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Aankomst
Eind december 2014 vlogen wij naar Freetown, de hoofdstad 
van Sierra Leone. Lokaal transport, verblijf en maaltijden 
werden voor ons geheel verzorgd door PIH. Voor de locatie 
van ons laboratorium was gekozen voor Koidu, hoofdstad 
van het Kono-district in het afgelegen oosten van Sierra 
Leone, waar begin december een zeer verontrustende nieuwe 
hotspot van Ebola-transmissie was geconstateerd. Kono is 
overigens ook het centrum van het gebied waar diamant 
wordt gewonnen en daardoor het voormalig centrum van de 
burgeroorlog in dit land. Wij bereikten Koidu enkele dagen 
na aankomst in Freetown aan boord van een helikopter van 
de Verenigde Naties, die onderweg een paar keer een tussen-
landing maakte in andere steden om werknemers af te zetten 
of om monsters op te halen. In Koidu zelf waren er opvallend 
weinig tekenen van een epidemie te bespeuren: het dagelijkse 
leven gaat gewoon door, hoewel mensen elkaar misschien 
minder aanraken en veel gebouwen een chlooremmer voor 
de ingang hebben staan.
Naar de komst van het laboratorium werd uitgekeken. Tot 
dan toe moesten monsters om de dag per helikopter naar 
het CDC-laboratorium in de stad Bo worden gevlogen, 
waardoor de uitslagen tot drie dagen op zich lieten 
wachten. Met de ingebruikname van het eigen labora-
torium is dat teruggebracht tot zo’n zes uur. Alle andere 
Ebolabestrijdingsactiviteiten in het district (ambulance-
dienst, klinische zorg, begrafenisteams, quarantaine-
teams, contactopsporing, enzovoort) zijn afhankelijk 
van deze uitslagen, dus elk gewonnen uur telt! De hele 
Ebolabestrijdingsoperatie in het district wordt als een 
gecoördineerde militaire campagne gevoerd, onder leiding 
van een Britse majoor in het District Ebola Response Centre 
(DERC).

Het laboratorium
De ruim 12 meter grote ‘labtainer’ bleek de zware twee 
dagen-durende landroute met vlag en wimpel te hebben 
doorstaan en stond al veilig geparkeerd achter een klein 
kliniekje van de Wellbody Alliance, gelieerd aan PIH, op 200 
meter van het zojuist gebouwde Koidu ETC. Alle belangrijke 
apparatuur bleek in orde en de eerste proeftesten zagen er 
goed uit. Lokale infrastructurele en logistieke ondersteuning 
wordt wederom uitstekend verzorgd door PIH; zo is er een 
omheining om de trailer gebouwd om geiten, honden en 
kinderen buiten te houden.

De trailer is opgebouwd uit een centrale keuken met 
sluis met aan één zijde een opslagruimte/kantoor en 
aan de andere een BSL 2-laboratorium met daarin een 
BSL 3-handschoenenkabinet, een geautomatiseerde 
RNA-extractor en een real-time PCR-apparaat. De monsters 
worden aangeleverd in dubbele, met geconcentreerd chloor 
afgespoten safetybags en vervoerd in transportcontainers. 
Deze worden door de koerier via een raam in de omheining 
gedeponeerd in een chloorbad. Aanvraagformulieren 
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Figuur 2. Een kijkje in de labcontainer. 
A. Het BSL-2 laboratorium met het BSL 3-handschoenen-
kabinet, de automatische RNA-extractor en de real-time PCR. 
B. Opslagruimten en kantoor. 
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worden gefotografeerd zodat vanaf dan papierloos kan 
worden gewerkt. De containers worden via een sluisje 
ingevoerd in het kabinet alvorens te worden opengemaakt: 
het gehele biologische veiligheidsregime vindt hierbinnen 
plaats, in lijn met de training in Rotterdam. Bloed of virus-
transportmedium wordt in het kabinet overgepipetteerd in 
microbuisjes met lysisbuffer, dat potentieel aanwezig virus 
inactiveert. Bij het onderzoek van bloedmonsters wordt 
ook een malariasneltest verricht. De microbuisjes met het 
gelyseerd monstermateriaal, evenals de drievoudig-verpakte 
afvalzakken, worden via een chloorbad en de sluis uit het 
kabinet afgevoerd om ook de buitenkant volledig te decon-
tamineren. Vervolgens kan RNA-extractie en PCR plaats-
vinden onder standaard BSL 2-omstandigheden.

Aan de slag 
De eerste week kwartiermaken bestond vooral uit het 
inrichten van het laboratorium en het doorlopen en oefenen 
van de veiligheidsprocedures. Voordat het laboratorium 
‘live’ mocht gaan, moest er tenslotte met succes een inter-
nationaal kwaliteitscontrolepanel worden doorlopen. Op 13 
januari 2015 ontvingen wij de eerste vijf bloedmonsters van 
het naastgelegen ETC. Het was meteen raak: drie patiënten 
positief voor Ebola. Eén van hen is helaas diezelfde nacht 
al overleden. Vervolgens ontvingen we ook de eerste 
bloedmonsters vanuit de door PIH opgerichte Community 
Care Centers verspreid door het district. Daarvan was 
gelukkig een lager percentage positief; dat is belangrijk om 
snel te weten, want dan kunnen die mensen snel worden 
ontslagen voordat ze alsnog geïnfecteerd raken. Tenslotte 
wordt van iedere overledene in het district een mondwat 
onderzocht. Pas als die uitslag negatief is, mag het stoffelijk 
overschot door de familie op traditionele wijze worden 
begraven. De quarantainemaatregelen voor huisgenoten 
kunnen tegelijker tijd worden opgeheven, reden waarom 
deze uitslagen voor de gemeenschap belangrijk zijn.
In de loop van januari is de incidentie van nieuwe 
Ebolagevallen in het district door het gecoördineerde 
bestrijdingsprogramma sterk gedaald. Eind januari droegen 
wij het laboratorium over aan het volgende team dat 
het werk zal voortzetten. Helaas lijken de meest recente 
WHO-rapporten uit de regio te wijzen op weer een kleine 
toename in incidentie, mogelijk vanwege het opheffen van 

de vervoersrestricties in Sierra Leone, dus het werk zoals 
hier beschreven zal zeker nog de komende maanden heel 
hard nodig zijn!
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Figuur 3. Dagelijkse werkzaamheden. 
A. Aanlevering monster. B Aanname monster. C. Transport-
container met samples wordt uitwendig gedecontamineerd in 
sterk chloor. D. Werken in de BSL-3 glovebox.
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