijdragen aan de uitvoering van de referentiefunctie. Verondersteld wordt 
dat deze bijdragen zichzelf terugverdienen, omdat mensen en middelen kunnen 
worden aangetrokken op basis van het hebben van een referentiefunctie. Daarnaast 
levert de uitoefening van een referentiefunctie de uitvoerende organisatie gezag en 
reputatie, wetenschappelijke publicaties en positie op. Deze aspecten rechtvaardigen 
een eigen bijdrage in de uitvoeringskosten van de referentiefunctie. 
 
De commissie verwacht echter wél dat structureel aanzienlijk meer budget nodig zal 
zijn om het netwerk van referentielaboratoria in Nederland op vergelijkbaar niveau te 
krijgen als in de ons omringende landen. Zo is bijvoorbeeld in België het totaal 
beschikbare budget ongeveer €4.000.000 per jaar, waarvan 10% bestemd is voor de 
kosten voor de regiefunctie. 
In het rekenvoorbeeld (bijlage D) komen als ruwe indicatie voor Nederland de kosten 
op ruim €6.000.000 uit voor een netwerk van een 45-tal referentiefuncties. 
 
Samenwerken binnen Benelux-verband leidt waarschijnlijk tot kostenbesparing. Op 
lange termijn lijkt het insteken op een Europees netwerk van referentielaboratoria 
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voor een klein land met beperkte middelen als Nederland financiële voordelen te 
bieden.  
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Bijlage A: Voorbeeld: Duitse prioriteitenlijst surveillance 

Highest priority group: 
scores between 76 and 
100 (n=26) 

High priority group: 
scores between 51 and 
76 (n = 39) 

Medium priority 
group: scores between 
26 and 50 (n=45) 

Low priority group: 
scores between 0 and 25 
(n=17) 

Campylobacter spp 2 Acinetobacter 1,2 Bacillus anthracis 1 Actinomycosis 

Chlamydia trachomatis 1,2 Adenovirus 2 Bacillus cereus Astrovirus 

Clostridium difficile 1,2 Arthropod-bome viral 
encephalitides 2 

Bartonella quintana Chlamydia pneumoniae 2 

Escherichia coli, shiga toxin 
producing (STEC/ HUS) 12 

Aspergillus spp. 1,2 Bordetella pertussis 1,2 Coxsackievirus 

Escherichia coli (non-gastro 
illnesses) 

Brucella spp 1,2 Barrelia burgdorferi2 Cyclospora cayetanensis 

Enterobacter spp. 2 Corynebacterium ulcerans and 
Corynebacterium 
pseudotuberculosis 2 

Burkholderia cepacia 2 Entamoeba histolytica 

Enterococcus spp. (blood) 2 Prions causing Creutzfeldt 
Jakob Diseases 1 

Burkholderia pseudomallei 
and mallei 

Fungi (other)* 2 

Hantavirus 1,2 Crimean- Congo hemorrhagic 
fever virus 1 

Candida spp. Helminths (flukes) 

Helicobacter pylori 2 Cryptosporidium 
parvum/hominis 

Chlamydia psittaci Helminths (nematodes) 

Hepatitis B virus 2 Dengue fever virus 1,2 Citrobacter spp. Helminths (tapeworms) 

Hepatitis C virus 2 Early summer meningo-
encephalitis virus and other 
tick-bome meningo-
encephalitis viruses 1 

Clostridium botulinum 1,2 HHV -6 and 7 (roseolovirus) 

Human immunodeficiency 
virus (HIV) 

Ebola and Marburg virus 1 Clostridium perfringens 2 Histoplasma capsulatum 

Influenza virus 1,2 Enteroviruses spp. incl. 
echoviruses 2 

Clostridium tetani Klebsiella granulomatis 

Klebsiella spp. 2 Epstein-Barr virus (HHV-4) Coronaviruses 1,2 Molluscipoxvirus 

Legionella pneumophila 1,2 Giardia lamblia Corynebacterium diphtheriae 
1,2 

Mycobacterium leprae 

Measles virus 1,2 Haemophilus influenzae 1,2 Coxiella burnetii 2 Pneumocyctis jiroveci 

Mycobacterium tuberculosis 
1,2 

Hepatitis A virus 1 Cryptococcosis Unidentified agent causing 
Kawasaki syndrome 

Neisseria meningitidis 1,2 Hepatitis D virus 2 Cytomegalovirus (HHV-5) 2   

Pseudomonas ssp. 1,2 Hepatitis E virus 2 Escherichia coli, entero-
pathogenic (non STEC/HUS), 
enterotoxigenic strains, 
enteroinvasive,  entero-
aggregative and diffuse-
adeherence strains 

  

Respiratory syncytia! virus 
(RSV) 2 

Human papilloma virus (HPV) 
1, 2 

Francisella tularensis 1   

Salmonella spp. (non-typhi 
and nonparatyphi) 1,2 

Lassa fever virus 1 Herpes simplex virus (HSV)-1   

Staphylococcus aureus incl. 
methicillin resistant (MRSA) 
and Staphylococcus aureus, 
toxigenic 1 

Listeria monocytogenes 1,2 Herpes simplex virus (HSV)-2   
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Highest priority group: scores 
between 76 and 100 (n=26) 

High priority group: 
scores between 51 and 76 (n = 
39) 

Medium priority group: scores 
between 26 and 50 (n=45) 

Low priority group: 
scores between 0 and 25 
(n=17) 

Staphylococcus 
epidermidis/Coagulase-
negative staphylococci 

Microspora and trichophyton HHV-8 (Kaposi's sarcoma 
associated) 

  

Streptococcus pneumoniae 1, 2 Mumps virus 1 Human T-cell lymphotrophic 
virus (HTLV) 

  

Streptococcus spp. other than 
Steptococcus. pneumoniae 1,2 

Mycoplasma spp. 2 Leishmania spp.   

Varicella zoster virus (VZV) Neisseria gonorrhoeae 1,2 Leptospira interrogans 1   

  Norovirus 1,2 Mycobacterium, other (non-
tuberculous) 2 

  

  Parainfluenza viruses Parvovirus B 19 2   

  Pediculosis (head, body and 
pubic lice) 

Plasmodium spp.   

  Polio virus 1,2 Rhinoviruses   

  Rabies virus 1, 2 Rickettsia prowazekii, typhi 
and Orientia tsutsugamushi 1,2 

  

  Rotavirus 1,2 Rickettsia spp. 1,2   

  SARS coronovirus (SARS-CoV) 
1,2 

Rubella virus 1   

  Toxoplasma gondii 1,2 Salmonella paratyphi and 
Salmonella typhi 2 

  

  Variola virus 1 Sarcoptes scabiei   

  Viruses, others causing 
hemorrhagic fevers 
(Chikungunya, Rift Valley) 1,2 

Shigella spp. 2   

  West Nile virus 2 Stenotrophomonas 
(Pseudomonas) maltophilia 

  

  Yellow fever virus 1,2 Treponema pallidum 1,2   

  Yersinia enteroco/itica and 
pseudotuberculosis 1,2 

Trichinella spiralis 1   

    Trichomonias vaginalis   

    Trypanosoma brucei 
gambiensi and brucei 
rhodesiensi 

  

    Vaccinia virus   

    Vibrio cholera 1, 2   

    Vibrios (non-cholera): V. 
parahaemolyticus, V. 
vulnificus and V. cholerae 
(non 01 and 0139) 

  

    Yersinia pestis 1   
1 Referentielaboratorium of expertisecentrum in Nederland 
2 Referentielaboratorium in België 
*Fungi (other) group includes: Blastomyces, Fonsecaea , Phialophora, Cladosporium, Fonsecaea, 
Coccidioides immitis and posadasii, Actinomyces, Sporothrix, Paracoccidioides, Zygomycota. 
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Bijlage C: Geraadpleegde stakeholders 
De adviescommissie heeft in juni tot en met augustus 2017 een concept van haar 
advies met de volgende stakeholders besproken. 
 
gesprek 1 

Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 
- Mw. Ann Vossen 
- Dhr. Andreas Voss 
 

gesprek 2 
GGD GHOR Nederland: 
- Dhr. Arthur van Iersel 
 

gesprek 3 
Rikilt: 
- Dhr. Leen van Ginkel 
 

gesprek 4 
RIVM-CIb: 
- Dhr. Jaap van Dissel 
- Mw. Marianne van Stipdonk (Infectieonderzoek, Diagnostiek en Screening) 
- Mw. Marianne van der Sande (Epidemiogie en Surveillance van Infectieziekten) 
- Mw. Corien Swaan (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding) 
 

gesprek 5 
Vereniging voor Infectieziekten: 
- Mw. Annelies Verbon 
 

gesprek 6 
Academisch Medisch Centrum, referentielaboratorium meningitis: 
- Dhr. Arie van der Ende 
Academisch Medisch Centrum/Koninklijk Instituut voor de Tropen, 
referentielaboratorium leptospirose: 
- Mw. Marga Goris 
 

gesprek 7 
Erasmus Medisch Centrum, referentielaboratorium emerging infections en influenza: 
- Mw. Marion Koopmans 
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gesprek 8 
GGD Amsterdam, referentielaboratorium gonokokken: 
- Dhr. Alje van Dam  
- Dhr. Paul Oostvogel 
Vrije Universiteit, referentielaboratorium Chlamydia trachomatis: 
- Dhr. Servaas Morré 
 

gesprek 9 
Leids Universitair Medisch Centrum, referentielaboratorium Clostridium difficile: 
- Dhr. Ed Kuijper 
Radboudumc, referentielaboratorium schimmelziekten: 
- Dhr. Paul Verweij 
Westerdijk Fungal Biodiversity Institute: 
- Dhr. Sybren de Hoog 
Canisius-Wilhelmina-ziekenhuis: 
- Dhr. Jacques Meis 
 

gesprek 10 
Erasmus Medisch Centrum, referentielaboratorium Creutzfeldt-Jakob: 
- Mw. Hata Comic 
Streeklab Haarlem, referentielaboratorium Legionella: 
- Dhr. Dick Veenendaal 
- Dhr. Sjoerd Euser 
 

gesprek 11 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 
- Mw. Judith Elsinghorst 
- Mw. Stephanie Wiessenhaan 
 

gesprek 12 
Ministerie van Economische Zaken (Landbouw): 
- Mw. Annemarie Bouma 

 
gesprek 13 

Inspectie voor de Gezondheidszorg: 
- Mw. Merel Langelaar 
 

gesprek 14 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, referentielaboratorium Creutzfeldt-Jakob: 
- Mw. Annemieke Rozemuller 
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werkbezoek Colindale 
De voorzitter van de adviescommissie heeft een werkbezoek afgelegd aan de Reference 
Microbiology Services van Public Health England. Hij heeft met professor Maria Zambon, 
directeur van het centrum, en haar medewerkers gesproken over het in Engeland 
functioneren van het netwerk van referentielaboratoria en de ontwikkelingen daarin in 
relatie tot de situatie in Nederland en Europa. 
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Bijlage D: Rekenvoorbeelden financieringsmodel 
 
Hieronder staat een eerste aanzet op welke wijze het financieringsmodel zou kunnen 
worden uitgewerkt. 
 
 expertise 

lab (waak-
vlam) 

ref.lab 
intensiteit  
1 normaal 

ref.lab 
intensiteit 
2 intensief 

ref.lab 
intensiteit 

3 top 

voorbeeld 

1. Fee, resp. bijdrage, basis is 1 fte 
analist á € 80.000/jaar  

 €20.000   €40.000   €60.000   €80.000   €40.000  

1.1 referentiediagnostiek/ 
accreditatie/calibratie etc 

  x       

1.2 wet. expertise, klin. begeleiding, 
consultatie, advisering labs, RIVM. 

publieke zorg 

    x     

1.3 opslag/biobank/  
datamanagement 

  x       

1.4 wetenschappelijk onderzoek/ 
samenwerking/scholing/vorming en 

onderhoud netwerk 

    x     

1.5 surveillance/signaleren/ 
uitbraakmanagement  

      x   

1.6 paraatheid/beschikbaarheid 
7x24 uur 

  x       

1.7 eventuele andere elementen 
met enig gewicht (bijv BEL) 

          

2. Variabele fee  afhankelijk omvang 
diagnostiek cf P x Q 

 €2.500  p x €q p x €q p x €q  €60.000  

3. Bijdrage nettovergoeding 
inzendingen andere labs naar reflabs 
vv 

 € -     €1.000   €2.500   €5.000   €1.000  

4. Bijdrage innovatie/ontwikkeling, bijv 
next generation sequencing 

 €2.500   €5.000   €  15.000   €  20.000   €15.000  

5. Bijdrage in publiek belang kosten; 
niet vergoed in privaat zorgstelsel 

 € -     €1.000   €3.000   €5.000   €1.000  

6. Bijdrage in gemiddelde emergency 
kosten uitbraak en preparatie 

 € -     €1.000   €3.000   €5.000   €1.000  

7. Bijdrage bij feitelijke grote 
clamiteiten die aantoonbaar boven 
voorgaande elementen uitgaan 

nacalculatie, 
in overeenstemming met RIVM voor- en achteraf 

 

Subtotaal  €118.000 
8. Coordinatie door RIVM (10%)   €11.800  
9. BTW voor niet-RIVM labs (21%)   €24.780  
Totaal   €154.580  
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Op basis van bovenstaande rekenwijze staat hieronder een voorbeeld op welke wijze 
het macrobudget voor het gehele netwerk kan worden uitgerekend. Dit dient slechts 
als voorbeeld, waarbij een inschatting is gemaakt van het aantal referentielaboratoria 
met een bepaalde aard en omvang. 
 
 expertise 

lab (waak-
vlam) 

ref.lab 
intensiteit  
1 normaal 

ref.lab 
intensiteit 
2 intensief 

ref.lab 
intensiteit 

3 top 

totaal 

Geschat aantal reflabs, inclusief 
internationale 

5 10 25 5 45 

1. Fee, resp. bijdrage, basis is 1 
fte analist á € 80.000/jaar  

 €100.000   €400.000  €1.500.000   €400.000  €2.400.000  

2. Variabele fee  afhankelijk 
omvang diagnostiek cf P x Q 

 €12.500   €300.000  €1.500.000   €450.000  €2.262.500  

3. Bijdrage nettovergoeding 
inzendingen andere labs naar 
reflabs vv 

€ -     €10.000   €62.500   €25.000   €97.500  

4. Bijdrage innovatie/ontwikke-
ling, bijv next generation 
sequencing 

 €12.500   €50.000   €375.000   €100.000   €537.500  

5. Bijdrage in publiek belang 
kosten; niet vergoed in privaat 
zorgstelsel 

 € -     €10.000   €75.000   €25.000   €110.000  

6. Bijdrage in gemiddelde 
emergency kosten uitbraak en 
preparatie 

 € -     €10.000   €75.000   €25.000   €110.000  

7. Bijdrage bij feitelijke grote 
clamiteiten die aantoonbaar 
boven voorgaande elementen 
uitgaan 

nacalculatie 

Subtotaal  €125.000   €780.000  €3.587.500  €1.025.000  €5.517.500  
8. Coordinatie door RIVM (10%)  €12.500   €78.000   €358.750   €102.500   €551.750  
9. BTW voor niet-RIVM labs 
(33% van de labs) 

 €8.663   €54.054   €248.614   €71.033   €382.363  

Totaal  €146.163   €912.054  €4.194.864  €1.198.533  €6.451.613  
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