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Bacteriën zichtbaar maken

https://nl.wikipedia.org/wiki/Medische_microbiologie

https://nl.pinterest.com/pin/514888169875610167/



Kweken en zichtbaar maken van bacteriën

www.bol.com



Fxatie

Kleuring volgens

(dr. Hans Christian) Gram

Indeling naar Kleur
Gram Positief Gram Negatief 

Fixatie

Kristalviolet

Jodium behandeling

Spoel met alcohol en 

water 

Tegenkleuring met 

safranine of fuchsine

https://meromicrobiology.blogspot.com/2011/08/gram-staining_03.html



Bol = coc

Staafje = staaf

In groepje = in tros

Met z’n 2-en = in diplo

Als een ketting = in ketens A. Staafvormig, B. Bol-vormig in 

ketens, C. Bolvormig in trosjes, D. 

Bolvormig in diplo, E. spiraalvormig, F. 

Kommavormig

Indeling naar Vorm

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteri%C3%ABn



Met of zonder 
zuurstof?

Aëroob of 

Anaëroob

Indeling naar groei

Medischemicrobiologie.nl



Bacteriën onder de microscoop 

• Een 69 jarige man heeft
sinds een paar dagen
koorts tot 39 graden, hij
hoest, geeft slijm op en
heeft wat pijn rechts achter
op de rug als hij zucht.

• Het slijm (sputum) is 
opgevangen, en volgens
Gram gekleurd





In het sputum: Gram positieve diplokokken

Longontsteking: Pneumonie



Longontsteking (thuis opgelopen)

In 2019 per 14.6/1000 personen

in huisartsenpraktijken

Meest voorkomende bacteriën:

- Streptococcus pneumoniae 

(=pneumokok)

- Haemophilus influenza

- Chlamydophila pneumoniae

(Voor corona 30-40% virus)

En vaak onbekend…

www.nivel.nl



Pneumokok in detail

Heel erg veel serotypes

Behandeling: penicilline
Suikerketens in het dikke kapsel

DOI: 10.5772/48326

Microbiologyinfo.com



Preventie tegen longontsteking



Bacteriën onder de microscoop 

Een 3 jarig, ongevaccineerd

meisje is plotseling sloom en

hangerig geworden, voelt warm 

aan en reageert veel minder.

Ouders vertrouwen het niet en

bellen de huisarts

Deze denkt aan een hersenvlies-

ontsteking

In het ziekenhuis wordt

hersenvocht afgenomen

nl.Wikipedia.org





Gram negatieve diplokokken

Meningokok =

Neisseria meningitidis 

Risicogroepen

- Miltlozen

- Onderliggende ziektes 

(diabetes, COPD, kanker…)

Jonge kinderen, tieners, 

gezinscontacten van een 

patiënt, reizigers naar 

endemische gebieden 



Wie en hoeveel?

Meest voorkomende bacteriën

die hersenvliesontsteking

veroorzaken:

- N. meningitidis

- Streptococcus pneumoniae (!!)

- Haemophilus influenza

In 2019 0,6 hersen(vlies)ontstekingen per 1000 

patiëntjaren: dit is inclusief ALLE verdenkingen

16th international pathogenic neisseria conference

www.nivel.nl



Meningokok in detail

Meerdere Neisseria meningitidis serotypes:

Bekendste zijn

A, B, C, W-135, Y

Gelukkig zeldzaam geworden!

Behandeling: penicilline of ceftriaxon



Preventie tegen meningokokken

Inmiddels ook een vaccin tegen Groep B



Bacteriën onder de microscoop

Een 20 jarige jongen heeft last 

van afscheiding uit de penis, en

het plassen brandt.

Hij heeft nooit een SOA gehad, 

maar wel meerder

onbeschermde seksuele

contacten afgelopen maanden.

De huisarts stuurt urine in naar

het laboratorium

??



Chlamydia trachomatis in detail

Gram negatieve bacterie

Groeit alleen in een cel

Dus niet op gewone kweekplaten

—> Géén groei bij gewone kweken

—> Géén Gram-preparaat

Celkweken: duur (en arbeidsintensief)

Klachten:

Geen tot veel, afhankelijk van locatie

Special variant:  LGV…



Lymfogranuloma venereum

Agressieve vorm van Chlamydia trachomatis

Specifiek ‘serotype’ L1-3

Endeldarm infectie

Gezwollen, pijnlijke rode lymfklieren in de lies (bubo)

Netterimages.com



https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2020-0052.pdf



Gonorroe = gonokok

Neisseria gonorrhoeae

Gram negatieve diplokok



Diagnostiek



Diagnostiek & behandeling

PCR-test: DNA van

Chlamydia en Gonorroe

Behandeling

- Gonorroe: resistentie stijgt sterk, 

misbruik AB, in NL valt dit nog 

mee. Kweken??

- Chlamydia is goed te behandelen

met 2 tabl eenmalig, of 7 dagen 2 

keer daags 1 tablet

- Bij LGV moet 21 dgn worden

behandeld

www.soaaids.nl



Bacteriën onder de microscoop

Een 20 jarige meid heeft last van 

pijn bij het plassen: het brandt en 

ze heeft vaak aandrang maar 

plast dan maar een beetje. 

Ze heeft geen seksuele 

contacten gehad de laatste tijd

De huisarts stuurt urine in naar 

het laboratorium

Wikipedia.org



Escherichia coli (E.coli)

Meest voorkomende oorzaak urineweginfectie

Aangrijping aan cellen, 

binnendringen

Komt uit darmen waar deze 

E.coli gewoon leeft zonder 

problemen te geven.

Bij binnenkomst in de 

urinewegen geeft deze (veel 

ernstige) klachten.

Vaker bij vrouwen dan 

mannen

D.A. Rosen et al. Plos Medicine 4(12):e329

Pili / fimbriae





Urological Science Volume 25, Issue 1, March 2014, Pages 1-8

1.Uropathogene E.coli komt 

bij urinebuis

2. Plakt met de 

pili aan de cel
3. Dringt de wand binnen 

en vermenigvuldigt

Cellen sterven

En laten los

5. Witte BC 

ruimen op

E.coli kruipt 

richting nier  

E.coli bindt aan 

niercellen

Beschadiging 

niercellen

E.coli kruipt door nier naar

bloedvaten: sepsis 

(bloedvergiftiging)

https://www.sciencedirect.com/science/journal/18795226/25/1


Diagnostiek & behandeling

F.C. Tenover, in Encyclopedia of 

Microbiology (Third Edition), 2009

https://www.sciencedirect.com/referencework/9780123739445/encyclopedia-of-microbiology


> 30 doden, > 3000 zieken



E.coli in de 
darmen, soms
niet zo 
onschuldig

EH-EC en ST-EC:

- Entero-hemorrhagisch

(= darm-bloeden)

- Shigatoxine produceren

(Waterige diarree)

Vooral in rundvlees ook op 

groenten.

Kunnen lang overleven

Weinig bacteriën nodig

voor infectie



Behandeling



Tuberculose



Disease Models & Mechanisms 2020



Bacteriën  onder de microscoop

Tuberculosis (mycobacterium tuberculosis) 

neemt geen Gramkleuring op! 

Daarvoor is een speciale kleuring nodig: 

Ziehl-Neelsen

Soms een auramine kleuring 

Laboratoryinfo.com



58%

42%



23%
Nederland



Behandeling van tuberculose:

Altijd langdurige behandeling (maanden)

Altijd met meerdere antibiotica

Waarom?

2HRZE

4HR



Resistentie en delingssnelheid

RIF

INH

Behandeling met 1 middel

Uitselectie van resistente bacterie

Spontane 

Mutaties 

resistentie

Behandeling met

2 middelen

Ook nog kans op resistentie

In het begin



In conclusie

- Bacteriën is een grote verzamelnaam van heel veel 
verschillende micro-organismen

- De bacterie aantoonbaar maken kan op diverse 
manieren

- Er zijn veel verschillende uitingsvormen van infecties 
van hetzelfde organisme

- Behandeling is vaak noodzakelijk (maar niet altijd!), 
met antibiotica. De duur is ook weer erg variabel.



Vragen??


