
 

RSV en influenza seizoen 2017-2018 
 

1. Huidige epidemiologie 

1.1 WIV 
Het WIV stelt een wekelijkse update beschikbaar voor de opvolging van het influenza seizoen, aan de 

hand van de klinische surveillance van de peilpraktijken en de peillaboratoria. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx  

Vanaf de laatste week van 2017 zagen we een duidelijke stijging van het aantal consultaties bij de 

huisarts voor griepale syndromen. Initieel werd de epidemische drempel nog niet bereikt, maar sinds 

de tweede week van 2018 is de epidemische drempel bereikt. Men kan echter nog niet spreken van 

een epidemie. De griepepidemie begint van zodra de epidemische drempel 2 weken na elkaar bereikt 

wordt in het netwerk van de huisartsenpeilpraktijken en er minstens 20% van de door het WIV 

geanalyseerde virale stalen positief zijn voor het griepvirus. 

 

 

 

 

 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Pages/Influenza.aspx


 

De incidentie van consultaties voor griepsyndromen stijgt voorlopig vooral sterk bij kinderen en 

volwassenen tot 65 jaar. 

 

Wat de registratie van de respiratoire pathogenen door de peillaboratoria betreft kan men 

concluderen dat, na een piekwaarde bereikt te hebben in week 49, het aantal bevestigde RSV 

infecties duidelijk terug aan het dalen is. 

 

 

 

 

 

 



 

Terwijl er tot op heden dit griepseizoen reeds 1086 bevestigde infecties werden geregistreerd door 

de peillaboratoria (48% influenza A, 36% influenza B en 16% niet verder getypeerd). 

 

 

1.2 Labo Somedi 
Wat het reeds dalende RSV seizoen betreft kunnen we volgende cijfers meedelen (data van 

01/08/2017-10/01/2018): 

analyse Negatieve resultaten 
(%) 

Positieve resultaten 
(%) 

Totaal aantal 
uitgevoerde testen 

RSV sneltest 98 (79.7%) 25 (20.3%) 123 

RSV PCR 28 (73.7%) 10 (26.3%) 38 

RSV IgM 92 (94.8%) 5 (5.2%) 97 

RSV IgG 3 (3,9%) 74 (96.1%) 77 

 

  

We konden eveneens een stijging van het aantal positieve stalen terugvinden in de maanden 

november en december, met een duidelijke daling sinds de start van het nieuwe jaar.  
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Een belangrijke opmerking hierbij is dat de serologie resultaten geen enkele keer werden gekoppeld 

aan een opvolgstaal 1 à 2 weken nadien. Deze analyse is echter enkel nuttig voor interpretatie bij een 

gekoppelde staalname (eerste staalname tijdens de acute fase en tweede staalname 10-14 dagen 

later). 

Voor influenza werden sinds 01/12/2017 reeds 33 sneltesten en 26 respiratoire panels (waarbij 

vermoedelijk het merendeel nog uitgevoerd werd in kader van RSV diagnostiek) uitgevoerd. Hierbij 

waren 2 sneltesten positief voor influenza B en 1 PCR positief voor influenza B. Deze data zijn 

natuurlijk nog te beperkt om conclusies uit te trekken. 

2. Testaanbod  

2.1 RSV 

RSV antigeen = sneltest 

Afnamemateriaal: e-Swab wisser 

Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser 

Antwoordtijd: zelfde dag 

Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV (B250) 

RSV PCR = respiratoir panel bestaande uit meerdere respiratoire pathogenen (o.a. RSV, influenza A, 
influenza B, Bordetella pertussis, …) 

Afnamemateriaal: e-Swab wisser 
Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser 
Antwoordtijd: 1-3 dagen 
Kostprijs patiënt: €42,43 volledig ten laste van de patiënt 

RSV serologie (IgM en IgG) 

Afnamemateriaal: serum 

Antwoordtijd: 1-7 dagen 

Kostprijs patiënt: : terugbetaald door het RIZIV (B250) 

OPM: Vanwege de beschikbaarheid van gevoelige en snelle methoden om het virus direct 

aan te tonen is serologie zelden of nooit de methode van keuze voor diagnostiek van RSV-

infecties. Het is wel mogelijk om een RSV-infectie door serologisch onderzoek vast te stellen. 

Maar hiervoor is dan een serumpaar van de patiënt nodig waarbij het eerste serum in de 

acute fase en het 2e serum 10-14 dagen later wordt afgenomen. Dit levert dan altijd een 

diagnose achteraf. 

2.2 Influenza 

Influenza antigeen (A en B) = sneltest 

Afnamemateriaal: e-Swab wisser 

Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser 

Antwoordtijd: zelfde dag 

Kostprijs patiënt: terugbetaald door het RIZIV (B250) 

Influenza PCR (A en B) = respiratoir panel bestaande uit meerdere respiratoire pathogenen (o.a. RSV, 

influenza A, influenza B, Bordetella pertussis, …) 

Afnamemateriaal: e-Swab wisser 

Afnameplaats: preferentieel nasopharyngeale wisser 

Antwoordtijd: 1-3 dagen 

Kostprijs patiënt: €42,43 volledig ten laste van de patiënt 



 

2.3 Praktisch info 
De e-Swab wisser is deze met de roze dop of de oranje dop (dunnere wisser), hieronder vind je nog 

een kort overzicht van de indicaties voor deze wisser. 

 

Je kan alle testen terugvinden op de papieren aanvraagformulieren: 

 
 

Of via het elektronisch aanvraagformulier in e-LAB: 

 
 


