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PCR toegepast voor de diagnostiek van 
Aspergillose 
Er wordt al decennialang onderzoek 
gedaan naar schimmelinfecties. Maar de 
methode om schimmels te detecteren door 
middel van PCR is pas in 2006 bewezen 
door UK Funchal PCR Consensus group. Dit 
leidde tot de groepering van een aantal 
experts die bij een vergadering in Parijs 
genaamd the International Society for 
Human and Animal Mycoses besloten het 
European Aspergillus PCR Initiative 
(EAPCRI) te starten. Ze zijn nu gevestigd op 
60 locaties over de wereld. [1] In de 
publicaties die door EAPCRI geplaatst zijn 
wordt uitgebreid uitgelegd waarom PCR de 
snelste en beste methode is om de 
Aspergillus spp. te diagnosticeren.[2][3] In 
de onderzoeken van het EAPCRI wordt 
duidelijk gemaakt dat het van uiterst 
belang is dat bij patiënten met een 
verzwakt immuunsysteem zo vroeg 
mogelijk Aspergillose wordt gedetecteerd. 
Hoe eerder de detectie hoe hoger de 
overlevingskans van de patiënt. [2] 
 

Aspergillose in combinatie met COVID-19 
Helaas leven wij in een tijd waar het 
immuunsysteem al heel vaak op de proef 
wordt gesteld door bijvoorbeeld Influenza 
of COVID-19. Hierdoor zijn er al 
verschillende onderzoeken geweest naar 
het verband tussen Aspergillose en 
Influenza/COVID-19. Logischerwijs is er een 
duidelijke connectie tussen deze aspecten,  
 

 
 
aangezien zowel COVID-19 als Influenza 
ook zwaar toeslaan bij patiënten met een  
zwak immuunsysteem. Er is een duidelijk 
verband tussen mortaliteit en Aspergillose 
bij acute respiratory failure (ARF) patiënten 
die op de IC zijn beland. Vooral COVID-19 
veroorzaakt ARF omdat het virus toeslaat 
in de longen. Bij zowel Influenza als COVID-
19 in combinatie met invasive pulmonary 
aspergillosis (IPA) is er bijna een 
verdubbeling van mortaliteit in vergelijking 
tot de mortaliteit van ic-patiënten zonder 
IPA. Nu is er voor IPA een behandeling door 
middel van voriconazole. Hierdoor stijgt de 
overlevingskans al redelijk. Voor deze 
behandeling is het van belang dat IPA zo 
vroeg mogelijk wordt gediagnostiseerd 
zodat de patiënt op tijd behandeld kan 
worden. In de meeste gevallen werkt 
voriconazole goed en zorgt dit ervoor dat 
de schimmel wordt uitgeschakeld. Maar in 
steeds meer gevallen wordt er gesproken 
van azool resistentie wat betekend dat 
deze behandeling niet meer werkt. In deze 
gevallen wordt er Amfotericine B 
voorgeschreven. Dit is een fungicide 
werkend polyeenantibioticum die vooral 
werkzaam is tegen Aspergillus fumigatus 
maar sommige Aspergillus spp. zijn er 
minder gevoelig voor.[4]–[9] 
 

Diagnose Aspergillose 
Op dit moment is de diagnostiek van IPA zo 
dat er een HR-CT scan wordt uitgevoerd bij 
één van de volgende symptomen: 

Het nieuws heeft het nergens anders meer over, COVID-19 is over de hele wereld het meest 

besproken onderwerp. Het veroorzaakt een aanval op je lichaam met talloze effecten als het 

gevolg. Wat vaak nog minder bekend is zijn de gevolgen van ziekten in combinatie met COVID-

19. Daarom wordt in dit literatuuronderzoek behandeld in welke maten de gevolgen zijn van 

COVID-19 met Aspergillose. 



 

1. Koorts e.c.i. ≥ 5 dagen  
2. Pleuritische pijn  
3. Hemoptoë (bloed ophoesten) 
4. Hoesten. 

Daarna kan vaak op de resultaten van de 
scan gezien worden of er haardvormige 
afwijkingen ontstaan zijn. Wanneer deze 
afwijking(en) waargenomen zijn wordt er 
een monster afgenomen door middel van 
een BAL en daaruit wordt PCR uitgevoerd 
om de aspergillus te detecteren. Nou is het 

zo dat COVID-19 patiënten die op de IC 
komen al haardvorming hebben door het 
virus. Waardoor de aspergillus moeilijker te 
herkennen is. Een overweging kan zijn om 
op iedere COVID-19 patiënt die op de IC 
belandt een serum afname te doen en een 
PCR test op aspergillus uit te voeren zodat 
zo vroeg mogelijk de IPA wordt 
gedetecteerd en de mortaliteit 
afneemt.[10]

 
Alle auteurs hebben de laatste versie gecontroleerd en hebben toegestemd dat dit artikel op deze 
manier gepubliceerd wordt.  
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