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Eind maart 2014 werd vastgesteld dat Zaïre Ebola-virus 
(EBOV) was opgedoken in West-Afrika in de landen 
Guinee, Liberia en Sierra Leone.1 In de maanden daarna 
werd duidelijk dat de uitbraak al een aantal maanden 
geleden was begonnen en het virus daardoor al 
wijd verspreid was.2 In augustus 2014 verviervoudigde in 
één maand tijd het aantal nieuw gemelde gevallen van 
EBOV-infectie; daarop volgde een grootscheepse inter-
nationale response. Ebola kan in principe eenvoudig 
worden bestreden door geïnfecteerde personen zo vroeg 
mogelijk na het ontstaan van symptomen te isoleren (WHO: 
binnen twee dagen), de contacten van deze personen 
gedurende drie weken te volgen en bij het ontstaan van 
symptomen eveneens te isoleren (streven van WHO: 100 
procent van nieuw gemelde gevallen is gerelateerd aan 
bekende patiënten).3 Snelle en betrouwbare laboratorium-
diagnostiek is hiervoor één van de belangrijkste pijlers. De 
internationale actie bestond dan ook mede uit het opzetten 
van lokale EBOV-laboratoriumcapaciteit. Half februari 
2015 waren er 27 internationale laboratoria actief in de drie 
landen, waaronder drie mobiele laboratoria gefinancierd 
door de Nederlandse overheid en opgezet door de afdeling 
Viroscience van het ErasmusMC.3 Twee laboratoria zijn door 
de Joint Support Ship Karel Doorman naar Sierra Leone 
verscheept en één naar Liberia. 
De laboratoria zijn vervoerd in zeecontainers die in 
samenspraak met experts op het gebied van biologische 
veiligheid van het ErasmusMC zijn gebouwd door 
Hospitainer, een firma gespecialiseerd in de bouw van 
mobiele container-ziekenhuizen. Toegang tot de laboratoria 
vindt plaats via een sluis met een schoon en besmet 
gedeelte. De laboratoriumunit heeft airconditioning, 
HEPA-filters, onderdruk en een BSL 3-handschoenen-
kabinet waar monsters van Ebola-verdachte patiënten 
kunnen worden uitgepakt en geïnactiveerd. Daarnaast 
bevat het laboratorium de benodigde apparatuur voor 
nucleïnezuurextractie en PCR. De apparatuur is gekozen 
en de protocollen zijn ontwikkeld vanuit de expertise 
van Viroscience als WHO-referentiecentrum voor viraal 
hemorragische koortsen, die uitgebreid in Nederland zijn 

getest. Naast Ebola wordt er ook op malaria getest. Ieder 
laboratorium wordt geleid door teams van vrijwilligers 
van vier tot vijf personen, afkomstig uit diverse medische 
en veterinaire centra en laboratoria in Nederland. Zij 
krijgen een theoretische en praktische training van 
één week in Londen en Rotterdam waarbij aspecten als 
EBOV-epidemiologie en -virologie, biologische veiligheid 
en kwaliteitscontrole, maar ook veiligheid, lokale omgangs-
vormen en fysiek en geestelijk welzijn aan de orde komen. 
De teams worden met zorg samengesteld zodat in ieder 
team voldoende ervaring aanwezig is met medische labora-
toriumdiagnostiek, kwaliteitscontrole, moleculaire detectie 
via real-time RT-PCR en BSL 3-werk.4 Ook wordt gelet 
op de dynamische interactie in het team. De rijksdienst 
voor ondernemend Nederland (RVO) draagt zorg voor de 
personeels zaken rondom de uitzending. 
Het eerste laboratorium werd eind december onder de 
hoede van de niet-gouvernementele organisatie (NGO) 
“Partners In Health” (PIH) geplaatst in Koidu (Kono) in 
Sierra Leone. In deze regio dook begin december een 
nieuwe Ebola-haard op; de doorlooptijd van de testen voor 
het Ebola-behandelcentrum (ETC) was minimaal drie 
dagen, te lang om de epidemie effectief te bestrijden. 
Het tweede laboratorium werd half januari geplaatst 
in Sinje (Grand Cape Mountain), Liberia bij een ETC, 
ook hier vanwege te lange doorlooptijden en nog volop 
circulerend EBOV. Het laboratorium en het team zijn in 
Sinje ingebed bij de NGO “International Organization 
for Migration” (IOM). Het derde laboratorium is begin 
februari geplaatst via PIH op het terrein van het “Princess 
Christian Maternity Hospital” (PCMH) in Freetown, Sierra 
Leone. Personen die zich hier melden worden op grond van 
hun temperatuur en klachten beoordeeld en bij verdenking 
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van Ebola in quarantaine geplaatst op een speciale afdeling 
in afwachting van de uitslag van de Ebolatest. Zolang ze 
in afwachting zijn van een Ebola-vrij-verklaring krijgen ze 
geen optimale zorg en bestaat bovendien de kans dat ze 
door medepatiënten worden geïnfecteerd. Zo worden er 
geen (spoed)-keizersneden uitgevoerd en sterven vrouwen 
nodeloos aan niet-EBOV-gerelateerde complicaties omdat 
de uitslag van de Ebolatest te lang op zich laat wachten. 
Met de komst van het mobiele laboratorium moet de 
doorlooptijd van minimaal drie dagen teruggebracht 
worden naar zes uur. 
Begin 2015 lijkt er een voorzichtige kentering in de 
epidemie op te treden, met op 8 februari 22.894 gevallen 
van wie 9.177 patiënten zijn overleden. Daarmee breekt 
een nieuwe fase aan in de Ebolabestrijding, waarbij 
de laboratoria de transitie gaan maken van noodhulp 
naar een bredere surveillancestrategie om de allerlaatste 
EBOV-casus te vinden en de juiste differentiaal-diagnostiek 
te bieden. Er vinden discussies plaats over de mogelijkheid 
om de laboratoria te gebruiken bij de opbouw van een 
duurzaam laboratoriumnetwerk in West-Afrika ter onder-

steuning van individuele patiëntendiagnostiek, surveil-
lance en adequate opvang van toekomstige uitbraken van 
onder andere Ebola. EBOV zal zich ophouden bij in het 
wild levende dieren in het grensgebied van de drie landen, 
waardoor de kans op herintroductie aanwezig is. Het is te 
hopen dat een nieuwe uitbraak snel kan worden beheerst, 
met inzet van de dan lokaal geïntegreerde Nederlandse 
mobiele laboratoria. Maar voorlopig is de uitbraak nog niet 
onder controle en worden nog teamleiders gezocht met 
ervaring in medische moleculaire diagnostiek die bereid 
zijn een maand in één van de laboratoria te werken. 

Als iemand belangstelling heeft om als vrijwilliger te 
werken in een van de Dutch Mobile Ebola Labs, kijk op: 
www.dutchebolalabs.nl.

Figuur 1. Opbouw van het lab in Koidu (Kono district). 
A. De labcontainer wordt op z’n plek gereden. B. Het frame voor de omheining wordt gebouwd. C. Het dak zit erop en er is een 
reserve-aggregaat geplaatst. D. Aannameluik in de omheining, met het chloorbad.
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