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Bijlage I Laboratoriumrichtlijn  
 
Isolatie en identificatie van Clostridium botulinum 
Detectie en typering van botulinustoxine 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Ziekte 
Botulisme is een klinisch syndroom dat wordt veroorzaakt door toxines afkomstig van het 
Clostridium botulinum-complex. Kenmerkend is een acute, descenderende, symmetrische 
parese beginnend bij de hersenzenuwen. De ziekte gaat niet gepaard met koorts of 
sensibiliteitsstoornissen. 
Van humaan botulisme komen drie natuurlijke vormen voor, namelijk voedselgerelateerd 
botulisme, wondbotulisme en infantiel botulisme. Daarnaast kan botulisme veroorzaakt 
worden door opzettelijke contaminatie van voedsel- en watervoorraden of door 
verspreiding van botulinustoxinen in aerosolvorm. 
De diagnose berust op het tijdig herkennen van de klinische verschijnselen in combinatie 
met karakteristieke afwijkingen in het electromyogram. 
De meest directe en betrouwbare diagnostiek bestaat uit het aantonen van botulinustoxine 
in het serum, de feces of in de cultuurvloeistof van de geïsoleerde stam met behulp van 
een muisbioassay, en door isolatie van C. botulinum uit de feces of uit de wond. 
De detectiegrens van de bioassay ligt bij 0,03 ng botulinustoxine. Ondanks de grote 
gevoeligheid van deze test sluit een negatief testresultaat de diagnose botulisme niet uit. 
De behandeling van botulisme bestaat uit het vroegtijdig toedienen van typespecifiek 
antitoxine en ondersteunende therapie zoals beademing, aangepast vocht- en 
voedingsbeleid en tijdige behandeling van complicaties. Antibiotica spelen uitsluitend een 
rol bij de behandeling van secundaire infecties. 
 
1.2 Bacteriologische kenmerken 
C. botulinum bestaat uit een heterogene groep Clostridia met als gemeenschappelijk 
kenmerk dat ze neurotoxinen produceren met een identieke farmacologische werking. 
Microscopisch onderzoek van C. botulinum toont lange, rechte of licht gekromde 
beweeglijke grampositieve staven, 0,5-2,0 µm breed, 1,6-22 µm lang, met ovale 
subterminale sporen. In oudere culturen kleurt het micro-organisme gramnegatief. De 7 
typen C. botulinum (A-G) worden van elkaar onderscheiden op grond van de antigene 
eigenschappen van de neurotoxinen die ze produceren. De typen A, B, E en − zelden − F 
veroorzaken humaan botulisme, de typen B, C, D en E veroorzaken ziekte bij vogels (C,D) 
en zoogdieren (B,C,D en E). Type G wordt geproduceerd door Clostridium argentinense. In 
zeldzame gevallen kan botulinustoxine worden geproduceerd door C. baratii of 
C. butyricum. 
De biochemische eigenschappen binnen het C. botulinum-complex lopen uiteen; de typen 
verschillen in hun proteolytische en saccharolytische activiteit. C. sporogenes en C. 
botulinum typen A, B en F zijn fenotypisch identiek. Alle typen van het C. botulinum-
complex zijn obligaat anaeroob, beweeglijk, produceren lipase en hydrolyseren gelatine. 
Alle typen produceren neurotoxinen, ook onder nietoptimale anaerobe omstandigheden. 
 
2. Doel 
Het op correcte wijze (doen) afnemen van de juiste klinische materialen in de juiste 
hoeveelheden ten behoeve van onderzoek elders bij een patiënt met een ziektebeeld 
passend bij botulisme en/of bij suspecte epidemiologische omstandigheden. 
 
3. Doelgroep 
Deze richtlijn is bestemd voor artsen-microbiologen en kan worden gebruikt voor 
consultatieve doeleinden. 
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4. Veiligheid 
C. botulinum is een risicoklasse 2-organisme. Alle handelingen met materiaal dat 
C. botulinum of botulinustoxine kan bevatten, moeten worden uitgevoerd in een 
veiligheidskabinet klasse II. Tevens worden handschoenen gedragen; het toxine kan 
weliswaar de intacte huid niet passeren, maar een zeer geringe, onopgemerkte verwonding 
tijdens het werk kan reeds tot ziekte aanleiding geven. 
 
5. Desinfectie/decontaminatie 
5.1 Thermisch 
C. botulinum-sporen zijn zeer thermoresistent: ze overleven enkele uren kokend water. 
Voor een effectieve inactivering is stoomsterilisatie (121oC gedurende 20 minuten) in een 
autoclaaf of hogedrukpan noodzakelijk. Het toxine is thermolabiel en wordt geïnactiveerd 
bij > 85 oC gedurende tenminste 5 minuten. 
 
5.2 Chemisch 
1000 ppm vrij beschikbaar chloor in de vorm van natriumhypochloriet of 
natriumdichloorisocyaanuraat (bijvoorbeeld Stafilex® of Amochlor®) is in staat, bij een 
voldoende lange inwerktijd (20-30 minuten) en een geringe organische belasting, zowel 
sporen als toxinen te inactiveren. 
 
6. Biologisch materiaal geschikt voor onderzoek 
Voedselgeassocieerd botulisme: 
 serum, maaginhoud, braaksel, feces; 
 postmortaal: maag- en darminhoud, lever; 
 omgevingsmaterialen; 
 potentiële bronmaterialen. 
Infantielbotulisme: 
 feces, rectumspoelsel, serum (zelden positief); 
 postmortaal: darminhoud op verschillende niveaus, van zowel dunne als dikke darm; 
 omgevingsmaterialen;  
 potentiële bronmaterialen. 
Wondbotulisme: 
 serum, weefsel, wondvocht, diepe uitstrijk in anaeroob transportmedium; 
 een − mogelijk − C. botulinum-isolaat; 
 omgevingsmaterialen; 
 potentiële bronmaterialen. 
Botulisme als gevolg van opzettelijke toxineverspreiding (inhalatie of ingestie): 
 serum, feces, rectumspoelsel, maagaspiraat; 
 omgevingsmaterialen; 
 potentiële bronmaterialen. 
 
7. Hoeveelheden onderzoeksmateriaal en nadere aanwijzingen voor het afnemen 
 serum (geen bloed, geen anticoagulant): 20 ml, kinderen minimaal 3-5 ml;  
 afnemen vóór antitoxine wordt toegediend! Geneesmiddelen vermelden; 
 feces: 10-50 gram, kinderen minimaal 2 gram; 
 rectumspoelsel: ongeveer 20 ml. Vermijd onnodige verdunning; 
 maagaspiraat en braaksel: ongeveer 20 ml; 
 weefsel, wondvocht en -uitstrijk: in anaeroob transportmedium; 
 post mortem: monsters van ongeveer 10 gram; 
geïsoleerde stam: in oorspronkelijk (vloeibaar) anaeroob kweekmedium bijvoorbeeld 
thioglycollaat bouillon of op een wattenstok in een anaeroob verzendmedium bijvoorbeeld 
Port-A-Cul. 
Overige materialen: 
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 voedselresten: zo mogelijk in hun originele aangebroken verpakking in een afgesloten 
plastic zak; 

 omgevingsmonsters: bemonster iedere mogelijke locatie; 
 per monster aarde: 50-100 gram; 
 per monster water: minstens 100 ml. 
Bewaar de monsters bij 4 oC in afwachting van transport. Niet invriezen. 
 
8. Referentielaboratorium 
Alle materialen worden na overleg zonder verdere vertraging opgestuurd naar en 
onderzocht door: 
Centraal Veterinair Instituut Lelystad (CVI-Lelystad) 
Edelhertweg 15 
8219 PH LELYSTAD 
tel: 0320-238238 of  
06-59904960 (semafoon buiten kantooruren) 
 
In het Referentielaboratorium worden de volgende onderzoeken uitgevoerd:  
 aanwezigheid van toxine en toxinetypering in de onder paragraaf 6 genoemde 

monsters met behulp van een muis-bioassay respectievelijk neutralisatie bioassay; 
 isolatie en identificatie van C. botulinum uit feces, voedsel, wondvocht en 

weefselmateriaal met behulp van verrijkte aankweekmedia, eventueel na thermische of 
alcohol voorbehandeling (ter inactivatie van niet-sporenvormende begeleidende flora); 

 PCR op de aanwezigheid van C. botulinum-genen in cultuursediment of in een 
omgevingsmonster. 

 
De detectie en typering van toxinen zal ongeveer vier dagen in beslag nemen. Indien de 
laboratoriumuitslag negatief is maar de patiënt een karakteristiek ziektebeeld vertoont, sluit 
een negatieve uitslag de diagnose botulisme niet uit! 
 
9. Verdere acties 
Botulisme is een meldingsplichtige ziekte groep C. Zie voor meldingscriteria de richtlijn 
Botulisme (paragraaf 10.1). 
 
10. Literatuur 
Zie literatuurlijst behorende bij de richtlijn Botulisme (paragraaf 10.5). 
  
 


