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De komende 10 jaar 

Wij noemen hier een aantal onderwerpen waarvan het te verwachten is dat ze mede 
de infectieziekten agenda zullen beheersen in de komende jaren. 

Uitbraken van infectieziekten 

De dreiging van uitbraken van infectieziekten is door de WHO uitgeroepen als ‘het 
nieuwe normaal’. Het is essentieel om een robuuste volksgezondheidstructuur te 
onderhouden die hierop voorbereid is, tijdig signalen oppikt en adequaat reageert. 
Door de grote complexiteit van de achterliggende en met elkaar interacterende, 
sturende factoren (‘drivers’) is de onverbiddelijke realiteit dat infectieziekte-uitbraken in 
hoge mate onvoorspelbaar zijn. Snel toenemende bevolkingsgroei, ontwikkeling van 
megasteden in delen van Afrika en Azië, de bijbehorende voedselproductie, 
ontbossing en de wereldwijde handel in goederen dragen alle bij aan de kans op 
verspreiding van infectieziekten. 

De WHO heeft de term ‘disease X’ gelanceerd, met de oproep om de kans op 
onverwachte uitbraken van infectieziekten serieus te nemen en mee te nemen in het 
inrichten van bewakingssystemen. Zelfs als uitbraken relatief klein blijven, kunnen ze 
ontwrichtend werken, ook buiten regio’s waar een uitbraak gaande is, als de mortaliteit 
hoog is. Zo werden de kosten van de voorbereiding op een mogelijk geval van ebola in 
Nederland tijdens de epidemie in West-Afrika geschat op maar liefst 12,5 miljoen 
euro.
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 Hoewel duidelijk is dat een goede voorbereiding effect kan hebben op de impact 

van een uitbraak, is het een uitdaging om een ‘verre dreiging’ als onderwerp onder de 
aandacht te brengen en te houden bij zowel professionals als burgers. Hier is een 
steeds grotere rol weggelegd voor specialisten in publiekscommunicatie en 
gedragsbeïnvloeding. 

Dat de eliminatie van polio en mazelen onder druk staat, verdient directe aandacht. 
Politieke instabiliteit in delen van de wereld waar het poliovirus circuleert, hindert de 
bestrijding hiervan ernstig. Teams van gezondheidswerkers zijn zelfs aangevallen en 
gedood. De eliminatie van mazelen ondervindt wereldwijd grote problemen door 
vaccinatieweigeraars. ‘Vaccine hesitancy’ is door de WHO als één van de top 10-
dreigingen voor de gezondheid bestempeld.
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Voedselinfecties 

Zoals figuur 1 laat zien geven voedselinfecties een aanzienlijke ziektelast. Ook op dit 
terrein kunnen we nieuwe problemen verwachten. Een van die problemen is de 
toename van extreme buienactiviteit door klimaatverandering, met gevolgen voor de 
productie van voedsel en een risico op verontreiniging door rioolwater. Ook de snel 
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veranderende productiemarkt levert risico’s op. Momenteel is er sprake van een grote 
uitbraak van Afrikaanse varkenspest in China en omliggende landen, waarbij een 
tekort aan varkensvlees dreigt en een nog verdere toename van de 
pluimveevleesproductie wordt voorzien. In de Chinese pluimveesector is het sinds de 
opmars van H5N1-vogelgriepvirussen vanaf 1995 vrijwel onmogelijk gebleken om deze 
infecties onder controle te houden, wat bij verdere uitbreiding van de pluimveesector 
nog moeilijker zal zijn, door weerstand tegen de ophokplicht en maatschappelijke 
onrust over dit beleid. Voorbereiding op een influenzapandemie vanuit een van de nu 
circulerende vogelgriepvirussen wordt nog steeds gezien als hoogste prioriteit in 
wereldwijde ‘preparedness’-programma’s.
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Antibioticaresistentie 

De toename van antibioticaresistentie in veel delen van de wereld, door voormalig 
WHO-directeur Margaret Chan wel omschreven als een ‘tsunami in slow motion’, is het 
gevolg van een perfecte storm waarin drie – elk op zich te voorkómen – aspecten van 
infectieziektebestrijding samenkomen: vermijdbare infecties door onvoldoende 
preventie, selectie van resistente pathogenen door overmatig antibioticagebruik, en 
onvoldoende hygiëne om verdere verspreiding te voorkomen. 

‘Antibiotic stewardship’-programma’s in ziekenhuizen en daarbuiten zullen essentieel 
blijken om de gevolgen van antimicrobiële resistentie te beperken, maar blijvende 
investering in preventie en hygiëne zijn eveneens essentieel. De forse toename van 
gelden voor de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen is hoopgevend,
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 al 

moeten we voorkómen dat we de eerder genoemde aspecten dan weer verwaarlozen. 

Nieuwe antibiotica 

Nieuwe glycopeptiden (oritavancine en dalbavancine) en een oxazolidinon (tedizolid) 
zijn recent geregistreerd voor de behandeling van acute huid- en wekedeleninfecties. 
In het Gram-negatieve spectrum worden cefalosporinen gecombineerd met 
bètalactamaseremmers, waardoor zij beschermd worden tegen verschillende 
bètalactamases en ook werkzaam zijn tegen ‘extended spectrum’-bètalactamase-
producerende bacteriën.
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 Voorbeelden zijn ceftolozaan-tazobactam, ceftazidim-

avibactam, meropenem-vaborbactam en imipenem-relebactam.
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Nieuwe antibiotica kunnen inmiddels versneld beoordeeld worden door 
toetsingsorganen. Een voorbeeld hiervan is lefamuline, een semisynthetisch 
antibioticum uit een nieuwe klasse, dat ingrijpt op het bacteriële ribosoom en zo de 
bacteriële eiwitsynthese remt. De Amerikaanse Food and Drug Administration heeft dit 
middel goedgekeurd voor ‘community-acquired’ pneumonie.
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Verder worden compleet nieuwe antibacteriële middelen ontworpen; voorbeelden 
hiervan zijn de ontwikkeling van antistoffen tegen specifieke virulentiefactoren, zoals 
het lipopolysaccharide van Pseudomonas aeruginosa en de A- en B-toxines van 
Clostridium difficile.
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Microbioom 

Nieuwe ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van hiv, malaria en 
tuberculose zijn eerder besproken in het NTvG.

6,12,13
 De verwachting is dat er de 
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komende tijd veel aandacht uitgaat naar nieuwe, deels preklinische, onderzoeken ter 
preventie van hiv, onder meer door de evaluatie van nieuwe vaccins, en mogelijk 
worden ook stappen gezet in de richting van de genezing van hiv.
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De beschrijving van het microbioom is misschien wel de grootste recente doorbraak 
binnen de infectieziekten. Micro-organismen zijn aanwezig op alle met de buitenwereld 
in open verbinding staande ruimten, zoals keelholte, darmen en huid. Er is op dit 
moment welhaast geen enkele ziekte waarbij de rol van het microbiota niet onderzocht 
wordt.
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 De nabije toekomst moet uitwijzen in hoeverre zo’n rol ook oorzakelijk of 

bijdragend is, en of al deze recent verworven kennis toegepast kan worden voor de 
ontwikkeling van nieuwe preventieve, diagnostische en therapeutische strategieën.
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De recente ontdekking dat commensalen als Blautia producta en Clostridium scindens 

kolonisatieresistentie kunnen induceren tegen respectievelijk vancomcyine-resistente 

enterokokken en C. difficile,
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 onderstrepen de huidige ontwikkeling van meer op 

maat gemaakte microbioomtherapie. Bij sommige patiënten zou toediening van 

specifiek door het microbioom uitgescheiden producten en metabolieten – ook wel 

postbiotica genoemd – de moeilijkheden kunnen omzeilen waar toediening van 

levende micro-organismen mee gepaard gaat.
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Kunstmatige intelligentie 

Tot slot zullen data-gedreven diagnostiek en behandeling met toepassing van 
kunstmatige intelligentie ook in het domein van de infectieziekten hun intrede doen. Bij 
patiënten met sepsis worden nieuwe, zelflerende algoritmes ontwikkeld die de optimale 
behandeling voor elke individuele patiënt beter kunnen voorspellen dan de arts aan het 
bed; hopelijk leidt de toepassing van deze algoritmes tot betere resultaten.
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Slim gebruik van ‘big data’ kan ook nuttig zijn om antibiotica optimaal voor te schrijven. 
In Israël werd bij patiënten met urineweginfecties recent aangetoond dat op ‘machine-
learning’ gebaseerde algoritmes beter dan de voorschrijvende arts konden voorspellen 
welk antibioticum de kleinste kans op een ‘mismatch’ door resistentie gaf en dus het 
beste voorgeschreven kon worden.
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‘Onze hersenen tegen hun genen’ 

Bij de bestrijding van infectieziekten nemen we het op tegen zich immer aanpassende 
en veranderende micro-organismen, die vaak binnen een uur meerdere generaties 
kunnen voortbrengen en zo nieuwe varianten op ons kunnen uitproberen. Wat kunnen 
we hier tegenover stellen? 

We noemden al een gedegen voorbereiding op nieuwe uitbraken door tijdige 
infectieziektesignalering, een proactieve beoordeling van infectieziekterisico’s door 
veranderingen in ons leefmilieu, up-to-date en betrokken laboratoriumdiagnostiek, en 
een robuuste infrastructuur voor infectieziektebestrijding die is gestoeld op de laatste 
stand van de wetenschap (zie het infokader). Maar natuurlijk moeten we ook 
investeren in wetenschappelijke kennis, nieuwe vaccins –vooral methoden om ze snel 
aan te kunnen maken – en antimicrobiële middelen. 
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We begonnen onze beschouwing met de nogal onbezonnen opmerking van William H. 

Stewart en willen afsluiten met die van de Amerikaanse Nobelprijswinnaar (1958) en 

microbioloog Joshua Lederberg,
21

 die de onzekere uitkomst van de voortdurende strijd 

tussen micro-organismen en mens treffend verwoordde met zijn uitspraak dat het in de 

infectieziektebestrijding gaat om ‘our wits against their genes’. 
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