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Voor de praktijk

Voorzorgsmaatregelen bij omgang met patiënten en laboratoriummonsters
besmet met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob
b.van everbroeck, p.pals en p.cras
De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) behoort tot de
subacute spongiforme encefalopathieën (SSE): subacuut wegens het snel evoluerende beeld dat onvermijdelijk de dood tot gevolg heeft, spongiform wegens de
sponsachtige neuropathologische laesies. Het variabele
klinische beeld van CJD omvat naast een snelle progressieve dementie ook myoclonus, progressieve motorische
disfunctie (zowel piramidaal als extrapiramidaal en (of)
cerebellair) en mogelijk visuele problemen.1 2
Waarschijnlijk is het eiwit dat in 1982 ontdekt werd

Universitaire Instelling Antwerpen, Born Bunge Stichting, laboratorium Neurobiologie, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk, België.
B.Van Everbroeck, student biochemie; dr.P.Pals, medisch student;
prof.dr.P.Cras, neuroloog-neuropatholoog (tevens: Universitair Ziekenhuis Antwerpen, afd. Neurologie, Edegem, België).
Correspondentieadres: B.Van Everbroeck.

Samenvatting: zie volgende bladzijde.

door Prusiner en door hem ‘prion’ werd genoemd, het
causale agens voor de SSE.3 Dit prion is een infectieus
agens, dat zeer resistent is tegen vernietiging (tabel 1) en
een zeer lange incubatietijd heeft, tot 30 jaar. De overdraagbaarheid werd aangetoond doordat CJD ontstond
bij patiënten die groeihormonen ingespoten hadden gekregen welke geëxtraheerd waren uit menselijke kadavers, waaronder die van CJD-patiënten.4 5 Dit betekent
dat werken met materiaal dat met prionen is besmet aan
zeer stringente Europese veiligheidsrichtlijnen is onderworpen.6 Mediabelangstelling uit het Verenigd Koninkrijk voor mogelijke overdracht via vlees of bloed en voor
een nieuwe variant van CJD (vCJD) die mogelijk door
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samenvatting
– De ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) behoort tot de besmettelijke subacute spongiforme encefalopathieën (SSE), die
dodelijk verlopen. Het veronderstelde causale agens, het prioneiwit, is zeer resistent tegen inactivering en heeft een lange
incubatietijd.
– Bij lichamelijk contact met een CJD-patiënt (waaronder klinische verzorging) is er geen gevaar voor besmetting.
– Bij ingrepen waarbij contact met infectieus materiaal mogelijk is (bijvoorbeeld een liquorpunctie), zijn voorzorgen nodig.
– Voorzorgsmaatregelen zijn: het dragen van handschoenen,
het op de juiste wijze beschermen van uitvoerende personen
(bijvoorbeeld de patholoog of de histologisch laborant) en het
transporteren van monsters in een gesloten en gemerkte container.
– Bij onderzoek in het laboratorium moeten weefselmonsters
gedurende 1 uur in mierenzuur 92-98% gedompeld worden.
– Het gebruikte materiaal en instrumentarium moeten steeds
adequaat gedecontamineerd worden. Daarbij kan men gebruikmaken van natriumhydroxide (NaOH), natriumhypochloriet (NaOCl, bleekwater), guanidinethiocyanaat of stoomautoclavering.
– Wanneer men adequate voorzorgen neemt, kan het contact
met besmet materiaal veilig verlopen.

rundvlees overgedragen wordt, draagt eveneens bij tot
bezorgdheid over het infectierisico bij familie en gezondheidswerkers.7-11
Het is niet steeds duidelijk welk materiaal (denk aan
lichaamsvochten en zweet) afkomstig van een CJD-patiënt riskant is en onder de strenge richtlijnen valt. In dit
overzichtsartikel willen wij duidelijke richtlijnen formuleren die het mogelijk maken op elk moment het infectierisico te bepalen, opdat men zo de nodige veiligheidsmaatregelen kan nemen; dit geldt zowel voor de familie
en de gezondsheidwerkers in de kliniek als voor analisten/laboranten in het laboratorium. Bij gewone omgang
met en verzorging van CJD-patiënten is er voor gezondheidswerkers en familieleden geen gevaar. CJD-besmetting treedt niet op via lichamelijk contact, zweet, feces
en urine.10
veiligheidsmaatregelen
Bij bloedafname en lumbale punctie. Bij het afnemen van
bloedmonsters moeten dezelfde algemene voorzorgsmaatregelen genomen worden als bij alle andere bloedTABEL

1. Resistentie-eigenschappen van het prioneiwit

gevoelig voor
natriumhydroxide (NaOH) 1 N (2 uur) of 2 N (1 uur)
natriumhypochloriet (NaOCl) 5% (bleekwater) (2 uur)
guanidinethiocyanaat 4 N (2 uur)
stoomautoclavering bij 134ºC (1 uur)
resistent tegen
autoclavering bij 121ºC
aldehyden, fenolen, ethanol, waterstofperoxide, jodoforen en
commerciële ontsmettingsmiddelen
bestraling met ultraviolet licht
conventionele detergentia (zepen)
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afnamen waarbij men niet weet of er een infectie bij de
patiënt in het spel is.12 Deze maatregelen omvatten het
dragen van wegwerphandschoenen en het vermijden
van contact met de naald tijdens de procedure. Bij het
afnemen van liquor (dat wordt steeds door een arts gedaan) gelden dezelfde maatregelen. Na beide procedures moet de naald in de daarvoor bedoelde naaldencontainer worden gedeponeerd. De naalddop weer op de
naald schuiven (‘recapping’) is uit den boze. Het overige gebruikte materiaal moet adequaat gedecontamineerd worden (zie verderop onder ‘Decontaminatiemethoden’). Het vervoer van de monsters gebeurt in een
afgesloten container die gemerkt is met een veiligheidslabel (dit vermeldt de vermoedelijke diagnose en bevat
een bioveiligheidsteken) als aanduiding van een mogelijk infectierisico.
Bij een heelkundige ingreep.6 13-15 Door het infectierisico zijn er ook speciale maatregelen vereist om bij
een heelkundige ingreep de veiligheid te waarborgen.
Tijdens een operatie moet het aantal aanwezige personen beperkt worden tot diegenen wier tegenwoordigheid absoluut noodzakelijk is. De operatietafel wordt
bedekt met een plastic tafelovertrek en cellulosepapier
om mogelijke lichaamsvochten op te vangen. Tijdens de
ingreep zijn alle aanwezigen verplicht twee paar handschoenen – indien mogelijk met veiligheidshandschoenen van teflon of metaal ónder de wegwerphandschoenen – en een wegwerpschort over de operatiejas te dragen; daarnaast is oog-, mond-, haar- en schoenbescherming verplicht. Weefselmonsters moeten bewaard worden in een plastic zak of in een sluitbare plastic container waarvan de buitenzijde wordt schoongemaakt met
natriumhypochloriet (NaOCl, bleekwater; tabel 2). Met
nieuwe wegwerphandschoenen worden de verpakte
monsters dan nogmaals in een sluitbare container geplaatst. De buitenste container moet steeds gemerkt zijn
met een veiligheidslabel. Indien er zich tijdens de ingreep snij- of prikongevallen voordoen, moeten deze
volgens de gangbare procedure gemeld worden aan de
bedrijfsarts.
Na de ingreep worden de gebruikte instrumenten en
materialen gedecontamineerd (zie verderop onder ‘Decontaminatiemethoden’). De zaal wordt eerst schoongemaakt met NaOCl en dan met een desinfecterend
middel.
Bij een obductie.6 16-18 Hierbij gelden naast de voor obductie specifieke maatregelen ook de maatregelen voor
een heelkundige ingreep. Er moet steeds een aparte obductiezaal worden gebruikt, bij voorkeur één zaal voor
alle risico-obducties (bijvoorbeeld voor patiënten met
HIV, hepatitis, CJD). De obductietafel moet bedekt
worden met een niet-permeabele plastic wegwerpbedekking en een absorberend materiaal. Indien men
overleg wenst, kan men contact opnemen met G.H.
Jansen, neuropatholoog in het Academisch Ziekenhuis
Utrecht; bij hem kan in overleg ook de obductie plaatsvinden.
De mechanische, elektrische of door gecomprimeerde lucht aangedreven handzaag die gebruikt wordt om
de schedel te openen moet gedecontamineerd kunnen

2. Decontaminatieoplossingen te gebruiken bij besmetting met prionen
TABEL

natriumhypochloriet (NaOCl, bleekwater)
commercieel is een onverdunde oplossing (12%) verkrijgbaar; bij bereiding van een verse oplossing moet er voor
minimaal 20.000 deeltjes per miljoen (ppm) vrij chloor gezorgd worden
natriumhydroxide (NaOH)
een oplossing van 1 N maakt men door 40 g NaOH (korrels
of poeder) af te wegen en in 1 l gedestilleerd water op te lossen; voor een oplossing van 2 N lost men 80 g NaOH op in
1 l gedestilleerd water
guanidinethiocyanaat
een oplossing van 4 N maakt men door 472,64 g in 1 l gedestilleerd water op te lossen

worden (zie verderop onder ‘Decontaminatiemethoden’). De hersenen (al dan niet in te vriezen) worden
verpakt en gemerkt met een veiligheidslabel. Na de
obductie worden ook alle instrumenten, de materialen
en de obductiezaal gedecontamineerd (zie verderop onder ‘Decontaminatiemethoden’). Bij gebruik van een
lijkzak wordt deze schoongemaakt met NaOCl en vervolgens wordt er een nieuwe lijkzak over de oude aangebracht. Ook de begrafenisondernemer en de mortuariumbediende moeten van de vermoedelijke diagnose
op de hoogte gebracht worden en zij dienen te vernemen
welke maatregelen zij moeten nemen om besmetting te
voorkomen: zij moeten handschoenen dragen en alle besmettelijke materialen opslaan in een dubbele vuilniszak.
In het laboratorium. Niet-infectieuze monsters (tabel
3) kunnen zonder gevaar verwerkt worden; een voorbehandeling is niet nodig. Wel moet men rekening houden
met de mogelijkheid dat er nog andere infecties zijn
waaraan de patiënt kan lijden. Wij willen erop wijzen dat
enkel bij patiënten die aan CJD leden er infectierisico is
vastgesteld van thymus, lymfklieren en tonsillen (zie tabel 3).19 Bij de verwerking van infectieuze monsters
moeten de analisten/laboranten steeds handschoenen
dragen – monddoekjes en veiligheidsbrillen zijn niet
noodzakelijk – en verder moeten zij specifieke maatregelen nemen afhankelijk van het te verwerken materiaal.13
TABEL 3. Besmettelijkheid van biologische monsters ten aanzien van prionziekten

sterk infectieuze monsters
hersenen, ruggenmerg, ogen, milt, lymfoïde weefsel (waaronder tonsillen) en liquor cerebrospinalis
weinig infectieuze monsters
perifere zenuwen, beenmerg, darm, lever, long, thymus en
pancreas
niet-infectieuze monsters
bloed, spier, hart, nier, urine en feces

Bij onderzoek van liquor of weefselhomogenaten
moet men in een laminaire-‘airflow’-kast of in een conventionele afzuigkast werken. Dit voorkomt dat aërosolen van het agens in de ruimte vrijkomen.6 De filters van
de kasten kunnen het best worden vervangen door een
gespecialiseerd onderhoudsbedrijf. De uitvoerende persoon moet handschoenen dragen en de filter moet in een
container voor besmet ziekenhuisafval gedeponeerd
worden. Na fixatie in formaldehyde worden de weefselstukjes gedurende 1 uur met mierenzuur 92-98% gedecontamineerd.20 Paraffinecoupes van mogelijk besmet
materiaal worden steeds met een speciaal daarvoor gereserveerd mes gesneden. Bij het snijden moet men
steeds veiligheidshandschoenen (van teflon of metaal)
met daarover wegwerphandschoenen dragen en de tafel
waarop het microtoom zich bevindt, moet met papier
bedekt worden. Het afval en de instrumenten (bijvoorbeeld het microtoom) moeten na gebruik worden gedecontamineerd (zie hierna).
decontaminatiemethoden 21-23
Wegwerpmateriaal moet steeds in een bioveiligheidscontainer of in een container voor besmet ziekenhuisafval gedeponeerd worden om later te worden verbrand.
Glazen voorwerpen en veiligheidshandschoenen worden bij voorkeur gedecontamineerd via de autoclaaf. De
procedure bestaat erin de instrumenten gedurende 1 uur
te autoclaveren bij 134ºC. In de literatuur wordt ook
vermeld dat 5-18 min autoclaveren bij 134ºC reeds
voldoende is,24 maar dit wordt betwist door bepaalde
laboratoria.13 Wij verkozen een behandeling van 1 uur
om een zo groot mogelijke veiligheidsmarge te verkrijgen.
De obductietafel en hittegevoelige materialen (zoals
een plastic container) kunnen niet geautoclaveerd worden. Decontaminatie gebeurt door ze minstens 2 uur te
behandelen met een oplossing van 1 N natriumhydroxide (NaOH) of minstens 1 uur met een oplossing van 2 N
(zie tabel 2). Wegens de corrosieve eigenschappen van
NaOH mag men deze methode niet toepassen op voorwerpen van aluminium. NaOCl 12%, toegepast gedurende minstens 2 uren, kan ook gebruikt worden (zie tabel 2). Bleekwater is echter corrosief voor roestvrij staal.
Een andere mogelijkheid is de voorwerpen gedurende
minstens 2 uur onder te dompelen in een oplossing van
4 N guanidinethiocyanaat (zie tabel 2). Dit is een nietcorrosief chemisch product dat meerdere malen hergebruikt kan worden (men dient het te bewaren bij 4ºC en
in het donker).
Besmette vloeistoffen kan men decontamineren door
ze te mengen met een gelijk volume NaOCl 12% of 2 N
NaOH (zie tabel 2).
veiligheidsprocedures in andere landen
De veiligheidstips die werden opgesteld door het college
van Amerikaanse pathologen komen overeen met de
maatregelen die in dit artikel werden gegeven. Tevens
raadt dit college aan om bij heelkundige ingrepen elke
patiënt met dementie als een mogelijke CJD-patiënt te
beschouwen.17
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In Frankrijk worden dezelfde maatregelen voorgesteld als in dit artikel.18 Ook in het Verenigd Koninkrijk
past men vergelijkbare maatregelen toe. Daarenboven
zal men bij obductie het hoofd van de patiënt in een dubbele doorzichtige plastic zak plaatsen om bij het openen
van de schedel (dat gebeurt dan binnen de zak) verspreiding van aërosolen en weefseldeeltjes tegen te
gaan.16
conclusie
Bij lichamelijk contact met en klinische verzorging van
een CJD-patiënt is er geen gevaar voor besmetting. Bij
contact met liquor, bloed en besmette weefsels dienen
voorzorgen genomen te worden om besmetting te vermijden. Deze maatregelen bestaan uit het dragen van
handschoenen, het adequaat decontamineren van alle
gebruikte materialen en instrumenten en het transporteren van monsters in een gesloten, gemerkte container.
Bij heelkundige ingrepen, obducties en laboratoriumverwerking van de monsters moeten extra voorzorgen
genomen worden wegens het vergrote infectierisico.
Deze maatregelen dienen om de verspreiding van weefseldeeltjes en lichaamsvochten tegen te gaan, zodat de
betrokken werkers maximaal worden beschermd tegen
contact met infectieus weefsel.
Door de richtlijnen is het mogelijk om in alle gemoedsrust te werken met CJD-patiënten. Wij wijzen er
echter op dat de maatregelen gebaseerd zijn op de huidige beschikbare kennis en dat het in de toekomst misschien noodzakelijk zal zijn ze aan te passen. In een
voorgaand artikel in dit tijdschrift werd autoclaveren bij
121ºC gedurende 1 uur als compleet inactiverend beschreven,12 terwijl inmiddels bekend is dat het prion
deze behandeling kan overleven.

– For laboratory research the tissue must be submerged in
92-98% formic acid for 1 hour.
– All used materials and instruments must be decontaminated
properly, using for instance NaOH, NaClO, guanidine thiocyanate or steam autoclaving.
– If adequate precautions are taken contact with contaminated
materials can be safe.
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abstract
Safety measures in handling patients and laboratory samples infected with Creutzfeldt-Jakob disease
– Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a transmissible subacute
spongiform encephalopathy that invariably leads to death. The
presumed causative agent, the prion protein, is highly resistant
to inactivation and has a long incubation period.
– Physical contact with CJD patients (as in clinical care) entails
no risk of transmission.
– During procedures such as lumbar puncture where contact
with infected material is possible, precautions are necessary.
– Precautions are: the use of gloves, maximal protection of
people who come in contact with contaminated tissue (e.g.
pathologist and histological laboratory worker) and transportation of samples in a closed and labelled container.
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