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Hoe is begonnen…?

31-12-19: WHO

- Melding aan WHO China Country Office patiënten met een

longonsteking met onbekende oorzaak.in Wuhan City, Hubei,China. 

Tot 3 januari 2020, 44 case-patienten

- Associatie met een markt voor seafood en dieren.

7-1-20: De oorzaak bleek een coronavirus

24-2-20: eerste geval in Europa (Frankrijk).

28-2-20: eerste bevestigde casus in NL.



Inhoud presentatie

• Coronavirussen introductie

• SARS-1, MERS, SARS-CoV-2: het verschil

• SARS-CoV-2: het virus

• COVID-19: het ziektebeeld

• SARS-CoV-2: diagnostiek

• COVID-19: behandeling

• COVID-19: verspreiding

• COVID-19: vaccinatie



Coronavirussen introductie

• Enkelstrengs + RNA envelop virus

• Familie: Coronaviridae

• Ziektebeeld: milde luchtweg infecties

• Gastheer: mens en gewervelde dieren 
(honden, katten, muizen, vogels, 
vleermuizen etc.)

• Kweek: optimale conditie 33-35oC van 
endemische coronavirussen

DNA

Eiwit

RNA RNA

gastheercel

virus



Murray et al. 2016

Wikepedia.org

coronavirus influenzavirus



Coronavirussen opbouw

• Tropisme: epitheelcellen; variabel per coronavirus

• S: aanhechting en binnendringen van gastheercel

• M: membraan vorming en binding aan nucleocapside

• E: transmembraan eiwit dat helpt bij vorming van nieuw virus 

• N: binding aan RNA

• HE: haemaglutinine activiteit, helpt S proteine bij binnendringen 
van gastheercel en verspreiding naar nieuwe cellen in de 
slijmvliezen



Coronavirus: , , ƴ  en 

: HCoV-229E en -NL63

: HCoV-OC43 en -HKU1

 2b: SARS

 2c: MERS

Coronavirussen typen



Murray et al. 2020

Coronavirus vermenigvuldiging



SARS-1, MERS, SARS-CoV-2

• SARS-1: 2003-2004: Hanoi, Vietnam.

• 8098 cases – 774 doden: mortaliteit 9%

• Bron: Civet katten 

• MERS: 2012 – heden: Midden Oosten

• 2 494 cases – 858 doden: mortaliteit 34%

• Bron: Dromedarissen

• Beide: kweken optimaal bij 37 gr.

Bron WHO

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj168WO_6PnAhWDZVAKHdKaCb4QjRx6BAgBEAQ&url=https://www.britannica.com/science/SARS&psig=AOvVaw1xtoR0IDNdWJB6CKvZSc-M&ust=1580221804660123


Verschil SARS-1 t.o.v. SARS-CoV-2

• Infectie van m.n. longweefsel

• Infectieus bij symptomen

• o.a. hoge koorts

• Patiënten goed herkenbaar!



SARS-CoV-2: Het virus

• Aanhechting via ACE-2 
receptor

• Aanhechting aan veel 
verschillende weefsels:

• Luchtwegen

• Maag-darmkanaal

• Vaten

V’kosvki et al 2020



COVID-19: Het ziektebeeld

• Incubatie periode: 2-14 dagen (gemiddeld 5-6 dagen)

• Ziektebeeld variërend van asymptomatisch, milde luchtweginfectie, 
griepachtig ziektebeeld tot ernstige longontsteking en overlijden.

• Typisch beloop is griepachtig ziektebeeld met vervolgens een acute 
verslechtering na ongeveer een week.

• Kenmerkende symptomen: koorts, kortademigheid, verlies van reuk 
en smaak.

• Beloop:

• Ernstiger beeld bij ouderen

• Ernstiger ziektebeeld bij mannen

• Obesitas is risicofactor voor ernstig beloop

Data RIVM meldingen



COVID-19: Het ziektebeeld

Symptomen a.h.v. RIVM meldingen:

Data RIVM meldingen



Coronavirus: verdeling van ernst klachten

• Asymptomatische infecties: ?

• Lastig te bestuderen – presymptomatisch?

WHO. (2020, 10 november). Coronavirus disease (COVID-19). 

WWW.statistica.nl

5% Intensive Care

15% Ziekenhuisopname
Zuurstofbehoefte

80% Milde klachten

Symptomatische infecties



COVID-19: Het ziektebeeld

Cevik et al 2020



Hoe ontstaat ziekte?

• Eerste week: Effecten direct door het virus: 

• vermenigvuldiging zorgt voor celschade en celdood 

• remming immuunrespons 

• activatie immuunsysteem

• Tweede week: te sterke immuunrespons -> te veel pro-inflammatoire cytokinen -> 
sterke ontstekingsreactie in weefsels

• ARDS longbeeld -> afbraak longweefsel

• Stoornis in stolling -> thrombose

• Complicaties:

• Bacteriële infecties (longonsteking en bloedvergiftiging (sepsis)

• Schimmelinfecties in de longen (aspergillus)

• Hoger risico bij: 

• Obesitas: bij metabool syndroom continue verhoogde activiteit immuunsysteem

• Hypertensie: hoeveelheid ACE-2 receptoren hoger bij hoge bloeddruk

Cevik et al 2020



SARS-CoV-2: microbiologische diagnostiek

• RNA: PCR: (gouden standaard)

• Eiwit: Ag testen (sneltesten)

• Antistoffen: IgM, IgA, IgG 
(afweerreactie) (na 7-14 dagen)



SARS-CoV-2: microbiologische diagnostiek

Opschaling bij pandemie:

• Stadium 1: Erasmus MC / RIVM

• Stadium 2: opschalingslaboratoria (waaronder MUMC)

• Opzetten PCR test (febr 2020: operationeel begin maart)

• Opschalen aantal testen 150 -> 1600 testen / dag

• ~30 % extra personeel

• Stadium 3: alle medisch microbiologische laboratoria



SARS-CoV-2: microbiologische diagnostiek

PCR:

• Vermenigvuldiging van RNA

• Detectie m.b.v. fluorescentie

• Omgekeerd evenredig met hoeveelheid virus.

www.tiptopbio.com

Virus RNA

Primer (starter)

Nucleotiden

Polymerase enzym



SARS-CoV-2: microbiologische diagnostiek

Hoe goed is PCR nu eigenlijk?

Gevoeligheid: aantonen virus bij zieken:

• zeer variabel in studies (>80%)

• belangrijk: goede afname materiaal: combinatie nasofarynx-

keelwat of sputum

Specificiteit: Geen ander virus aantonen

• Opzetten test: kruisreactie met andere virussen uitsluiten

• Kwaliteitscontroles 

intern: positieve en negatieve controle

extern: panels vanuit RIVM / SKML



SARS-CoV-2: microbiologische diagnostiek

Vergelijking PCR met Ag – sneltesten

Gevoeligheid: +- 85%; Specificiteit >98%

Nima et al 2020.

Ct waarde

15

28

> 42 = neg

PCR pos

PCR neg



SARS-CoV-2: microbiologische diagnostiek

Antistoffen: 

IgM, IgA, IgG, Ig

> 14 dagen (IgG)

> 96% maakt IgG antistoffen

> half jaar antistoffen aan te 
tonen (eigen data)

LCI RIVM



COVID-19: behandeling

Ondersteunende therapie:

• Remmen immuunsysteem

• Antistolling



COVID-19: verspreiding

https://coronavirus.jhu.edu/map.html



Verspreiding 

• R0: Reproductiegetal
• Gemiddeld aantal nieuwe gevallen door 1 patiënt

• Getal >1 = onderhouden van epidemie

• Factoren van invloed op verspreiding

• Dichtheid / contact tussen mensen

• Aantal niet-immune mensen 

• Besmettelijkheid van micro-organisme

• Snelheid waarmee gevallen uit populatie 

verdwijnen.

Genezing

Overlijden

Francis, M. R. (2020, 20 februari). Just how contagious is COVID-19? 

This chart puts it in perspective. Popular Science. 

https://www.popsci.com/story/health/how-diseases-spread/



COVID-19: verspreiding

• Via druppels-> direct contact + 
hoesten en niezen

• Via microdruppels -> via de lucht

• Superspreaders

• Preventie: afstand + handen 
wassen

• In ziekenhuis en instellingen 
beschermende maatregelen 
(handschoenen, schort en bril)

Morawska et al 2020



COVID-19: verspreiding

Reproduktie Ratio (Ro) – effect maatregelen

Anderson et al. 2020

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thelancet.com%2Flancet%2Farticle%2Fs0140-6736(20)30567-5&psig=AOvVaw1kVl-WobLAliRwYc2Knm0G&ust=1608058990353000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDymtmUzu0CFQAAAAAdAAAAABAE


COVID-19: verspreiding

Hodcroft et al. 2020



COVID-19: verspreiding

Hodcroft et al. 2020



COVID-19: vaccinatie

Types vaccin:

• RNA (Pfizer, Moderna)

• Ag van het virus (subeenheid)

• Verzwakt/gedood virus

Preet Kaur et al. 2020



COVID-19: vaccinatie

RNA vaccin

DNA

Eiwit

RNA

RNA

gastheercel

S eiwit

Immuunrespons

Antistofvorming

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coro

navirus-vaccine-tracker.html



Bijwerkingen

COVID-19: vaccinatie Polack et al. 2020



Effectiviteit:

COVID-19: vaccinatie

Polack et al. 2020
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Dank voor uw aandacht!

Vragen?


