
98 personeelsmagazine radboudumc #2 – maart 2017

ONDERZOEK  Anne van Kessel   iStock

Jaarlijks sterven wereldwijd 1,5 
miljoen mensen aan een 
schimmelinfectie. Een van de 
boosdoeners is de schimmel 
Aspergillus fumigatus die 
resistent raakt tegen de 
beschikbare medicatie. 
Hierdoor worden mensen met 
een zwakke gezondheid ernstig 
ziek of sterven. 
Wetenschappers in het 
Radboudumc onderzochten 
wat de resistentie veroorzaakt 
en bekijken wat ze er tegen 
kunnen doen.

Het lijkt als je hem hiernaast ziet misschien 

een prachtig organisme. En voor veel plan-

ten is hij ook niet meer dan dat. Maar voor 

mensen kan hij levensgevaarlijk zijn. Een 

paar jaar geleden ontdekten wetenschap-

pers van het Radboudumc hoe dat komt. 

Bestrijdingsmiddelen uit de landbouw 

maken de schimmel waarschijnlijk resis-

tent tegen antibiotica. De sporen van de 

schimmel zijn volop aanwezig in de grond 

en compost. Grote kans dat je ze weleens 

hebt ingeademd. Bij gezonde mensen ver-

wijdert het immuunsysteem de sporen 

maar bij patiënten met een verzwakte 

afweer kunnen ze in de longen ontkiemen 

en ernstige infecties veroorzaken: invasieve 

aspergillose genoemd. Het treft landelijk 

zo’n tweehonderd tot vierhonderd patiënten 

per jaar.  

Uitgewerkt
Voor de bestrijding gebruiken artsen azo-

len. Alleen werken die bij steeds meer  

patiënten niet meer. ‘In 2006 ontdekten we 

de eerste resistente schimmel’, zegt arts-mi-

 Snelle opmars van resistente 

schimmel 
crobioloog Paul Verweij. “We verzamelden 

al sinds 1994 schimmels van patiënten. 

Hierdoor hadden we een grote collectie 

opgebouwd en konden we vervolgens 

nagaan wanneer de resistentie opdook en 

hoe vaak hij voor kwam.” De onderzoekers 

kwamen tot de conclusie dat vanaf 2000 

jaarlijks 1 tot 7 procent van de patiënten een 

resistente schimmel bij zich droeg. Bij een 

aspergillose met een niet-resistente schim-

mel, is de kans dat een patiënt overlijdt 35 

procent. Bij een resistente variant, stijgt dit 

naar 85 procent. Onlangs ontdekten Verweij 

en collega’s Roger Brüggemann van de afde-

ling Apotheek en internist-infectioloog 

Frank van de Veerdonk dat 16 procent van 

de opgenomen IC-patiënten met een 

influenza, last krijgt van aspergillose. Brüg-

gemann: “ 30 procent van de stammen die 

de ziekte veroorzaken, zijn nu al resistent.” 

“Schimmelresistentie is een groot probleem 

in Nederland, en dat wordt niet voldoende 

erkent”, voegt Verweij toe. 

De vraag was waarom de schimmels resis-

tent worden tegen azolen. Resistentie kan 

Schimmelexpertise 
De experts in het Radboudumc worden veel benaderd voor advies over diagnostiek en behandeling van 

schimmelinfecties. Daarom hebben ze vorig jaar het expertisecentrum voor schimmelinfecties opgericht, in 

samenwerking met het CWZ. Sinds 1 januari kunnen artsen uit heel Nederland eens in de twee weken tijdens een 

multidisciplinair overleg inbellen voor consulten met betrekking tot schimmelinfecties. Daarnaast geven ze advies 

op locatie en zijn ze bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van protocollen voor het Prinses Máxima Centrum 

voor Kinderoncologie in Utrecht. Ook worden er jaarlijks ongeveer 600 schimmels naar het Radboudumc 

opgestuurd voor resistentiebepaling. 

1994 

• schimmels veroorzaken complicaties bij 

hematologische patiënten en wekken de 

interesse. Arts Paul Verweij en collega’s 

starten met het verzamelen van 

schimmelisolaten van patiënten.

1990-1996 

• introductie van azolen voor gebruik in 

het milieu.

1998 
• waarschijnlijk het jaar dat de eerste schimmels 

resistent werden.

2000-2006 
• In deze periode kwam de resistentie op. 1-7 

procent van de patiënten droeg de resistente 

vorm bij zich.

2006 
• Ontdekking eerste resistente schimmel in het 

Radboudumc. 

2008 
• De onderzoekers concluderen dat het 

azolengebruik in de landbouw een 

belangrijke rol speelt bij de 

resistentieproblemen. 
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De chemie van het leven 

PERSONALIA

1Wat is je persoonlijke hoogtepunt?
‘Dat zijn er meerdere in de ruim dertig jaar dat ik hier werk. Zoals het onder-

zoek waarbij we samenwerkten met de Europese ruimtevaartorganisatie. 

Onze eiwitten gingen mee in de spaceshuttle om te kijken hoe  eiwitkristallisatie in 

de ruimte verloopt. Ook is het telkens weer een hoogtepunt als een promotieproject 

wordt afgesloten waaraan ik heb meegewerkt.’ 

2Waar ben je trots op? 
‘Dat ik samen met andere analisten het Radboud Analisten Platform (RAP) 

heb opgericht. We zijn met 650 analisten de tweede grootste beroepsgroep in 

het Radboudumc, maar we waren vrij onzichtbaar. Daar hebben we met het RAP  

verandering in gebracht. En ik ben trots op de experimenten die we bij Biochemie 

doen. Met fundamenteel onderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in de  

chemie van het leven. Ik maak nu bijvoorbeeld uit stamcellen rode bloedcellen. Ik 

isoleer ze uit het bloed en voeg er groeifactoren aan toe. We kijken of dit proces bij 

gezonde mensen anders verloopt dan bij patiënten met een bloedziekte.’  

3Terug naar toen je 16 was, wat zou je tegen jezelf zeggen?
‘Ik heb veel plezier in mijn werk, maar als ik nu 16 was zou ik de analisten- 

opleiding niet meer gaan doen. Er is minder baanzekerheid, en het werk is 

enorm veranderd. Je bent minder bezig met praktisch werk en meer met de bureau-

cratie er omheen. Neem de nieuwe PGS15 milieuwetgeving. Voorheen stonden alle 

chemicaliën op alfabet. Nu moeten ze op gevarenklasse bij elkaar staan. Veiliger, 

maar soms slaat de bureaucratie door.’

4 Hoe kun je je idealen kwijt?
‘Via RAP draaien we mooie projecten, zoals de duurzame inzetbaarheid van 

analisten. Researchanalisten krijgen meestal tijdelijke contracten voor projec-

ten. Zonde dat ze na vier jaar weggaan. Door een vaste groep eigen analisten te laten 

rouleren over de projecten, houd je kennis en continuïteit binnen de deur. Ik ben ook 

trots op de opzet van het UMC-brede digitale labjournaal LabGuru. Wil je bijvoorbeeld 

een al eerder uitgevoerd experiment nadoen, dan vind je hierin alles terug, van proto-

col tot gebruikte monsters. Heel efficiënt.’  

5Wat zou je doen als je een jaar bestuursvoorzitter bent? 
‘Ik zou meer aandacht geven aan het academische van ons UMC. Ik vind dat 

het onderzoek nu ondersneeuwt bij de patiëntenzorg. Bij jaarplanpresentaties 

van onderzoeksafdelingen wordt steevast gevraagd: “Wat betekent dit voor de  

patiënt?” Dat kun je met fundamenteel onderzoek niet direct zeggen, maar feit is wel 

dat dáár de belangrijkste innovaties  vandaan komen.’   

  

Jenny van Oostrum (54 jaar), researchanalist Biochemie

Naam: Jenny van Oostrum  Afdeling/functie: senior researchanalist Biochemie  Pluim verdiend op:  
5 december 2016 Vanwege: Ze heeft veel energie gestoken in de implementatie van Labguru. Ze is een 
vast baken in het laboratorium van Biochemie. Als preventiemedewerker Arbo & Milieu buigt ze zich 
over veiligheidsrichtlijnen en werkt ze nieuwe medewerkers in. En ze vervult haar taak als voorzitter  
van Onderdeelcommissie Extern I met verve. 

 Jannie Meussen    Paul Lagro

IN DEZE RUBRIEK STELLEN WE PERSOONLIJKE  
VRAGEN AAN EEN MEDEWERKER DIE EEN  

RADBOUDPLUIM HEEFT ONTVANGEN. 

meteen aan de medische azolen weet te ont-

snappen. “Wat deze theorie onderbouwd is 

dat de middelen tussen 1990 en 1996 in 

Nederland werden geïntroduceerd, vlak voor 

de eerste resistente schimmels opdoken”, 

zegt Verweij. Het Radboudumc doet samen 

met de Wageningen Universiteit en het RIVM 

onderzoek naar locaties, zoals compostho-

pen, waar de resistentie mogelijk ontstaat en 

bekijkt hoe de resistente schimmel zich ver-

volgens verspreidt. 

Immuuntherapie
Goede alternatieven zijn er weinig. Dat komt 

omdat de schimmelcel erg lijkt op een men-

selijke cel. Verweij: “Als je de schimmel pro-

beert te doden, heb je dus een grote kans dat 

de mens er ook last van heeft.” Er zijn twee 

andere middelen, maar de een is toxischer 

dan de azolen, en de ander is minder effec-

tief. Frank van de Veerdonk van de afdeling 

Interne Geneeskunde bekijkt met collega’s of 

immuuntherapie uitkomst kan bieden. Brüg-

gemann: “Ondertussen ontwikkelt de farma-

ceutische industrie een nieuwe klasse 

producten die hopelijk tegen de resistente 

schimmels werken.” 
Reageren? 
radbode@radboudumc.nl

11#2 – maart 2017

ontstaan in patiënten, als de schimmel pro-

beert te ontsnappen aan de werking van het 

medicijn en er zo mutaties ontstaan. Als dat 

de reden zou zijn van de resistentieproblema-

tiek, verwacht je talrijke verschillende muta-

ties. De Nijmeegse onderzoekers ontdekten 

echter dat 94 procent van de verzamelde iso-

laten uit het Radboudumc en 69 procent uit 

andere ziekenhuizen, dezelfde mutaties had-

den. Dat alle Nederlandse patiënten toevallig 

dezelfde mutaties ontwikkelden, is zeer 

onwaarschijnlijk. De oorzaak moest dus 

ergens anders liggen waardoor patiënten spo-

ren inademden die al resistent waren. 

Matrasbeschermers 
De waarschijnlijke boosdoener: het gebruik 

van azolen in het milieu. Vijf soorten azolen 

worden ingezet als bestrijdingsmiddel in de 

landbouw en om materialen als kleding en 

matrassen te beschermen tegen schimmel-

groei.  Jaarlijks gaat het om zo’n 130.000 kilo 

aan middelen. Deze vijf anti-schimmelmid-

delen lijken qua structuur sterk op de medi-

sche azolen. De kans is dus groot dat de 

Aspergillus schimmel in het milieu resistent 

wordt tegen de vijf middelen en daarmee ook 

Paul Verweij, Frank van de Veerdonk en Roger Brüggemann bestuderen  

met zijn drieën zowel verwekker (de schimmel), de gastheer (de mens) als het 

geneesmiddel. Dat maakt het schimmelonderzoek in Nijmegen uniek. 

Schimmeltrio
Vermoedelijk is het resistentieprobleem in 

Nederland het grootst. Hoe dat komt, is nog 

een raadsel. Uit Radboudumc-promotie-

onderzoek van 2016 bleek echter dat ook 

schimmels in Australië, Oostenrijk, België, 

Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Engeland, 

Italië, Spanje en Zweden aan de azolen-

behandeling weten te ontsnappen. In 2014 

werd de resistente schimmel voor het eerst 

in Afrika aangetoond. En ook in India is de 

resistente schimmel gezien. De onderzoekers 

vermoeden dat de problemen op meerdere 

plekken zijn ontstaan en zich vanuit daar 

over de planeet verspreiden. 

Het is lastig om de schimmel vast te stellen 

in iemands longen. Je kunt een longspoeling 

doen, maar de kweek is vervolgens bij 

tweederde van de patiënten negatief. Je kunt 

ook naar een bestanddeel uit de celwanden 

van de schimmel kijken. Daarmee kun je wel 

de schimmel aantonen, maar krijg je weer 

geen informatie over resistentie. Momenteel 

kijken de schimmelonderzoekers of ze een 

moleculaire test kunnen ontwikkelen die 

zowel schimmel als eventuele resistentie 

tegelijkertijd aantoont. Wat dat lastig maakt 

is dat er inmiddels 20 mutaties bekend zijn 

die de resistentie veroorzaken. 

Verspreiding van de 
Aspergillus fumigatus 
schimmel

2015 
• Start landelijk onderzoek naar ontwikkeling 

en verspreiding van resistente schimmels, in 

samenwerking met RIVM en Wageningen 

Universiteit. 

2016 
• Promotieonderzoek van Jan van der Linden  

toont aan dat de resistentieproblemen  

wereldwijd voor komen. 

• 30 procent van de stammen die aspergillose bij 

IC-patiënten veroorzaakt, is al resistent.

2017 
• Start multidisciplinair overleg waarbij  

artsen uit heel Nederland in kunnen bellen 

voor schimmeladvies.

Hoe ontdek je een 
schimmel?

Paul Verweij (links), Frank van de Veerdonk (midden) en Roger Brüggemann


