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1. Omgevingsschimmels 
 

2. Thermotolerante schimmels 
 

3. Nosocomiale mycoses 



WIV-ISP 

 
• Gevestigd in Brussel (Elsene) 
 
• Onderzoek & ontwikkeling 

 
• Ondersteunt de federale overheid, regio’s en 

Gemeenschappen in hun gezondheidsbeleid 
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Mycologie & Aerobiologie 
Medische mycologie 

 
• Organisatie van ringtesten  
 
 
• Opvolging van de tinea problematiek binnen de Vlaamse Gemeenschap en 

Fédération Wallonie-Bruxelles 
 

 
• Enquêtes in ziekenhuisomgevingen 

 

 



Fungi 

 
• Eukaryotische (saprofytaire) micro-organismen  
 
• Productie van conidia aanwezig in binnen- en buitenlucht 

 
• Luchtdeeltjes, die ingeademd kunnen worden door de mens  

 
 
 
 
 

 

 







Fungi 

 
• Eukaryotische (saprofytaire) micro-organismen  
 
• Productie van conidia aanwezig in binnen- en buitenlucht 

 
• Luchtdeeltjes, die ingeademd kunnen worden door de mens  

 
 
 Buitenlucht  
 
 - Groeien bij kamertemperatuur  
 - Seizoensgebonden profiel (www.airallergy.be): 
  * Cladosporium, Alternaria: zomermaanden (juni – september) 
  * Aspergillaceae: Aspergillus, Penicillium – het hele jaar door 
  * Aspergillus  fumigatus: komt meer voor tijdens de wintermaanden 
 
 
 

 

 



Schimmelsporenkalender (WIV-ISP) – www.airallergy.be  

http://www.airallergy.be/


Schimmelsporenkalender (WIV-ISP) – www.airallergy.be  
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Fungi als contaminanten 

Alternaria sp. 

Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 

Cladosporium sp. 
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Fungi als contaminanten 

Aspergillus sp. 

Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 

Penicillium sp. 
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Fungi 

 
• Eukaryotische (saprofytaire) micro-organismen  
 
• Productie van conidia aanwezig in binnen- en buitenlucht 

 
• Luchtdeeltjes, die ingeademd kunnen worden door de mens 
  

 
 Binnenlucht, kan beïnvloed worden door: 
 
 - Soort behandeling van de lucht (filtratie, HEPA filtratie) 
 - Ventilatie 
 - Uitwisseling van de lucht (in en uit)  
 - Vochtigheid 
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Preventiemaatregelen 
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Preventiemaatregelen 

 
 
 
 Sluiten van ramen en deuren in het labo 
 
 
 Labojas enkel in het labo toegelaten 

 
 
 Werken in een LAF-kast 
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Fungi als contaminanten 

Tinea enquêtes – zoektocht naar dermatofyten 
 
• Gebruik van SAC (Sabouraud medium + actidione en chloramphenicol) 

 
• Koppelen van de aandoening (plaats van infectie) met de dermatofyt 
 

 

Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 
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Fungi als contaminanten 

Tinea enquêtes – zoektocht naar dermatofyten 
 

 

Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 

Geomyces sp. – geofiel & keratinofiel, niet infectieus  
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Maar… 
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Contaminanten              pathogenen  

Presenter
Presentation Notes
High Efficiency Particulate Air



Thermotolerante fungi 

 Optimale groei tussen 30 en 40°C 
 

 
 Potentiële humane pathogenen 
 

 
 Potentiële oorzaak van nosocomiale infecties  
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Belangrijkste oorzaken van opportunistische schimmelinfecties          



Belangrijkste oorzaken van opportunistische schimmelinfecties          

 Aspergillus species 

Aspergillus fumigatus Aspergillus flavus 

Aspergillus niger Aspergillus nidulans 

Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 



Belangrijkste oorzaken van opportunistische schimmelinfecties          
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Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 

Aspergillus terreus 
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Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 

Aspergillus terreus 

 Fusarium species 
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Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 

Aspergillus terreus 

 Fusarium species 

 Scedosporium species 



Belangrijkste oorzaken van opportunistische schimmelinfecties          

 Aspergillus species 

Mycologie & Aerobiologie (WIV-ISP) 

Aspergillus terreus 

 Fusarium species 

 Scedosporium species  Mucorales 



 Indien aanwezig steeds link leggen met ziekte en omgeving  
van de patiënt 



 Indien aanwezig steeds link leggen met ziekte en omgeving  
van de patiënt – rechtstreeks onderzoek!!!  



 Broncho Alveolaire Lavage 
 
 Immunodepressieve patiënt 
 
 A. fumigatus  



 Broncho Alveolaire Lavage 
 
 Immunodepressieve patiënt 
 
 A. fumigatus  







Ziekenhuisinspecties ter preventie van nosocomiale mycoses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ziekenhuisinspecties ter preventie van nosocomiale mycoses 
 
 Uitgevoerd door het WIV 
 
- Verplaatsing naar het desbetreffende ziekenhuis & uitgebreide rapportering  
 
- Uitvoering van de omgevingscontrole 
 
      * Luchtmonsterafnames met MAS-100 Air Sampler (Merck) – malt agar  
         chloramphenicol Petri-platen 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
      * Oppervlaktebemonstering op RODAC-platen met MC 
 

Presenter
Presentation Notes
Replicate Organism Direct Agar Contact



 Interpretatie van de resultaten & follow-up 

 
- Flora varieert van ziekenhuis tot ziekenhuis (werkzaamheden!!!) 

  
- Regelmatige opvolging van de instellingen om zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

basiswaarden te bekomen   

 
- Belangrijk om zowel de contaminaties van lucht en oppervlakken in kaart te brengen 

 
- Drempelwaarden: afhankelijk van de context van de bemonstering    
 
 
 
 



 Interpretatie van de resultaten & follow-up 

 
- Flora varieert van ziekenhuis tot ziekenhuis (werkzaamheden!!!) 

  
- Regelmatige opvolging van de instellingen om zowel kwalitatieve als kwantitatieve 

basiswaarden te bekomen   

 
- Belangrijk om zowel de contaminaties van lucht en oppervlakken in kaart te brengen 

 
- Drempelwaarden: afhankelijk van de context van de bemonstering    
 
 
 
 



 Conclusies 
 
 
 
 
- De verschillende eenheden van het ziekenhuis (en in het bijzonder de steriele 

eenheden en het operatiekwartier) moeten regelmatig gemonitord worden  
  
 
- Extra controle en voorzichtigheid in het geval van werkzaamheden of andere 

bijzondere situaties 
 
 
- Alle thermotolerante filamenteuze schimmels moeten in rekening worden gebracht 
 
    

 







Dankwoord 

 
 
 
 
Afdeling Mycologie and Aerobiologie, WIV-ISP Brussel 
 
 





Vragen? 


	Contaminanten �
	Slide Number 2
	WIV-ISP
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Sciensano
	Mycologie & Aerobiologie�Medische mycologie
	Fungi
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Fungi
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Fungi als contaminanten
	Fungi als contaminanten
	Fungi
	Preventiemaatregelen
	Preventiemaatregelen
	Fungi als contaminanten
	Fungi als contaminanten
	Maar…
	Contaminanten              pathogenen 
	Thermotolerante fungi
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Dankwoord
	Slide Number 44
	Vragen?

