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Snuffelen met de elektronische neus 
 
Eddy Brinkman, © Betase B.V. 
 
Engelse onderzoekers gebruiken een elektronische neus om MRSA-bacteriën 
te detecteren. De neus heeft hier slechts een kwartiertje voor nodig terwijl 
DNA-testen minstens twee uur kosten. Een doorbraak of alleen een leuk 
idee? 
 
 Op zich is de Staphylococcus aureus (SA) bacterie vrij onschuldig. Ze komt voor 
bij één op de drie gezonde mensen. De bacterie zit in de keel, de neus of op de huid 
zonder dat je er iets van merkt. Eén variant van deze bacterie is echter berucht als de 
ziekenhuisbacterie: de methicilline-resistente Staphylococcus aureus, kortweg MRSA. 
Dit beestje is vrijwel ongevoelig voor antibiotica, zodat  infecties moeilijk te bestrijden 
zijn.  
 Door het strenge Nederlandse search and destroy-beleid komt MRSA in 
Nederlandse ziekenhuizen veel minder vaak voor dan in de landen om ons heen. Maar 
wanneer je in één van die buitenlandse ziekenhuizen hebt gelegen en je gaat terug 
naar een Nederlands ziekenhuis, moet je eerst op MRSA onderzocht worden. Probleem 
is dat je in quarantaine moet blijven tot de testuitslag bekend is. En dat kan wel vier 
dagen duren. Achteraf blijkt dat 95% van deze patiënten niet met MRSA besmet is. Zij 
hebben dus al die tijd voor niets hier in het ziekenhuis gelegen.  
 Er zijn ontwikkelingen gaande om die tijd terug te dringen. Ook om uitbraken 
van MRSA te beteugelen. Immers, in die vier dagen worden de echt besmette mensen 
niet behandeld, en bestaat er een risico om anderen te infecteren. Een aantal 
Nederlandse ziekenhuizen experimenteert momenteel met een snellere manier om de 
bacterie te detecteren. In principe kan dit nu binnen twee uur, op basis van 
polymerase chain reaction (PCR). Hierbij geeft het DNA uitsluitsel of de MRSA-bacterie 
in het testmateriaal aanwezig is. Met deze methode kun je zowel aantonen dat je met 
Staphylococcus aureus te maken hebt, maar ook dat deze de genen bezit die de 
bacterie tot de methicilline-resistente vorm maakt. "In Amerika is deze methode 
uitgetest en door de FDA geschikt bevonden en toegelaten voor de diagnostiek. Of dit 
ook in Nederland opgaat, met het hier geldende lage percentage ziektegevallen, moet 
nog blijken", aldus arts-microbioloog Jan Kluytmans van het Amphia Ziekenhuis in 
Breda.  
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(foto: Amphia Ziekenhuis)
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Ruiken 
 Engelse onderzoekers gebruiken een hele andere techniek om de MRSA-
bacterie op te sporen. Door te ruiken, met een 'elektronische neus'. Ze stellen de 
aanwezigheid van deze bacteriën vast door de specifieke cocktail van hun vluchtige 
organische uitscheidingsstoffen te herkennen. En ze claimen dat in 15 minuten te 
doen. Ze kunnen een MRSA-uitbraak sneller aantonen, en zo ook sneller in de kiem 
smoren. 
 Onderzoekers van University of Warwick en dokters van het Birmingham 
Heartlands Hospital trainden hun elektronische neus. Eerst stelden ze de elektronische 
neus bloot aan 'echte neus'-uitstrijkjes van mensen die geïnfecteerd waren. Om de 
'geur-vingerafdrukken' van de MRSA-bacterie en diens minder resistente nichtje, de 
MSSA-bacterie, te leren herkennen. Daarna kwam de echte test: het meten van 
uitstrijkjes van 150 patiënten waarvan de infectietoestand al bekend was uit 
kweektesten. Wat bleek? De neus detecteerde op correcte wijze 96 % van de 
patiënten met een Staphylococcus aureus infectie. Het systeem kon echter nog geen 
onderscheid maken tussen de methicilline-resistente bacterie en de methicilline-
gevoelige MSSA-variant. Eén van de dokters anticipeerde hier al op in New Scientist: 
als dit onderscheid niet aan te leren is, dan gebruiken we de neus als snelle 
'screening' en laten we de positieve gevallen de 2-uurs PCR-test ondergaan. 
 
Eén van vele 
 Albert Bos van C-it was al bekend met deze Engelse ontwikkelingen. "Ik heb 
een jaar of drie, vier geleden een voorloper van dit onderzoek gelezen. Warwick 
University is één van de bekenden in dit veld." C-it is een Nederlands bedrijf dat 
elektronische neuzen ontwikkelt, en Bos is hier directeur R&D. Ook is hij expert op het 
gebied van neurale netwerken. Hij schaart het onderzoek van de Engelsen in de 
categorie één-van-vele. "Ze koppelen een bepaald apparaat aan een bepaalde 
toepassing. In dit geval een commercieel verkrijgbare elektronische neus aan een 
nieuwe specifieke applicatie: het meten van de 'head space' boven een bacteriekweek. 
Maar er zijn enorm veel van dit soort onderzoeken. Je hebt artikelen over het 
onderscheiden van verschillende soorten wijn, verschillende soorten bier, 
verschillende soorten appels en peren, teveel om op te noemen." Volgens Bos is dit 
geen doorbraak qua techniek, hoogstens qua toepassing. "Warwick University is 
traditioneel vrij sterk met ziekenhuizen en agrotechnologie." 
 
Veelzijdig 
 De diversiteit aan toepassingen geeft al aan hoe veelzijdig de elektronische 
neus is. "Een elektronische neus kun je het beste vergelijken met je eigen neus om te 
ruiken, en je hersenen die de signalen verwerken", aldus Bos. "Je neus bevat zo'n 130 
receptoren, die elk op een verschillende manier op duizenden tot tienduizenden 
geuren reageert. Samen produceren die receptoren een patroon van prikkels, 
wanneer je iets ruikt. Je hersenen zijn in staat om de ontvangen patronen van 
prikkels te vergelijken met al eerder waargenomen geuren, en om 'matches' te 
maken. Dan kun je zeggen: dat is een appel, dat is een sinaasappel." Bos vervolgt: 
"In de jaren 70 of 80 is het idee opgevat: neem een aantal chemische sensoren die 
elk op veel stoffen reageren, maar die allemaal een beetje andere respons geven. 
Combineer dat met software om patronen te herkennen in de sensorsignalen - en de 
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elektronische neus is geboren. Van pure kwalitatieve analyse (is een bepaalde 
verbinding aanwezig?) tot zware kwantitatieve analyse." 
 
Grote en kleine neuzen 
 "Elektronische neuzen zijn er in soorten en maten. Het Franse bedrijf Alpha 
MOS levert een laboratoriumapparaat dat lijkt op een gaschromatograaf, qua grootte 
en complexiteit. Dan heb je het over een speciale neus voor kwaliteitscontrole. Voor 
de voedingsmiddelenindustrie, om rotte geuren te detecteren. Deze neus kost dertig- 
tot honderdduizend euro. Het bedrijf Cyrano Sciences levert handzamere apparaten 
die tussen de drie- en vijftienduizend euro kosten. De Engelse onderzoekers hebben 
gebruik gemaakt van hun Cyranose." 
 Gevraagd naar hoe Bos' eigen bedrijf C-it te midden van de concurrenten staat, 
antwoordt hij: "Wij richten ons vooral op massatoepassingen. De basisprijs voor onze 
'e-Nose' is dan ook laag, zo'n 200 euro per stuk. We kunnen deze kosten zo laag 
houden omdat we gebruik maken van standaard IC-technologie. Bovendien werkt het 
apparaat 'unattended'; je hebt geen dure wetenschapper nodig voor de bediening. Als 
Shell of AkzoNobel naar ons komt voor één apparaat, dan kunnen ze net zo goed naar 
onze concurrenten gaan. Maar als ze een hele plant willen bewaken met 
(tien)duizenden neuzen, dan wordt het voor ons pas interessant." 
 De grootste uitdaging bij C-it ligt in de kalibratiefase van het apparaat. "Een 
nachtmerrie voor massaproductie is dat je zou moeten kalibreren voor iedere 
afzonderlijke meetomstandigheid. Wij dachten: dat moet gemakkelijker kunnen. We 
willen er begin 2006 naar toe dat je als gebruiker eenmalig een kastje koopt, en via 
Internet een analysemodel voor een bepaalde stof kunt downloaden. Ringtones voor 
de e-Nose, zeg maar. Het dure terughalen en kalibreren van de kastjes hoeft dan niet 
meer." 
 
 
Draagbare e-Nose 
van C-it (foto: C-it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toepassingen 
 "Voor onze toepassingen denken we ook aan persoonlijke 
beschermingsmiddelen", aldus Bos. "Zoals bewaken van absorptiefilters die iets uit 
een gasstroom filteren om apparatuur of mensen te beschermen. Het is uiteraard heel 
vervelend als een filter doorslaat, omdat de bescherming dan weg is. Net voordat het 
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filter doorslaat wil je dat weten. Je wilt aan de achterkant van een filter heel 
nauwkeurig, en ook bij extreem lage concentraties kunnen nagaan wanneer doorslag 
plaatsvindt. Maar wel op een manier dat je nog voldoende tijd hebt om maatregelen 
te nemen, bijvoorbeeld een filter verwisselen.  
 Vanwege de lage kostprijs denken we ook aan hele andere markten. In een 
gebouw waar brand is en waar je wilt weten of schadelijke stoffen vrijkomen, hoef je 
nu niet mensen met dure apparatuur naar binnen te sturen. Je kunt een e-Nose aan 
een baksteen binden en naar binnen gooien. Voor 200 euro kun je dat wel doen." 
 
 

 
 
Voor meer informatie:  
• NewScientist.com, "E-nose to sniff out hospital superbugs", 22 september 2005 
• C-it, Zutphen, www.c-it.nl 
• Amphiakrant november 2005, "De MRSA-bacterie: een onzichtbare vijand", 

www.amphia.nl 
 
 

Feitelijk: 
In de Verenigde Staten en Japan zijn al meer dan 50% van de klinische S. aureus-
isolaten methicilline-resistent. Het percentage MRSA’s onder de klinische S. aureus-
isolaten in Europa varieert van minder dan 1% in Denemarken, Zweden en 
Nederland, tot ruim 30-50% in België, Spanje, Frankrijk, Engeland en Italië. 
(bron: LCI, Draaiboek MRSA in de openbare gezondheidszorg, april 2005) 


