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De MaasstadLab nieuwsbrief is bedoeld voor alle aanvragers van laboratoriumdiagnostiek.  
 
 
Meningitis PCR 

Op de Moleculaire Diagnostiek Unit (MDU) van het MaasstadLab is een nieuwe PCR ten behoeve van 
de diagnostiek bij meningitis ontwikkeld. Deze test is na uitgebreid testen en valideren in gebruik  

Meningitis is een ernstige levensbedreigende ontsteking van de hersenvliezen, met vaak 
restverschijnselen na genezing. Om de patiënt met dit ziektebeeld zo goed mogelijk te kunnen 
behandelen, is het snel bekend worden van de bacterie die deze ontsteking veroorzaakt erg 
belangrijk. Hierdoor kan sneller worden overgeschakeld naar de meest optimale therapie. De kans op 
overleving wordt hierdoor groter, en de kans op restverschijnselen kleiner.  

De meest voorkomende bacteriële verwekkers van meningitis, Neisseria meningitidis (meningococ), 
Streptococcus pneumoniae (pneumococ) en Haemophilus influenzae, worden met deze PCR 
aangetoond. Daarnaast ook de minder vaak voorkomende verwekker Listeria monocytogenes. 
Gewerkt wordt nog aan de mogelijkheid om deze PCR uit te breiden met Cryptococccus neoformans, 
vooral van belang bij immuun gestoorde patiënten en met Haemolytische streptococcen groep B en 
E.coli. De laatste twee zijn van belang bij een neonatale meningitis.  

Bij patiënten verdacht voor meningitis wordt standaard een kweek ingezet. Dit blijft zo. Ook andere 
dan met de PCR aantoonbare bacteriën kunnen meningitis geven en voor het bepalen van de 
gevoeligheid van de aangetoonde bacteriën is altijd een gekweekte stam nodig .  

Als u liquor instuurt bij een patiënt verdacht voor meningitis wordt dus altijd een banale kweek ingezet 
(plus onderzoek op virussen indien dit is aangevraagd). Daarnaast zal nu bij voldoende materiaal de 
PCR worden gedaan.  

Voor banale kweek en PCR is minimaal 1 ml liquor nodig voor een betrouwbaar onderzoek, indien 
tevens onderzoek op tbc gevraagd wordt is 1,5 ml nodig.  

Over het algemeen zal de uitslag van de PCR van materiaal dat voor 9.00 uur op het laboratorium is 
diezelfde dag bekend zijn. Van materiaal dat na 9.00 uur wordt ingeleverd komt de uitslag in de loop 
van de volgende werkdag.  

De uitslag van het Grampreparaat behorend bij de banale kweek is binnen twee uur bekend. Buiten 
kantooruren kunt u hiervoor de dienstdoende analist van de microbiologie oproepen via de telefoniste.  

Heeft u vragen of wilt u toelichting dan kunt u contact opnemen met de teamleider van het 
microbiologisch laboratorium Gerda Bosman (tel. 010-2911692) of de dienstdoend arts-microbioloog 
(tel. 010-2912011). 


