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Samenvatting
Sinds het begin van de pandemie is er veel onderzoek 
gepubliceerd over de pathogenese en epidemiologie 
van  COVID-19  in  het  algemeen.  Er  is  echter  geen 
algemeen aanvaarde theorie die de aspecten van juist 
het ernstigste ziektebeeld, de longinfectie, verklaart. 
Er  is  goed  onderzoek  beschreven  naar  de 
ontstaanswijze  van  respiratoire  druppeltjes,  waaruit 
blijkt dat zeer kleine druppeltjes (micro-aerosolen, met 
een diameter kleiner dan 2,5 µm) op twee manieren 
ontstaan: diep  in de  longen (b-druppeltjes) en bij de 
larynx  (l-druppeltjes). Als  deze  locaties geïnfecteerd 
zijn, kunnen de micro-aerosolen virionen, besmettelijk 
SARS-CoV-2, bevatten. 
Uit fijnstofonderzoek is bekend dat dit soort zeer kleine 
deeltjes  diep  in  de  longen,  tot  in  de  alveoli  kunnen 
doordringen. Virionen uit de micro-aerosolen kunnen 
zich  daar  vermeerderen  en  een  longinfectie 
veroorzaken. Op basis hiervan worden drie scenario’s 
beschreven voor de besmettingsroute. De scenario’s 
hebben consequenties voor preventiemaatregelen, die 
in de discussie aan de orde komen. 
Volgens  de  bradykininehypothese  kunnen  de 
longinfecties aanleiding geven tot vochtafscheiding in 
de longen. Hierdoor ontstaat respiratoire insufficiëntie, 
die tot ziekenhuisopname en beademing kan leiden, 
en mortaliteit met zich kan meebrengen. In het verloop 
van de ziekte kunnen zich nog autoimmuunreacties en 
trombo-embolie  ontwikkelen,  die  de  prognose  nog 
verslechteren.

Abstract
Since  the  start  of  the  corona  virus  (COVID-19) 
pandemic, much research has been published on its 
general  pathogenesis  and  epidemiology.  There  is, 
however, no universally accepted theory that explains 
these aspects of  its most  serious consequence:  the 
lung  infection.  Sound  research  into  the  origin  of 
respiratory droplets has shown that very small droplets 
(micro-aerosols, diameter max. 2.5 µm)  form at  two 
sites: deep in the lungs (b-droplets) and in the larynx 
(l-droplets). If these sites are infected, the respiratory 

droplets  may  contain  virions,  i.e.  infectious  SARS-
CoV-2. 
It is known from particulate matter research that very 
small particles like these can penetrate deep into the 
lungs, even as far as the alveoli. If the micro-aerosols 
contain virions  they can multiply  there, causing  lung 
infection. Based on this, three scenarios are described 
for possible routes of infection. These three scenarios 
have consequences  for preventive measures, which 
are addressed in the discussion. 
According to the bradykinin hypothesis, lung infections 
can  cause  fluid  secretion  in  the  lungs,  leading  to 
respiratory  failure,  the  need  for  hospitalization  and 
ventilation, and mortality. In the course of the disease, 
autoimmune  reactions  and  thromboembolism  may 
develop, which would have a further negative impact 
on its prognosis.

Inleiding
De COVID-19 pandemie duurt nu bijna twee jaar.  In 
die tijd is veel onderzoek gedaan naar en gepubliceerd 
over  de  pathofysiologie  en  de  epidemiologie  van 
COVID-19. Maar  voor  die  aspecten  van COVID-19-
longinfecties bestaat nog geen afdoende verklaring.
Het  zijn  juist  deze  longinfecties  die  leiden  tot 
ziekenhuis-  en  IC-opnames.  Zij  zijn  de  belangrijkste 
oorzaak  van  mortaliteit.  De  longinfecties  zijn  een 
bijzondere vorm van COVID-19, die afhankelijk van de 
omstandigheden  bij  ongeveer  drie  procent  van  de 
patiënten gezien wordt. Druppeltjes van verschillende 
grootte  spelen  een  rol  in  de  besmetting met  SARS-
CoV-2.  Aanvankelijk  werd  ontkend  dat  aerogene 
verspreiding een rol speelde, omdat COVID-19 als een 
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klassieke druppeltjesinfectie werd gezien. Besmetting 
zou plaatsvinden door druppeltjes met een diameter 
groter dan 5 µm die binnen een afstand van 1,5 m de 
grond  zouden  bereiken. Aerogene  besmetting  werd 
onwaarschijnlijk geacht, omdat kleinere druppeltjes – 
aerosolen – onvoldoende besmettelijke virusdeeltjes 
(virionen) zouden bevatten om een infectie te kunnen 
veroorzaken.  Inmiddels  is  algemeen  aanvaard  dat 
druppeltjes met een diameter kleiner dan ongeveer 100 
µm, over een grotere afstand dan 1,5 m  in de  lucht 
kunnen zweven, en dus als aerosolen moeten worden 
beschouwd [1,2]. 
Als deze aerosolen virionen bevatten, kan aerogene 
besmetting  wel  degelijk  een  rol  spelen  [3].  Een 
belangrijk deel van de aerosolen blijkt zeer klein te zijn 
(diameter  kleiner  dan  2,5  µm),  afhankelijk  van 
ontstaanswijze (mode) [5]. Ik gebruik hiervoor de term 
‘micro-aerosolen’. Hierna wordt uiteengezet dat deze 
micro-aerosolen  een  centrale  rol  spelen  in  de 
besmettingsroute,  de  pathogenese  en  de 
epidemiologie van de longinfecties.

Het ontstaan van respiratoire druppeltjes
In goed onderzoek naar de plaats en wijze van ontstaan 
van  respiratoire  druppeltjes  werd  een  opstelling 
gebruikt waarin het mogelijk is de aantallen druppeltjes 

van  verschillende  grootte  (vanaf  circa  0,5  µm)  bij 
verschillende activiteiten  te bepalen  [4-6]. Op grond 
hiervan kunnen drie typen druppeltjes onderscheiden 
worden (zie tabel 1) [5].

1. bdruppeltjes: In uitgeademde stand zijn de kleinste 
bronchioli  en  de  alveoli  samengevallen.  Bij  het 
inademen  gaan  deze  weer  open,  waarbij  uit  de 
vloeistoffilm  kleine  druppeltjes  ontstaan  [6].  De 
diameter varieert van kleiner dan 0,5 µm tot circa 1,5 
µm,  enigszins  afhankelijk  van  de  diepte  van  de 
ademhaling. Deze druppeltjes worden bij de inademing 
eerst  de  alveoli  ‘ingezogen’,  om  vervolgens 
uitgeademd te worden. Dit is al het geval bij gewoon 
ademen. 

2.  ldruppeltjes:  Deze  ontstaan  ter  hoogte  van  de 
larynx,  vooral  bij  stemuitingen  (voicing:  spreken  en 
zingen) en bij hoesten. Zij zijn gemiddeld  iets groter 
dan de b-druppeltjes, met een iets wijdere spreiding. 
Het merendeel heeft een diameter kleiner dan 2,5 µm.

3. odruppeltjes: Deze ontstaan  in de mondholte, bij 
spreken  en  zingen, maar  vooral  ook  bij  hoesten  en 
niezen.  Zij  zijn  duidelijk  groter  dan  de  vorige,  de 
diameter varieert van circa 10 tot 1000 µm.
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De pathogenese
Het bovenstaande biedt aanknopingspunten voor een 
verklaring  van  de  pathogenese  van  COVID-19-
longinfecties. De kernhypothese is: b- en l-druppeltjes 
zijn micro-aerosolen, deeltjes met een diameter kleiner 
dan 2,5 µm [6]. Uit fijnstofonderzoek is bekend dat zo’n 
20 procent van de deeltjes van deze grootte (PM 2,5) 
diep in de longen kan doordringen [7]. Als zo’n micro-
aerosol een of meer virionen bevat, zullen deze zich 
met  de  spikes  binden  aan ACE2,  dat  op  die  plaats 
overvloedig aanwezig  is  [8,9]. Na afsplitsing van de 
spike  door  TMPRSS2  vindt  endocytose  plaats  [9]. 
Intracellulair  worden  vervolgens  grote  aantallen 
nieuwe  virionen  geproduceerd,  die  vrijgekomen,  op 
bovenbeschreven  wijze  opnieuw  omliggende  cellen 
infecteren, waardoor in een vicieuze cirkel het aantal 
virionen  exponentieel  toeneemt.  Zelfs  als  de 
oorspronkelijke besmettingsdosis klein is, zal op deze 
wijze een longinfectie ontstaan.

Volgens  de  bradykininehypothese  is  een  van  de 
functies van ACE2 de longcapillairen impermeabel te 
maken  [10-12].  Doordat  het  ACE2  in  het  hiervoor 
beschreven  proces  geïnactiveerd  wordt,  worden  de 
capillairen permeabel, met vochtophoping in de longen 
als  gevolg.  Deze  ophoping  is  op  de  CT-scan  als 
‘matglas’ zichtbaar, dat al bij opname bij het overgrote 
deel  van de patiënten wordt waargenomen  [13]. Dit 
leidt  tot  respiratoire  insufficiëntie,  die 
ziekenhuisopname  noodzakelijk  maakt.  In  ernstige 
gevallen  ontstaat  ARDS,  die  tot  de  noodzaak  van 
beademing en tot mortaliteit kan leiden.
In  het  verdere  verloop  van  de  ziekte  kunnen  auto-
immunologische  processen  optreden,  zoals 
cytokinestorm  en  trombo-embolie.  Dit  zijn  ernstige 
complicaties,  die  tot  verdere  verslechtering  van  de 
prognose leiden [10]. De immunologische achtergrond 
hiervan is ingewikkeld en blijft hier buiten beschouwing. 

De epidemiologie
o-druppeltjes  zijn  te  groot  om  longinfecties  te 
veroorzaken,  hoewel  ze  een  belangrijke  rol  zullen 
spelen bij de verspreiding van de overige COVID-19 
infecties. 

In de epidemiologie van de longinfecties komen drie 
scenario’s voor een besmettingsroute in aanmerking: 
twee voor de l- en één voor de b-druppeltjes:

1. Heteroinfectie door ldruppeltjes
l-druppeltjes kunnen virionen bevatten, als er sprake 
is  van  een  COVID-19-laryngitis.  De  larynx  kan 
geïnfecteerd  raken,  per  continuitatem  vanuit  een 
bovenste luchtweginfectie, of hematogeen in geval van 
een systemische infectie. Zoals beschreven ontstaan 
deze druppeltjes vooral bij spreken en hoesten. Omdat 
deze druppeltjes al  in aanzienlijke aantallen kunnen 
ontstaan bij  ‘gewoon’  spreken,  hoeven er  nog geen 
duidelijke symptomen te bestaan, terwijl de patiënt al 
wel besmettelijk is [14]. Dit verklaart waarom sommige 
patiënten al presymptomatisch besmettelijk zijn.

2. Autoinfectie door ldruppeltjes
In  principe  kan  een  patiënt  met  een  COVID-19-
laryngitis  ook  zichzelf  besmetten  met  l-druppeltjes 
(auto-infectie).  Als  deze  zich  in  een  onvoldoende 
geventileerde  ruimte  bevindt,  zullen  de  besmette  l-
druppeltjes  zich  in  de  lucht  ophopen.  Bij  inademing 
kunnen die dan diep in zijn eigen longen terecht komen. 
Dit scenario is niet eerder beschreven. 

3. Heteroinfectie door bdruppeltjes
Bij  inademing worden  b-druppeltjes  eerst  de  alveoli 
ingezogen.  Die  kunnen  met  SARS-CoV-2  besmet 
raken als de alveoli geïnfecteerd zijn. Op het moment 
van opname is veelal het ‘matglas’-fenomeen al vast 
te  stellen  [13]. Dit wijst  erop dat de ziekte al  langer 
bestaat en zo’n patiënt dus al voor opname besmettelijk 
was.  De  druppeltjes  worden  al  bij  gewoon  ademen 
uitgescheiden; ook  in dit geval  is dus al sprake van 
presymptomatische  besmettelijkheid,  waardoor  de 
patiënt  de  bron  kan  zijn  van  een  aantal  nieuwe 
longinfecties,  die  weer  de  oorzaak  van  verdere 
longinfecties kunnen zijn. Deze vicieuze cirkel kan tot 
een explosieve toename van ernstige infecties leiden. 

De kans op besmetting door microaerosolen
De  kans  dat  een  van  bovengenoemde  scenario’s 
inderdaad optreedt, wordt allereerst bepaald door de 
kans  dat  de  micro-aerosolen  een  of  meer  virionen 
bevatten. Omdat het virus slechts een diameter van 
0,1 µm heeft, kunnen ook de kleinste micro-aerosolen 
ten minste één virion bevatten.
Het  blijkt  dat  sommige  personen  veel  meer  virus 
uitscheiden  dan  anderen.  In  50  procent  van  de 
positieve keel- en neusuitstrijken blijken tot 105 CFU/
ml aangetoond te kunnen worden. Bij circa 5 procent 
blijkt  de  concentratie  echter  hoger  dan  109 CFU/ml 

[15].  De  respiratoire  druppeltje  die  de  laatsten 
produceren, zullen veel virionen bevatten, waardoor 
zij  de  bron  van  veel  besmettingen  kunnen  zijn,  de 
zogeheten ‘superspreaders’ [14]. 
Als onderdeel  van een omvangrijke publicatie heeft 
een groep auteurs wiskundige modellen ontwikkeld, 
om te bepalen hoe groot de kans  is dat respiratoire 
druppeltjes een of meer virionen bevatten [16]. In de 
formules  voor  die  modellen  werden  waarden 
gesubstitueerd die uit de literatuur waren verkregen. 
De viability proportion – het aandeel van de met PCR 
aangetoonde  kopieën  dat  een  positieve  kweek 
opleverde  –  zou  slechts  0,1  procent  bedragen. 
Volgens hun berekening zou dan minder dan 1 procent 
van de aerosolen een virion bevatten, al zou de kans 
hierop bij ‘superspreaders’ aanzienlijk groter zijn. 
Voor het bepalen van deze viability proportion werden 
Vero-6-cellijnen gebruikt.  In  tegenstelling  tot andere 
Vero-cellijnen bevatten deze ACE2, een voorwaarde 
voor een succesvolle viruskweek [17,18], maar geen 
TMPRSS2.  In  een  ander  onderzoek  bleek  de 
toevoeging  daarvan  een  honderdvoudig  grotere 
opbrengst te geven [19]. De kans dat een aerosol een 
virion  bevat  werd  door  deze  groep  auteurs  dus 
waarschijnlijk  ernstig  onderschat.  Bovendien  blijkt 
voor  influenza  te  gelden  dat  micro-aerosolen  naar 
verhouding  meer  virionen  bevatten  dan  grotere 
druppeltjes  [3].  Zo  kunnen  bij  influenza  virionen  in 
aanzienlijke  aantallen  worden  aangetoond  in 
uitademingslucht  [20]. Voor SARS-CoV-2  is dat nog 
niet vastgesteld, maar als dit hiervoor ook geldt, dan 
draagt  dit  bij  aan  verdere  onderschatting  van  de 
besmettelijkheid van micro-aerosolen.

Discussie
Het ontstaan van micro-aerosolen – b- en l-druppeltjes 
–  is  vastgesteld  in  zorgvuldig  onderzoek  [5].  Uit 
onderzoek  naar  fijnstof  blijkt  dat  deeltjes  van  deze 
grootte (PM 2,5) diep in de longen kunnen doordringen 
[7]. Deze combinatie lijkt dus een solide basis voor de 
hier gepresenteerde theorie over de ontwikkeling van 
de longinfecties. Dit is relevant, omdat die volgens het 
bovenstaande de ernstigste COVID-19 ziektebeelden 
als gevolg kunnen hebben. 
De drie scenario’s voor de besmettingsroute hebben 
praktische betekenis, omdat zij een rol kunnen spelen 
bij  de  evaluatie  van  het  te  verwachten  effect  van 
preventieve  maatregelen.  De  vicieuze  cirkel,  zoals 

beschreven  in  scenario 3,  verklaart  de dramatische 
ontwikkeling  van  de  epidemie  in  landen  waar 
maatregelen  laat  en  onvolledig  toegepast  werden 
(Verenigd  Koninkrijk,  Verenigde  Staten)  of  konden 
worden toegepast (lage-inkomenslanden zoals India) 
[21]. 
Bron- en contactonderzoek (BCO) in combinatie met 
strikte isolatie van zowel bronnen als contacten zou dit 
in  principe  kunnen  voorkomen.  Mede  omdat  de 
presymptomatische  bronnen  moeilijk  tijdig  op  te 
sporen  zijn,  is  BCO  arbeidsintensief.  Daarom  is 
eliminatie  van  de  ziekte  waarschijnlijk  alleen  goed 
mogelijk als snel ingegrepen wordt, op het moment dat 
de epidemie nog beperkt in omvang is [22,23].
Sociale  afstand  (‘de  anderhalve  meter)  is  effectief 
gebleken  [24].  Niet  omdat  druppeltjes  binnen  die 
afstand de grond zouden bereiken, maar omdat in de 
buitenlucht – en ook wel in goed geventileerde ruimten 
– de concentratie van (micro-)aerosolen omgekeerd 
evenredig is met het kwadraat van de afstand tot de 
bron. De kans op besmetting en de besmettingsdosis 
zijn daardoor evenredig kleiner. Bovendien zullen de 
micro-aerosolen  indrogen  als  de  relatieve 
luchtvochtigheid  (RL)  lager  is  dan  100  procent, 
waardoor  een  eventueel  aanwezig  virion  de 
beschermende vochtmantel verliest. In de luchtwegen 
en  in  de  ‘thermal  plume’  (de  warme,  respiratoire 
uitademingslucht)  is  de  lucht  echter  verzadigd  met 
vocht  (RL = 100 procent), waardoor geen  indroging 
optreedt en virionen besmettelijk kunnen blijven [3, 25, 
26].  Verzadigde  lucht  wordt  in  de  meeste 
epidemiologische  verspreidingsmodellen  echter 
buiten beschouwing gelaten  [1].  Indroging kan   een 
additionele  verklaring zijn  voor het bekende  feit  dat 
buitenshuis de kans op besmetting laag is: buitenlucht 
is zelden verzadigd (uitzondering: dauw en mist).  Ook 
kan dit de effectiviteit verklaren van ‘social distancing’ 
in goed geventileerde  ruimtes, waar de RL meestal 
kleiner  is  dan  100  procent.  Maar  in  onvoldoende 
geventileerde ruimtes met veel publiek kan de RL tot 
100 procent oplopen.
Geschikte  mond-neusmaskers,  die  aerosolen  voor 
een belangrijk deel kunnen uitfilteren en de uitbreiding 
van  de  ‘plume’  beperken,  kunnen  additionele 
bescherming bieden mits adequaat toegepast [27]. Als 
sociale afstand niet kan worden aangehouden, zoals 
bij contactberoepen of in onvoldoende geventileerde 
ruimten,  zijn  mond-neusmaskers  de  belangrijkste 
maatregel om dit type besmettingen te voorkomen.
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De pathogenese
Het bovenstaande biedt aanknopingspunten voor een 
verklaring  van  de  pathogenese  van  COVID-19-
longinfecties. De kernhypothese is: b- en l-druppeltjes 
zijn micro-aerosolen, deeltjes met een diameter kleiner 
dan 2,5 µm [6]. Uit fijnstofonderzoek is bekend dat zo’n 
20 procent van de deeltjes van deze grootte (PM 2,5) 
diep in de longen kan doordringen [7]. Als zo’n micro-
aerosol een of meer virionen bevat, zullen deze zich 
met  de  spikes  binden  aan ACE2,  dat  op  die  plaats 
overvloedig aanwezig  is  [8,9]. Na afsplitsing van de 
spike  door  TMPRSS2  vindt  endocytose  plaats  [9]. 
Intracellulair  worden  vervolgens  grote  aantallen 
nieuwe  virionen  geproduceerd,  die  vrijgekomen,  op 
bovenbeschreven  wijze  opnieuw  omliggende  cellen 
infecteren, waardoor in een vicieuze cirkel het aantal 
virionen  exponentieel  toeneemt.  Zelfs  als  de 
oorspronkelijke besmettingsdosis klein is, zal op deze 
wijze een longinfectie ontstaan.

Volgens  de  bradykininehypothese  is  een  van  de 
functies van ACE2 de longcapillairen impermeabel te 
maken  [10-12].  Doordat  het  ACE2  in  het  hiervoor 
beschreven  proces  geïnactiveerd  wordt,  worden  de 
capillairen permeabel, met vochtophoping in de longen 
als  gevolg.  Deze  ophoping  is  op  de  CT-scan  als 
‘matglas’ zichtbaar, dat al bij opname bij het overgrote 
deel  van de patiënten wordt waargenomen  [13]. Dit 
leidt  tot  respiratoire  insufficiëntie,  die 
ziekenhuisopname  noodzakelijk  maakt.  In  ernstige 
gevallen  ontstaat  ARDS,  die  tot  de  noodzaak  van 
beademing en tot mortaliteit kan leiden.
In  het  verdere  verloop  van  de  ziekte  kunnen  auto-
immunologische  processen  optreden,  zoals 
cytokinestorm  en  trombo-embolie.  Dit  zijn  ernstige 
complicaties,  die  tot  verdere  verslechtering  van  de 
prognose leiden [10]. De immunologische achtergrond 
hiervan is ingewikkeld en blijft hier buiten beschouwing. 

De epidemiologie
o-druppeltjes  zijn  te  groot  om  longinfecties  te 
veroorzaken,  hoewel  ze  een  belangrijke  rol  zullen 
spelen bij de verspreiding van de overige COVID-19 
infecties. 

In de epidemiologie van de longinfecties komen drie 
scenario’s voor een besmettingsroute in aanmerking: 
twee voor de l- en één voor de b-druppeltjes:

1. Heteroinfectie door ldruppeltjes
l-druppeltjes kunnen virionen bevatten, als er sprake 
is  van  een  COVID-19-laryngitis.  De  larynx  kan 
geïnfecteerd  raken,  per  continuitatem  vanuit  een 
bovenste luchtweginfectie, of hematogeen in geval van 
een systemische infectie. Zoals beschreven ontstaan 
deze druppeltjes vooral bij spreken en hoesten. Omdat 
deze druppeltjes al  in aanzienlijke aantallen kunnen 
ontstaan bij  ‘gewoon’  spreken,  hoeven er  nog geen 
duidelijke symptomen te bestaan, terwijl de patiënt al 
wel besmettelijk is [14]. Dit verklaart waarom sommige 
patiënten al presymptomatisch besmettelijk zijn.

2. Autoinfectie door ldruppeltjes
In  principe  kan  een  patiënt  met  een  COVID-19-
laryngitis  ook  zichzelf  besmetten  met  l-druppeltjes 
(auto-infectie).  Als  deze  zich  in  een  onvoldoende 
geventileerde  ruimte  bevindt,  zullen  de  besmette  l-
druppeltjes  zich  in  de  lucht  ophopen.  Bij  inademing 
kunnen die dan diep in zijn eigen longen terecht komen. 
Dit scenario is niet eerder beschreven. 

3. Heteroinfectie door bdruppeltjes
Bij  inademing worden  b-druppeltjes  eerst  de  alveoli 
ingezogen.  Die  kunnen  met  SARS-CoV-2  besmet 
raken als de alveoli geïnfecteerd zijn. Op het moment 
van opname is veelal het ‘matglas’-fenomeen al vast 
te  stellen  [13]. Dit wijst  erop dat de ziekte al  langer 
bestaat en zo’n patiënt dus al voor opname besmettelijk 
was.  De  druppeltjes  worden  al  bij  gewoon  ademen 
uitgescheiden; ook  in dit geval  is dus al sprake van 
presymptomatische  besmettelijkheid,  waardoor  de 
patiënt  de  bron  kan  zijn  van  een  aantal  nieuwe 
longinfecties,  die  weer  de  oorzaak  van  verdere 
longinfecties kunnen zijn. Deze vicieuze cirkel kan tot 
een explosieve toename van ernstige infecties leiden. 

De kans op besmetting door microaerosolen
De  kans  dat  een  van  bovengenoemde  scenario’s 
inderdaad optreedt, wordt allereerst bepaald door de 
kans  dat  de  micro-aerosolen  een  of  meer  virionen 
bevatten. Omdat het virus slechts een diameter van 
0,1 µm heeft, kunnen ook de kleinste micro-aerosolen 
ten minste één virion bevatten.
Het  blijkt  dat  sommige  personen  veel  meer  virus 
uitscheiden  dan  anderen.  In  50  procent  van  de 
positieve keel- en neusuitstrijken blijken tot 105 CFU/
ml aangetoond te kunnen worden. Bij circa 5 procent 
blijkt  de  concentratie  echter  hoger  dan  109 CFU/ml 

[15].  De  respiratoire  druppeltje  die  de  laatsten 
produceren, zullen veel virionen bevatten, waardoor 
zij  de  bron  van  veel  besmettingen  kunnen  zijn,  de 
zogeheten ‘superspreaders’ [14]. 
Als onderdeel  van een omvangrijke publicatie heeft 
een groep auteurs wiskundige modellen ontwikkeld, 
om te bepalen hoe groot de kans  is dat respiratoire 
druppeltjes een of meer virionen bevatten [16]. In de 
formules  voor  die  modellen  werden  waarden 
gesubstitueerd die uit de literatuur waren verkregen. 
De viability proportion – het aandeel van de met PCR 
aangetoonde  kopieën  dat  een  positieve  kweek 
opleverde  –  zou  slechts  0,1  procent  bedragen. 
Volgens hun berekening zou dan minder dan 1 procent 
van de aerosolen een virion bevatten, al zou de kans 
hierop bij ‘superspreaders’ aanzienlijk groter zijn. 
Voor het bepalen van deze viability proportion werden 
Vero-6-cellijnen gebruikt.  In  tegenstelling  tot andere 
Vero-cellijnen bevatten deze ACE2, een voorwaarde 
voor een succesvolle viruskweek [17,18], maar geen 
TMPRSS2.  In  een  ander  onderzoek  bleek  de 
toevoeging  daarvan  een  honderdvoudig  grotere 
opbrengst te geven [19]. De kans dat een aerosol een 
virion  bevat  werd  door  deze  groep  auteurs  dus 
waarschijnlijk  ernstig  onderschat.  Bovendien  blijkt 
voor  influenza  te  gelden  dat  micro-aerosolen  naar 
verhouding  meer  virionen  bevatten  dan  grotere 
druppeltjes  [3].  Zo  kunnen  bij  influenza  virionen  in 
aanzienlijke  aantallen  worden  aangetoond  in 
uitademingslucht  [20]. Voor SARS-CoV-2  is dat nog 
niet vastgesteld, maar als dit hiervoor ook geldt, dan 
draagt  dit  bij  aan  verdere  onderschatting  van  de 
besmettelijkheid van micro-aerosolen.

Discussie
Het ontstaan van micro-aerosolen – b- en l-druppeltjes 
–  is  vastgesteld  in  zorgvuldig  onderzoek  [5].  Uit 
onderzoek  naar  fijnstof  blijkt  dat  deeltjes  van  deze 
grootte (PM 2,5) diep in de longen kunnen doordringen 
[7]. Deze combinatie lijkt dus een solide basis voor de 
hier gepresenteerde theorie over de ontwikkeling van 
de longinfecties. Dit is relevant, omdat die volgens het 
bovenstaande de ernstigste COVID-19 ziektebeelden 
als gevolg kunnen hebben. 
De drie scenario’s voor de besmettingsroute hebben 
praktische betekenis, omdat zij een rol kunnen spelen 
bij  de  evaluatie  van  het  te  verwachten  effect  van 
preventieve  maatregelen.  De  vicieuze  cirkel,  zoals 

beschreven  in  scenario 3,  verklaart  de dramatische 
ontwikkeling  van  de  epidemie  in  landen  waar 
maatregelen  laat  en  onvolledig  toegepast  werden 
(Verenigd  Koninkrijk,  Verenigde  Staten)  of  konden 
worden toegepast (lage-inkomenslanden zoals India) 
[21]. 
Bron- en contactonderzoek (BCO) in combinatie met 
strikte isolatie van zowel bronnen als contacten zou dit 
in  principe  kunnen  voorkomen.  Mede  omdat  de 
presymptomatische  bronnen  moeilijk  tijdig  op  te 
sporen  zijn,  is  BCO  arbeidsintensief.  Daarom  is 
eliminatie  van  de  ziekte  waarschijnlijk  alleen  goed 
mogelijk als snel ingegrepen wordt, op het moment dat 
de epidemie nog beperkt in omvang is [22,23].
Sociale  afstand  (‘de  anderhalve  meter)  is  effectief 
gebleken  [24].  Niet  omdat  druppeltjes  binnen  die 
afstand de grond zouden bereiken, maar omdat in de 
buitenlucht – en ook wel in goed geventileerde ruimten 
– de concentratie van (micro-)aerosolen omgekeerd 
evenredig is met het kwadraat van de afstand tot de 
bron. De kans op besmetting en de besmettingsdosis 
zijn daardoor evenredig kleiner. Bovendien zullen de 
micro-aerosolen  indrogen  als  de  relatieve 
luchtvochtigheid  (RL)  lager  is  dan  100  procent, 
waardoor  een  eventueel  aanwezig  virion  de 
beschermende vochtmantel verliest. In de luchtwegen 
en  in  de  ‘thermal  plume’  (de  warme,  respiratoire 
uitademingslucht)  is  de  lucht  echter  verzadigd  met 
vocht  (RL = 100 procent), waardoor geen  indroging 
optreedt en virionen besmettelijk kunnen blijven [3, 25, 
26].  Verzadigde  lucht  wordt  in  de  meeste 
epidemiologische  verspreidingsmodellen  echter 
buiten beschouwing gelaten  [1].  Indroging kan   een 
additionele  verklaring zijn  voor het bekende  feit  dat 
buitenshuis de kans op besmetting laag is: buitenlucht 
is zelden verzadigd (uitzondering: dauw en mist).  Ook 
kan dit de effectiviteit verklaren van ‘social distancing’ 
in goed geventileerde  ruimtes, waar de RL meestal 
kleiner  is  dan  100  procent.  Maar  in  onvoldoende 
geventileerde ruimtes met veel publiek kan de RL tot 
100 procent oplopen.
Geschikte  mond-neusmaskers,  die  aerosolen  voor 
een belangrijk deel kunnen uitfilteren en de uitbreiding 
van  de  ‘plume’  beperken,  kunnen  additionele 
bescherming bieden mits adequaat toegepast [27]. Als 
sociale afstand niet kan worden aangehouden, zoals 
bij contactberoepen of in onvoldoende geventileerde 
ruimten,  zijn  mond-neusmaskers  de  belangrijkste 
maatregel om dit type besmettingen te voorkomen.
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Scenario  2,  auto-infectie  door  l-druppeltjes,  is  niet 
eerder  beschreven.  Daarom  is  nader  onderzoek 
noodzakelijk om vast te stellen of dit in de praktijk een 
rol speelt, en zo ja, hoe groot de relatieve frequentie is 
van  op  deze  wijze  geïnfecteerde  patiënten  in  de 
populatie van opgenomen patiënten. Om verschillende 
redenen  - waaronder ethische  -    zal een prospectief  
onderzoek niet goed mogelijk zijn. Een goed uitgevoerd 
patiënt-controleonderzoek,  waarbij  opgenomen 
patiënten  gepaard  worden  met  vergelijkbare  thuis-
verpleegde  PCR-positieve  patiënten,  kan  hierover 
informatie verschaffen. In afwachting van de uitkomst 
daarvan  kan  al  een  indruk  worden  verkregen,  door 
standaard  in  de  anamnese  bij  ziekenhuisopname  te 
vragen naar de verblijfs-omstandigheden in de laatste 
week voor opname. Als dit scenario inderdaad een rol 
blijkt  te  spelen,  kunnen  longinfecties  voorkomen 
worden door zieke PCR-positieve patiënten te isoleren 
in  goed  geventileerde  ruimtes.  Additioneel  kan 
adequaat gebruik van een mond-neusmasker ophoping 
van aerosolen in de omgevingslucht beperken. Dit zou 
dan  een  eenvoudige  maatregel  zijn  om  de 
ziekenhuiszorg te beperken.

Conclusie
Micro-aerosolen,  die  al  kunnen  ontstaan  bij  gewoon 
ademen  maar  ook  bij  spreken,  niezen  en  hoesten, 
kunnen bij  inademing diep in de longen doordringen. 
Daar  kunnen  zij  longinfecties  veroorzaken,  die weer 
ernstige COVID-19-ziektebeelden tot gevolg hebben, 
met ziekenhuisopname, beademing en mortaliteit als 
consequentie.
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Vraag

Een geneeskundestudent 
op tropenstage in een 
ruraal gebied in Sierra 
Leone, belt u omdat hij is 
gebeten door een aap. 
Welk virus kan de 
geneeskundestudent niet
hebben opgelopen via deze 
beet?

Is dat:

a. simian T-lymfotropic 
virus (STLV) 
b. rabiësvirus 
c. simian foamy virus 
d. herpes B-virus 
e. simian papilloma virus

Het juiste antwoord en de toelichting 
lees je op pagina 185 e.v.
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ziekenhuiszorg te beperken.
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