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Summary of the Thesis

Acute respiratory tract infections (ARTI) are the leading cause of death in low-in-

come countries and are the third cause of death worldwide. In up to 40 percent 

of the acute respiratory tract infections no pathogen is identified. The devel-

opment of PCR for respiratory pathogens showed promising results to narrow 

this diagnostic gab. In chapter 2 we describe the comprehensive validation 

of a four tube multiplex PCR detecting influenza viruses A and B, adenovirus, 

rhinovirus, coronavirus (4 genotypes: HKU1, NL63, 229E and OC43), respiratory 

syncytial virus (RSV), human metapneumovirus, enterovirus, parainfluenza virus 

1,2,3 and 4, parechovirus and human bocavirus. This is done by PCR comparing 

the multiplex assay to it’s single-target PCR’s counterparts using plasmid tar-

gets and prospectively collected nasopharyngeal aspirates. Analytical and clin-

ical validation showed high concordance for viruses tested except for patient 

samples with low levels of enterovirus that were co-infected with other viruses. 

 In chapter 3 we tested children less than 6 years of age, hospitalized 

on suspicion of acute respiratory disease. Nasal aspirates were performed and 

tested on 14 human respiratory viral pathogens. Patients were followed for 3 

to 7 days. Quantitation of test results were correlated with severity of disease 

using modified British Thoracic Society criteria of community acquired pneu-

monia in childhood. In 59 % of the children at least one virus was identified 

with respiratory syncytial virus (40%), rhinovirus (26%) and human bocavirus (19 

%) being the most frequently detected. A strong trend was observed towards 

correlation between clinical severity and the amount of human bocavirus DNA. 

In follow up samples, viral clearance was associated with clinical improvement 

after 3 days. However in some cases virus persisted after resolution of symp-

toms. This suggests that the detection of a viral RNA/DNA may not always 

reflect acute disease. Hence we performed a prospective case control study 

in asymptomatic and symptomatic young children in chapter 4. In this chapter 

nasal washes of 141 cases and 157 controls were tested for 14 viruses, com-

paring virus quantity in copies per milliliter. In 72 % of the cases and 28% of 

the controls at least one virus was identified. When stratified for age, at least 
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one virus was identified in 47% of the controls younger than 1 year old. Rhi-

novirus, coronavirus and human bocavirus, were frequently detected in both 

symptomatic and asymptomatic individuals. For rhinovirus, influenza a virus & 

coronavirus viral loads were significant higher in patients compared to controls.  

The amount of rhinovirus positives in both cases and controls allowed receiver 

operating characteristic analysis. This showed that cut off values (in our case 

104.5 copies/ml) for clinical relevance are feasible for rhinovirus. In contrast to 

rhinovirus, RSV was rarely detected in controls; suggesting that a positive RSV 

test result is almost always of clinical relevance, independent of viral quantity. 

 Since adenoids are known source of latent presence of adenovirus we 

wondered if adenoids could also harbor other respiratory virus in non-clinically 

ill children. Chapter 5 we retrospectively studies analyzed fifty-four adenoids 

from non-clinically ill children. When testing for fourteen viruses, eighty percent 

of the adenoids, tested positive for one or more viruses. Human bocavirus, rhi-

novirus, adenovirus & enterovirus were the most detected virus species. Stun-

ningly double infections were found in 71% of the positive samples.

  In chapter 6 immuncompromised adults were studied. During febrile 

neutropenia in only 30 to 60 percent an infectious agent is identified. Imple-

mentation broad range respiratory PCR, possibly gives more insight in the 

pathogens involving neutropenic fever. We performed a longitudinal prospec-

tive study in 81 neutropenic patients, before and during neutropenia. The per-

centage of viruses found, was similar between patients with and without fever. 

Moreover semi quantitative results did not show differences between patients 

with or without fever. We concluded that blind diagnostic screening for respira-

tory viruses before or during neutropenia is not useful. Comparing different 

sample types; nasal swabs performed significantly better  (16/117= 43%), than 

throat swabs (6/106 = 6%). Throat gurgles did not show significant differences 

from the latter sample types. 

 Studies assessing viral nucleic detection often omit the detection com-

mon bacterial pathogens. As a result they miss out on bacterial explanation of 

infection and neglect pathogenic synergy between viruses and bacteria. Diag-

nosing bacterial respiratory infection is difficult in young children; adequate 
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sampling for culture is difficult and urine antigen testing is unreliable. URT sam-

ples used for viral testing are classically considered to be not useful for bacte-

rial culture since colonization is hard to distinguish from pathogenic infection. 

However recent papers describe that quantitative molecular diagnostics can 

differentiate between colonization and infection. 

 In chapter 7 we addressed bacterial and viral detection in 227 prospec-

tively collected nasal washes of children admitted with ARTI. Bacterial patho-

gens, especially pneumococci, were found significantly more frequently in the 

presence of RSV. Analyzing relative quantities of viral nucleic acids, a signifi-

cantly higher median RSV load was observed in children in whom bacteria were 

not detected, compared to RSV-positive children with evidence of bacterial 

co-infection. We conclude that bacterial and viral co-infections influence each 

other in a qualitative and quantitative manner. Moreover these results suggest 

that RSV disease requiring hospitalization is elicited either by high RSV loads or 

by bacterial co-infection. 

 In chapter 8 the results of above studies are summarized and future 

perspectives are discussed addressing recent literature. 
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Nederlandse Samenvatting

Acute luchtweginfecties (ALWI) zijn de belangrijkste doodsoorzaak in ontwik-

kelingslanden. Ook in de westerse wereld dragen ALWI voor een belangrijk 

deel bij aan de mortaliteit en zijn de op 2 na belangrijkste doodsoorzaak. Bij 

ongeveer 40% van de patiënten met klachten van ALWI wordt geen duidelijke 

microbiologische oorzaak gevonden. De ontwikkeling en toepassing van nieu-

we detectiemethoden voor respiratoire ziekteverwekkers, zoals bijvoorbeeld 

polymerase chain reactions (‘PCR’), kunnen het vaststellen van ziekteverwek-

kers bij ALWI vergroten. Als gevolg van betere diagnostiek kan gerichtere be-

handeling worden ingesteld, wat uiteindelijk kan leiden tot minder morbidi-

teit en mortaliteit. In de studies die beschreven staan in dit proefschrift wordt 

veel gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘multiplex’ PCR methode. Bij deze 

techniek kunnen meerdere PCR reacties voor verschillende ziekteverwekkers 

gelijktijdig plaatsvinden in één reageerbuisje. Het uitvoeren van een multi-

plex PCR is minder bewerkelijk  dan het uitvoeren van meerdere losse PCR’s. 

Daarnaast is het goedkoper doordat het naast werk ook reagentia bespaard. 

Een potentieel nadeel van de multiplex PCR is dat de gevoeligheid van de 

reactie minder goed is. In hoofdstuk 2 hebben we de multiplex PCR geval-

ideerd en gekeken in hoeverre deze techniek net zo goed was in het detecter-

en van respiratoire virussen als de ‘single’ uitgevoerde PCR’s . Dit hebben we 

gedaan door gebruik te maken van plasmiden (in het laboratorium gecreëerde 

monsters met kunstmatig stukjes virale DNA) en met neusspoelsels van 131 

opgenomen kinderen.  De volgende virussen kunnen worden gedetecteerd 

met onze multiplex PCR: influenzavirus A & B, adenovirus, rhinovirus, corona-

virus, respiratoir syncytieel virus (RSV), humaan metapneumovirus, enterovirus 

, para-influenzavirus 1,2,3 en 4, parechovirus en bocavirus. Bij de onderlinge 

vergelijking blijkt er een 100% overlap te bestaan tussen de uitkomsten van 

de plasmiden bij het gebruik van de multiplex en single PCR’s. De validatie op 

de klinische materialen (neusspoelsels) was eveneens zeer goed, aangezien 

de resultaten voor bijna alle virussen vergelijkbaar was. De enige uitzondering 
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betrof neusspoelsels, waarbij er naast zeer lage concentraties enterovirus, ook 

nog andere virussen in hetzelfde monster aanwezig waren, wat mogelijk de 

“efficiëntie” van de multiplex voor dit virus heeft beïnvloed.

In hoofdstuk 3 werden bij kinderen, opgenomen met een verdenking op acute 

luchtweg infectie, neuspoelsels afgenomen op dag 1 en zo mogelijk ook op 

dag 3 en 7 na opname.  Daarnaast werden klinische gegevens verzameld voor 

classificatie van de ziekte ernst. Bij 59% van de kinderen werd ten minste één 

virus geïdentificeerd. De meest voorkomende virussen waren RSV (40%), rhino-

virus (26%) en bocavirus (19%). Er bleek een relatie tussen ziekte ernst en de ho-

eveelheid gevonden bocavirus, welke echter niet statisch significant was. Voor 

de overige virussen werd de correlatie tussen de hoeveelheid virus en ziekte 

ernst niet aangetoond. Bij kinderen waar een vervolgmonster op dag 3 en/of 

dag 7 beschikbaar was, correleerde klinische verbetering wel met afname van 

de hoeveelheid virus. Alhoewel in sommige gevallen virus aantoonbaar bleef 

ondanks klinisch herstel. Dit suggereert dat virusdetectie met behulp van PCR 

niet altijd overeenkomt met de klinische presentatie. Om die reden verricht-

en we in hoofdstuk 4 een prospectieve “case-control” studie, waarbij zowel 

symptomatische als asymptomatische jonge kinderen werden getest. Om de 2 

groepen onderling zo goed mogelijk te kunnen vergelijken, werden kinderen 

van dezelfde leeftijdscategorie geselecteerd en in hetzelfde seizoen getest. 

Bij opgenomen kinderen werd in 72% van de gevallen een virus gedetecteerd 

terwijl dit bij 28% van de controles (asymptomatische kinderen) het geval was. 

In de controlegroep werd bij kinderen < 1 jaar zelfs in 47% van de gevallen 

een virus aangetoond. Rhinovirus, coronavirus en bocavirus, werden het vaakst 

aangetroffen in beide groepen. Bij opgenomen kinderen was de hoeveelheid 

rhinovirus, influenza A virus & coronavirus significant hoger dan in de contro-

legroep. Met behulp van een zogenaamde  R.O.C. curve-analyse werd voor 

rhinovirus bepaald, dat het meest optimale afkappunt, om infecties te ondersc-

heiden van asymptomatisch dragerschap, ligt bij 104,5 kopieën / ml. Opvallend 

genoeg werd RSV zelden waargenomen in de controlegroep; hetgeen sugger-

eert dat een positieve RSV uitslag, ongeacht de hoeveelheid virus, vrijwel altijd 
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duidt op een actuele infectie. 

Neusamandelen zijn een bekende bron van latente (asymptomatische) aan-

wezigheid van adenovirus en epstein-barr virus (EBV). Over de aanwezigheid 

van eventuele andere (respiratoire) virussen is weinig bekend. In hoofdstuk 5 

hebben we retrospectief onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van 14 

respiratoire virussen in de neusamandelen van kinderen zonder acute ziekte-

verschijnselen. Interessant genoeg bleek 80% van de neusamandelen positief 

voor de aanwezigheid van virus. Naast adenovirus, hebben we ook bocavirus, 

rhinovirus en enterovirus het vaakst gedetecteerd. In 71% van de neusamande-

len werden zelfs meerdere virussen aangetoond.

In hoofdstuk 6 hebben we onderzoek gedaan bij volwassenen met een er-

nstige afweerstoornis (neutropenie) na behandeling met chemotherapie in 

geval van acute leukemie. Deze patiëntencategorie ontwikkelt gedurende de 

neutropene fase vaak koorts. Vanwege de verdenking op een onderliggende 

infectie wordt in deze gevallen onderzoek gedaan naar een microbiologische 

oorzaak. Echter, in 30 tot 60% van de gevallen wordt geen micro-organisme 

aangetoond. Onze hypothese was dat het gebruik van een multiplex PCR, de 

opsporing van een virus in deze patiëntencategorie, met klachten van een 

luchtweginfectie, kan verbeteren. Om die reden verrichten wij een longitudi-

nale, prospectieve studie bij 81 patiënten en namen monsters af zowel voor als 

tijdens hun neutropene fase. Het percentage gevonden virussen was vergeli-

jkbaar tussen patiënten met en zonder koorts en de relatieve hoeveelheid vi-

rus toonde ook geen verschillen. Onze conclusie is dat het blind screenen op 

respiratoire virussen in deze patiëntencategorie niet zinvol is. Na onderlinge 

vergelijking bleek dat met behulp van een nasale uitstrijk meer virussen werden 

gedetecteerd dan met een keeluitstrijk. 

 De meeste onderzoeksgroepen die de PCR als detectiemethode bij respira-

toire virussen beschrijven, houden bij hun onderzoek en interpretatie geen rek-

ening met de aan- of afwezigheid van respiratoire bacteriën. Hierdoor wordt 

een eventuele bacteriële oorzaak voor ALWI gemist en bovendien worden de 
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viraal-bacteriële interacties genegeerd. De diagnostiek van bacteriële lucht-

weginfectie bij jonge kinderen is om verschillende redenen moeilijk. Allereerst, 

is het verkrijgen van goede monsters voor een kweek lastig en zijn de mind-

er belastende, urine antigeen testen, onbetrouwbaar. Daarnaast werden tot 

voor kort, neusspoelsel die gebruikt worden voor virusdetectie, niet bruikbaar 

geacht voor bacteriële diagnostiek, omdat infectie moeilijk te onderscheiden 

zou zijn van asymptomatische kolonisatie.  Echter, recente studies laten zien 

dat met behulp van semi-kwantitatieve moleculaire bepalingen, onderscheid 

kan worden gemaakt tussen kolonisatie en infectie. In hoofdstuk 7 bestuderen 

we daarom zowel bacteriële als virale diagnostiek met behulp van PCR bij 227 

kinderen opgenomen met luchtweg klachten. Opvallenderwijs, worden res-

piratoire bacteriën, in het bijzonder pneumococcen, significant vaker aange-

toond in de aanwezigheid van RSV. Er lijkt ook sprake te zijn van een viraal-bac-

teriële interactie aangezien de hoeveelheid RSV bij kinderen zonder bacteriële 

ziekteverwekkers significant hoger ligt dan bij kinderen waarbij ook sprake is 

van een bacteriële co-infectie. Concluderend, kunnen we zeggen dat bacte-

riële en virale co-infecties elkaar beïnvloeden op zowel een kwalitatieve als een 

kwantitatieve manier. Bovendien suggereren deze resultaten dat de ernst van 

de ziekteverschijnselen uitgelokt wordt door de aanwezigheid van een ernstige 

RSV infectie met grote hoeveelheden RSV dan wel door lage hoeveelheid RSV 

in combinatie met een bacteriële ziekteverwekker. 

In hoofdstuk 8 zijn de resultaten van bovenstaande studies kort samengevat 

en bespreken we ons toekomstperspectief op het gebied van pathogeen de-

tectie bij acute luchtweginfecties.
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Dankwoord 

Dit proefschrift  zou er niet zijn geweest zonder alle eindeloze hoeveelheden 

snotjes en neus-keel monsters. Om de reden wil ik alle patiënten, en in het 

bijzonder de kinderen en hun ouders, bedanken voor hun bereidheid om zich 

te laten benaderen door “snotzuigers” en allerhande borsteltjes. Op moment 

van afname hadden jullie vaak wel iets anders aan jullie hoofd, en soms was het 

ook gewoon eng of vervelend. Desondanks deden jullie mee. Heel veel dank! 

Co promotoren Caroline Visser, Dasja Pajkrt en Janke Schinkel

Ten tijde van een afdeling zonder professor gingen we samen op weg. Jullie 

waren direct enthousiast en zagen een promotietraject al in het verschiet. Ik was 

daarentegen nog wat onwennig en voorzichtig. Caroline, jouw nuchtere instel-

ling en snelle reactie op de artikelversies is zeer prettig. Dasja, jouw aansteke-

lijkheid en enthousiasme heeft de weg vrijgemaakt naar de afdeling kinder-

geneeskunde en de METC. Janke, jij hebt misschien wel het meest wezenlijke 

deel bijgedragen aan dit proefschrift. Je hebt veel tijd in mij en in ons project  

gestoken. Je gaf kritische verbeteringen op een onderzoeksopzet, weloverwo-

gen commentaar op buitenlandse presentaties en  zorgde voor elementaire 

toevoegingen aan het manuscript. Daarnaast introduceerde je mij in de wereld 

van statistiek en SPSS (een onontbeerlijk onderdeel bij de interpretatie van de 

grote hoeveelheid data die onze studies hebben opgeleverd). 

Promotor Menno de Jong

Halverwege de rit kwam jij in het AMC werken en werd de stap naar een pro-

motietraject concreet. Je bent een wetenschapper ‘pur sang’ en straalt een 

aanstekelijke passie uit voor wetenschap. Je hebt zowel overzicht als gevoel 

voor detail. Je gaf waardevolle aanvullingen bij de opzet van lopende stud-

ies en de analyse van de resultaten. Jouw revisies van diverse hoofdstukken 

hebben de leesbaarheid, de boodschap en daarmee de essentie van dit man-

uscript enorm verbeterd. Ontzettend bedankt daarvoor. In je kamer hangt de 

quote “I love deadlines. I love the whooshing noise they make as they go by”, 
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geschreven door Douglas Adams (ook bekend van “reality is frequently inac-

curate”). Dit geeft  blijk van goed zelfinzicht, want ik heb in de afgelopen jaren 

gemerkt dat deze stelling jou op het lijf geschreven is. 

Microbiologisch laboratorium  van het AMC

Richard Molenkamp jij bent, deels in samenwerking met Marcel Beld, ‘de vad-

er’ van de multiplex PCR assay. Jij deed vele in silico analyses en jouw technisch 

inzicht in primer en probe ontwikkeling is ongeëvenaard. Verder nam je on-

danks jouw drukke werkzaamheden altijd de tijd om mij de technische details 

uit te leggen. Als Richard de vader was, dan is Sylvie Koekkoek zonder twijfel 

‘de moeder’. Sylvie, als analist heb je het grootse deel van de virale bepalingen 

gedaan. Dankzij jouw kritische blik en inzet werden de primers in rap tempo 

geoptimaliseerd, waarvoor dank. Daarnaast voorzag je me van geweldige se-

ries zoals ‘The Wire’ en ‘Dexter’, een welkome afwisseling naast het geSPSS 

en schrijfwerk.  Bob de Wever, Henrike Wendt-Knol, Jolanda & Ageeth dank 

voor jullie prettige samenwerking bij het bepalen van de respiratoire bacteriën. 

Alle analisten van het virus kweek lab, Hetty, Pien, Gerrit en Karin dank voor 

het invoeren en verwerken van de grote hoeveelheden luchtweg materialen. 

Jos Karlas dank voor je organisatie talent rondom een aantal nabepalingen. 

Frits Schöler dank voor je grappen, ICT ondersteuning en je snelle respons 

tijd als ik weer eens een query voor je had. Alle overige medewerkers van de 

moleculaire biologie, virologie en bacteriologie dank voor de gezelligheid en 

ondersteuning bij het verwerken van materialen. 

Medewerkers van de afdeling kindergeneeskunde Amstelland ziekenhuis

Dank voor het meedenken en verzamelen van “snotjes” op jullie afdeling.

Medewerkers van de afdeling hematologie F6 zuid

Dank voor het afnemen van monsters bij jullie zelf! Helaas hebben deze data, 

vanwege een lage virale opbrengst, dit proefschrift niet gehaald. Desalniet-

temin is het goed om te weten dat medewerkers in het algemeen geen belan-

grijke bron vormen voor respiratoire virussen.

proefschift-rjansen-1-0 20141026 rj.indd   192 27-10-2014   19:22:13



193

Appendix

&

A
p

p
end

ix

Voormalig AIOS microbiologie Caspar, Karin, Masja, Marion, Ivar en Ali

Jullie waren altijd uitermate flexibel op de momenten dat ik onze kamer weer 

eens vol had gebouwd met respiratoire pakketjes. Daarnaast waren jullie een 

grote steun in geval van falende computers en SPSS calamiteiten. Ik denk met 

veel plezier terug aan onze gezamenlijke etentjes bij een van ons thuis. In het 

bijzonder de kookkunsten van Caspar. 

Studenten wetenschappelijk stage Marjolein, Joost, Wendy,  Erik en Joanne.

Dank voor jullie hulp bij het includeren van patiënten, het verzamelen van kli-

nische gegevens en afnemen van “snotjes”. Joanne jouw gedrevenheid werkt 

aanstekelijk. Ik  hoop dat je wens om kinderarts te worden, realiteit is geworden. 

Anke en Elzelien (en natuurlijk Leendert)

Dank voor het gezellige, en nagenoeg zorgeloze gezinsleven ondanks het 

(deels) ontbreken van Gijs. Jullie hebben altijd voor mij klaar gestaan: jullie 

loyaliteit, interesse en eerlijkheid waardeer ik enorm. En niet alleen ik, ook 

Noah en Esra genieten enorm van jullie aanwezigheid!

Opa Dirk en wijlen oma Zwaantje

Dank voor alle steun in mijn jeugd. Op vrijdag was er altijd één van jullie twee. 

De begeleiding tijdens schaken en de gezellige uitjes tijdens de vakanties heb-

ben mij mede gevormd.  

Ami, Ina, Naomi, Merijn, Fabian en Anne

Jullie zijn geweldige schoonfamilie! Dank voor jullie interesse rondom de 

voortgang van het proefschrift en de gezellige activiteiten ter afleiding en ont-

spanning. Noah en Esra zijn dol op jullie en het is mooi om te zien hoe hecht 

hun onderlinge band is met hun neefjes en nichtjes. Merijn, dank voor het ed-

iten van dit boekje….. Je hebt een mooi staaltje werk afgeleverd!

 De M.A.L.
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Mannen, ik heb jullie verwaarloosd! Een proefschrift schrijven naast een full-

time baan en 2 jonge kinderen, is dodelijk voor een goede “lounge”.   Deso-

ndanks zijn de negen levens van de M.AL. nog lang niet verspild (er komt er zelf 

binnenkort weer een bij) vanaf nu hoop ik er weer vaker bij te zijn. 

Paranimfen Elzelien en Caspar.

Dank dat jullie mij geestelijk en fysiek ondersteunen op 9 december. Mijn ver-

trouwen in jullie is onbegrensd!

Sarah.

Liefste. We zijn nu alweer bijna 10 jaar samen. Time flies when you are having 

fun.Noah en Esra kwamen op de proppen en tussen de verhuizingen door, 

bedachten wij dat het afronden van onze promotietrajecten ook wel een goed 

idee zou zijn. Het waren tropenjaren! Het grootste gedeelte van het werk aan 

de proefschriften hebben we tegelijkertijd gedaan, in plaats van lepeltje-lep-

eltje was het vaak laptopje-laptopje. Je was een grote steun voor mij in die 

periode. In het begin introduceerde je mij in GraphPad Prism en later bleef 

jij mij motiveren om door te gaan. Tot slot, heb je wezenlijk bijgedragen aan 

dit manuscript door mijn inleiding & discussie te redigeren. Super bedankt! 

Aangezien Noah en Esra inmiddels een avondje oppas best kunnen waarder-

en, zal ik ervoor zorgen dat wij weer vaker leuke dingen samen gaan doen.  

Samen oud en grijs worden gaan we doen, maar dan zonder ondersteuning 

van de ‘MacBookPro’. 

Noah Amar en Esra Mirte

Mijn twee engeltjes. Twee stoere zussen van 3 en 5 , die net zo serieus & fa-

natiek zijn als hun ouders. Blijf zo lang mogelijk kind, en laten we nog heel veel 

samen spelen!
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1996-1997 Eerste jaar geneeskunde aan de Rijks Universiteit te Antwerpen, België

1997-1998 Propedeuse Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam 

1998-2001 Doctoraal Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam

2000-2001 Neurobiologisch onderzoek aan universiteit van Uppsala, Zweden

2001-2003 Coschappen + Artsdiploma behaald aan de Universiteit van Amsterdam

2003-2004 Arts in opleiding tot Neuroloog (LUMC)

2004-2010 Medische specialisatie tot arts-microbioloog (AMC)
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Werkervaring:

1997-1999  Diverse betrekkingen als student bij de UvA (mentor bij 

  aansluitingsproject VWO-UvA, assistent bij “Ferrari project” 

  voor 1e jaars studenten)

1998-2003 Verzorgende C bij Amsterdam Thuiszorg

2001-2003 Co-schappen (o.a. in Calcutta India via IFMSA) 

2003-2004 Arts in opleiding tot neuroloog in het LUMC te Leiden

2004-2010 Arts in opleiding tot medisch microbioloog 

2010-2011 Arts microbioloog Slotervaart ziekenhuis & Antoni van 

  Leeuwenhoek ziekenhuis (voorzitter antibiotica commissie en 

  voorzitter infectie preventie commissie)

2011-heden Arts microbioloog Onze Lieve Vrouwen Gasthuis & MC-Zuider-

  zee te Lelystad (voorzitter antibiotica commissie en voorzitter 

  infectie preventie commissie)

Publicaties: 

Febrile neutropenia: significance of elaborated screening for respiratory virus-

es, and the comparison of different sampling methods, in neutropenic patients 

with hematological malignancies.

Jansen RR, Biemond BJ, Schinkel J, Koekkoek SM, Molenkamp R, de Jong MD, 

Visser CE. Virol J. 2013 Jun 27;10:212. 

Hookworm with hypereosinophilia: atypical presentation of a typical disease.

Verboeket SO, van den Berk GE, Arends JE, van Dam AP, Peringa J, Jansen RR.

J Travel Med. 2013 Jul-Aug;20(4):265-7

Development and evaluation of a four-tube real time multiplex PCR assay cov-

ering fourteen respiratory viruses, and comparison to its corresponding single 

target counterparts.

Jansen RR, Schinkel J, Koekkoek S, Pajkrt D, Beld M, de Jong MD, Molenkamp R.
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J Clin Virol. 2011 Jul;51(3):179-85.

Frequent detection of respiratory viruses without symptoms: toward defining 

clinically relevant cutoff values.

Jansen RR, Wieringa J, Koekkoek SM, Visser CE, Pajkrt D, Molenkamp R, de 

Jong MD, Schinkel J. J Clin Microbiol. 2011 Jul;49(7):2631-6. 

Molecular epidemiology and evolution of human respiratory syncytial virus and 

human metapneumovirus. Gaunt ER, Jansen RR, Poovorawan Y, Templeton KE, 

Toms GL, Simmonds P.

PLoS One. 2011 Mar 1;6(3):e17427. 

Quantitation of respiratory viruses in relation to clinical course in children with 

acute respiratory tract infections.

Jansen RR, Schinkel J, Dek I, Koekkoek SM, Visser CE, de Jong MD, Molen-

kamp R, Pajkrt D. Pediatr Infect Dis J. 2010 Jan;29(1):82-4. 

Azole-resistant central nervous system aspergillosis.

van der Linden JW, Jansen RR, Bresters D, Visser CE, Geerlings SE, Kuijper EJ, 

Melchers WJ, Verweij PE. Clin Infect Dis. 2009 Apr 15;48(8):1111-3. 

Hobby’s: 
 

Spelen met dochters; Noah en Esra, Hardlopen, Vechtsport (o.a. 1e dan karate) 
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