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Onderwerp 

Advies wijzigingsverzoek GGO 99-090 
 
 
Geachte heer Van Geel, 
 
Naar aanleiding van een verzoek tot wijziging van de vergunning GGO 99-090, 
getiteld ‘Onderzoek naar Influenza Virus’, van het Erasmus Universitair Medisch 
Centrum, en het voorblad en voorstel tot inschaling dat door het Bureau GGO is 
opgesteld, adviseert de COGEM als volgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting: 
De COGEM is verzocht te adviseren over een verzoek tot wijziging van de bestaande 
vergunning GGO99-090. De aanvrager is voornemens laboratoriumhandelingen en 
dierproeven met recombinante aviaire (in vogels voorkomende) influenza A virussen 
uit te voeren. De huidige vergunning staat werkzaamheden met laagpathogene 
influenza virussen toe. De aanvrager heeft een verzoek ingediend om het onderzoek uit 
te bereiden met hoogpathogene virussen. De virussen die geproduceerd worden in het 
laboratorium zijn samengesteld uit laag en hoog pathogene aviaire influenza A 
virussen. Het doel van het experiment is om te achterhalen welke delen van het virus 
verantwoordelijk zijn voor de virulentie van het virus.  
 
De COGEM is van mening dat de voorgenomen laboratoriumwerkzaamheden uitge-
voerd dienen te worden op ML-III inperkingsniveau conform de pathogeniteitsklasse 3 
van het virus. Proefdierexperimenten met muizen, kippen, fretten en apen dienen uitge-
voerd te worden op DM-III niveau. Om het risico van verspreiding van het recombi-
nante virus in te perken acht de COGEM aanvullende voorschriften conform het 
voorstel van Bureau GGO, noodzakelijk. Met inachtneming van de inperkings-
maatregelen en de in dit advies vermelde aanvullende voorschriften is de COGEM van 
mening dat de risico’s voor mens en milieu, bij het uitvoeren van onderhavige 
experimenten verwaarloosbaar klein zijn.  
 



 

 
De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies 
treft u hierbij aan als bijlage.  
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Prof. dr. ir. B.C.J. Zoeteman 
 
c.c. Dr. ir. B.P. Loos 
 Dr. I. van der Leij 
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Titel: Pathogeniteitsstudies naar hoog- en laagpathogene Influenza A 
virussen  

 
COGEM advies: CGM/040809-01 
 
 
Inleiding 
 
De COGEM is verzocht te adviseren over een verzoek tot wijziging van de bestaande 
vergunning GGO 99-090. De aanvrager is voornemens laboratoriumhandelingen en 
dierproeven met recombinante aviaire influenza A virussen uit te voeren. De huidige 
vergunning staat werkzaamheden met laagpathogene virussen toe. De aanvrager heeft 
een verzoek ingediend om het onderzoek uit te bereiden met hoogpathogene virussen. 
 Het betreft hier experimenten met het H7N7 Influenza A virus dat, in 2003 tijdens 
de vogelpestuitbraak in Nederland, verschillende mensen geïnfecteerd heeft. Eén 
persoon is destijds aan de gevolgen van de infectie overleden, achtentachtig anderen 
vertoonden een mild ziektebeeld (6). Het virus dat uit het slachtoffer is geïsoleerd 
bleek genetisch in sterke mate te verschillen van het isolaat afkomstig van mensen die 
milde verschijnselen vertoonden (3).  
 Vergelijkend onderzoek in muizen, tussen het virus-isolaat uit het slachtoffer en 
het virus geïsoleerd uit patiënten met een mild ziektebeeld, heeft aangetoond dat het 
eerstgenoemde virus-isolaat een hogere pathogeniteit bezit. Doel van onderhavig 
onderzoek is om te bepalen welke genen en mutaties verantwoordelijk zijn voor de 
verhoogde pathogeniteit.  
 
 
Influenza A virussen 
 
Het influenzavirus dat ook wel bekend staat als het griepvirus is een negatief-strengig 
RNA virus. Het behoort tot de familie Orthomyxoviridae en wordt onderverdeeld in 
drie typen, te weten Influenza A, B en C (11). Het Influenza A virus kan zowel 
mensen, vogels als zoogdieren infecteren, terwijl het Influenza B en C virus 
hoofdzakelijk mensen infecteert. Het Influenza A virus heeft een RNA genoom 
bestaande uit acht unieke gensegmenten. Het totale genoom codeert voor tien 
eiwitten, waaronder haemagglutinine (HA), neuraminidase (NA), matrixeiwitten M1 
en M2, niet-structurele eiwitten NS1 en NS2, en drie polymerasecomplexen (PB1, 
PB2 en PA)(1;10;11). Het genoom van het virus is omgeven door een kapsel 
bestaande uit matrixeiwitten met daarop haemagglutinine en neuraminidase eiwitten. 
Het haemagglutinine (HA) is betrokken bij de aanhechting van het virus aan een 
gastheercel, terwijl het neuraminidase (NA) een rol speelt bij het vrijkomen van 
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virusdeeltjes uit een geïnfecteerde cel. Beide eiwitten spelen een belangrijke rol bij de 
gastheerspecificiteit en de aanmaak van antistoffen tegen het virus (1;12).  
 Influenzavirussen worden geclassificeerd op basis van de aanwezige HA en NA 
subtypen. In totaal zijn er voor het Influenza A virus, 15 verschillende 
haemagglutinine subtypen (H1 t/m H15) en 9 verschillende neuraminidase subtypen 
(N1 t/m N9) bekend (1;11). Bij vogels komen alle subtypen voor terwijl bij de mens 
voor zover bekend alleen H1, H2, H3, N1, N2, N7 en recentelijk ook H5, H7 en H9 
voorkomen (2).  
 
Overdracht 
In het verleden hebben verschillende pandemieën van het Influenza A virus vele 
slachtoffers geëist. Zo heeft de Spaanse griep in 1918 het leven gekost aan naar 
schatting 20 tot 40 miljoen mensen. Ook aan de gevolgen van de Aziatische griep van 
1957 en de Hongkong griep van 1968 zijn tienduizenden mensen gestorven. De 
Influenza A virussen die vogels infecteren (aviaire influenza A) veroorzaken bij 
vogels doorgaans asymptomatische of milde infecties. Sommige stammen evolueren 
echter tot hoog pathogene influenzavirussen wanneer overdracht plaatsvindt van wilde 
watervogels naar pluimvee en de zogenoemde vogelgriep of vogelpest ontstaat. Het 
aviaire virus wordt verspreid door intensief contact met besmet pluimvee, via 
besmette ontlasting van pluimvee en via kleine deeltjes door de lucht. Buiten de 
gastheer blijft het virus bij lage temperaturen voor enkele maanden infectieus. Bij een 
watertemperatuur van 22°C kan het virus tot vier dagen infectieus blijven. Het virus 
kan vernietigd worden bij een temperatuur van 56°C of hoger, of met desinfecteer-
middelen zoals formaline (14). 
 Wilde vogels zijn primair de bron van alle subtypen van Influenza A virussen (15). 
Verondersteld wordt dat het merendeel van de influenza A virussen die worden 
gevonden bij andere dieren, zoals varkens en paarden, of bij de mens, oorspronkelijk 
van aviaire herkomst zijn (13). Tot voor enkele jaren werd aangenomen dat het aviaire 
Influenza A virus niet rechtstreeks mensen kon infecteren en dat een varken 
noodzakelijk was als intermediair. In 1997 werd in Hong Kong echter het tegendeel 
bewezen. Het subtype H5NI, verantwoordelijk voor een vogelgriepuitbraak, is 
destijds direct van vogels naar mensen overgedragen. Achttien personen zijn 
opgenomen in het ziekenhuis en zes van hen zijn uiteindelijk aan de gevolgen van de 
infectie overleden (16). Na deze uitbraak zijn er nog meerdere gevallen van directe 
transmissie van het aviaire Influenza A virus naar mensen geconstateerd (16). Zoals 
hierboven vermeld heeft dit verschijnsel zich ook voorgedaan in Nederland. Het 
betrof overigens een ander subtype Influenza A virus (H7N7) dan in Hong Kong. 
Voor zover nu bekend kan het vogelgriepvirus zich niet van mens tot mens 
verspreiden. Als dit wel mogelijk wordt zou een nieuwe pandemie kunnen uitbreken.  
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Adviesvraag 
 
Uit het verleden is gebleken dat een infectie met het influenza subtype H7N7 bij 
mensen kan lijden tot milde symptomen zoals oogontsteking (conjunctivitis). In één 
geval heeft een infectie met het subtype het leven gekost aan een dierenarts die ten 
tijde van de vogelgriep uitbraak met H7N7 geïnfecteerd pluimvee heeft bezocht. 
 De virussen die een mild ziektebeeld (bijvoorbeeld A/NL/33/03) veroorzaakten 
waren vrijwel genetisch identiek aan het virus dat uit kippen werd geïsoleerd 
(A/Chicken/NL/103). Onderzoek heeft echter uitgewezen dat het virus afkomstig van 
de fatale casus (A/NL/219/03) genetisch sterk afwijkt van het virus afkomstig van 
patiënten met een mild ziektebeeld (A/NL/33/03). In het A/NL/219/03 virus zijn in 
vergelijking met het A/NL/33/03, 26 puntmutaties verspreid over 7 van de 8 gen-
segmenten waargenomen, waarvan 14 mutaties resulteren in een aminozuur-
verandering (in 5 van de 8 gensegmenten) (3). Onderzoek met muizen heeft 
vervolgens aangetoond dat het A/NL/219/03 virus een verhoogde pathogeniteit bezit 
in vergelijking met het A/NL/33/03 virus afkomstig van patiënten met een mild 
ziektebeeld.  
  
Het doel van onderhavige experimenten is om te bepalen welke genen en welke 
puntmutaties in het A/NL/219/03 virus verantwoordelijk zijn voor de verhoogde 
pathogeniteit. Hiertoe worden dezelfde experimenten uitgevoerd zoals vergund onder 
GGO 99-090 met het verschil dat er in onderhavige experimenten gebruik gemaakt 
wordt van virussen behorend tot een hogere pathogeniteitsklasse.  
 Van de virussen A/Chicken/NL/103, A/NL/33/03 en A/NL/219/03 worden de 8 
gensegmenten ieder afzonderlijk gekloneerd in Escherichia coli plasmiden. Ieder 
plasmide (pcDNA3) bevat één gensegment van het Influenza A virus, geflankeerd 
door een promotor en een ribozym. Combinaties van 8 plasmiden (de 8 gensegmenten 
van de verschillende virussen) worden vervolgens getransfecteerd in zoogdiercellen 
waardoor de cellen recombinant Influenza A virus gaan produceren. In eerste instantie 
zullen gensegmenten tussen de virussen onderling worden uitgewisseld, hierna zullen 
er specifiek puntmutaties worden aangebracht in verschillende gensegmenten. Door 
het uitwisselen van gensegmenten en/of specifieke sequenties kan achterhaald worden 
welke eiwitten en/of gensequenties betrokken zijn bij de pathogenese en verspreiding 
van het virus. De nieuw gevormde virussen zullen vermeerderd worden in cellijnen of 
kippeneieren. 
 De pathogeniteit van de nieuw verworven virussen wordt hierna getest op muizen. 
De muizen worden hiertoe geïnfecteerd waarna ze regelmatig bemonsterd worden. 
Ook worden tijden de infectie, enkele dieren gedood om onderzoek te kunnen 
verrichten aan de organen. Van de monsters zullen met behulp van PCR en 
viruskweek de virustiters bepaald worden. In eerste instantie zullen voor deze 
experimenten alleen muizen (Mus musculus) worden gebruikt maar in een later 
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stadium zullen mogelijk ook kippen (Gallus domesticus), fretten (Mustela putorius 
furo) en apen (Macaca fascicularis) voor het onderzoek ingezet worden. Tevens 
zullen op een later tijdstip mogelijk andere hoogpathogene influenza A virussen, zoals 
het H5N1 virus dat de vogelpest in 1997, 2003 en 2004 in Azië veroorzaakte en 
daarbij ook mensen infecteerde, op dezelfde wijze onderzocht worden. 
De COGEM is gevraagd te adviseren over de risico’s voor mens en milieu bij het 
uitvoeren van de voorgenomen pathogeniteitsstudies. 
 
 
Eerder COGEM advies 
 
Op 26 maart jl. heeft de COGEM geadviseerd over de classificatie van influenza A 
virussen (CGM/040326-03). De COGEM heeft destijds geadviseerd om alle influenza 
A virussen in te delen in pathogeniteitsklasse 3, gezien het feit dat influenza A 
virussen in staat zijn om op een relatief eenvoudige manier te muteren tot 
hoogpathogene stammen én dat deze virussen een potentieel gezondheidsrisico voor 
mens en dier zijn. Deze indeling houdt onder andere in dat ggo activiteiten met het 
virus minimaal ingeschaald worden op ML-III of DM-III niveau, waarbij afhankelijk 
van het type werkzaamheden aanvullende eisen gesteld kunnen worden zoals 
adembescherming, vaccinatie en toepassing van antivirale middelen (5). De COGEM 
heeft destijds eveneens geadviseerd dat ggo activiteiten met influenza A virussen van 
geval tot geval beoordeeld dienen te worden, waarbij specifieke activiteiten op een 
lager inperkingsniveau ingeschaald kunnen worden, mits de veiligheid van mens en 
milieu gewaarborgd blijft. 
 Mede op basis van dit advies heeft de COGEM recentelijk geadviseerd 
(CGM/040518-02) over een aanvraag van CIDC-Lelystad waarbij het soortgelijke 
experimenten als in de onderhavige aanvraag betrof. Ook hier werden chimere 
recombinant influenza A virussen geproduceerd, die zijn samengesteld uit hoog en 
laag pathogene influenza A virussen. De COGEM heeft destijds geadviseerd de 
klonering en expressie van de afzonderlijke gensegmenten in E. coli plasmiden, plaats 
te laten vinden op ML-I niveau. Zij heeft verder geadviseerd de productie van 
genetisch gemodificeerde influenza A virussen, infectie van dierlijke cellen met deze 
virussen en handelingen met cellen en weefsels van dieren, in te schalen op ML-III 
inperkingsniveau met aanvullende voorschriften (5). Deze inschaling is overeen-
komstig de inschaling voor laboratoriumwerkzaamheden met pathogentiteitsklasse 3 
virussen (5). Voor de handelingen met proefdieren werd een inschaling van 
werkzaamheden op een DM-III verblijf noodzakelijk geacht.  
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Overwegingen en advies  
 
Handelingen in laboratoria 
De aanvrager heeft in een vergelijkend onderzoek met muizen aangetoond dat het 
A/NL/219/03 virus een verhoogde pathogeniteit bezit ten opzichte van het 
A/NL/33/03 virus. Op basis van deze informatie wordt het A/NL/219/03 virus 
beschouwd als een virus van pathogeniteitsklasse 3. Werkzaamheden met deze 
virussen dienen plaats te vinden op minimaal ML-III niveau. Deze indeling is zowel 
gebaseerd op basis van het COGEM advies CGM/040326-03 waarin de COGEM 
adviseert zowel de hoog als laag pathogene stammen van het aviaire Influenza A virus 
te beschouwen als pathogeniteitsklasse 3 virussen, als op basis van de oude Regeling 
Genetisch Gemodificeerde Organismen en Richtlijnen van de COGEM bij deze 
Regeling. Omdat in onderhavig onderzoek recombinante virussen geproduceerd 
worden middels gensegmenten afkomstig van hoog en laag pathogene aviaire 
influenza A virusstammen, is een reële kans aanwezig dat recombinante virussen 
geproduceerd worden met een hoge virulentie (1;4;7-9). Derhalve is de COGEM van 
mening dat er onvoldoende aspecten zijn die voor een lagere inperking (<ML III) van 
de werkzaamheden kunnen pleiten.  
 
Ter bescherming van mens en milieu adviseert de COGEM om de klonering en 
expressie van alle gensegmenten in E.coli in te schalen op ML-I niveau. Het betreft 
hier de expressie van individuele gensegmenten die afzonderlijk niet tot een infectieus 
virus kunnen leiden. 
 De COGEM adviseert verder de productie van genetisch gemodificeerde influenza 
A virussen, infectie van dierlijke cellen met deze virussen en handelingen met cellen 
en weefsels van dieren, conform het voorstel opgesteld door Bureau GGO in 
respectievelijk onderdeel 2, 3 en 5 in te schalen op ML-III inperkingsniveau met 
aanvullende voorschriften (5). Deze inschaling is overeenkomstig de inschaling voor 
laboratoriumwerkzaamheden met pathogentiteitsklasse 3 virussen (5). Aviaire 
influenza A virussen kunnen via kleine deeltjes door de lucht worden verspreid (2;11). 
Volgens de Regeling GGO (5) dienen werkzaamheden met dergelijke aërogeen 
overdraagbare virussen plaats te vinden in een veiligheidskabinet van klasse II.  

Met betrekking tot aanvullende voorschriften merkt de COGEM het volgende op. 
De eerste twee aanvullende voorschriften, zoals opgenomen in het voorstel tot 
inschaling van Bureau GGO, luiden dat medewerkers gevaccineerd zijn tegen humaan 
influenza A virus en dat medewerkers die symptomen van griep vertonen uitgesloten 
worden van werkzaamheden. In overweging nemende dat enerzijds influenzavirussen 
relatief snel kunnen evolueren tot nieuwe virussen met andere eigenschappen en 
gastheerbereik als gevolg van onder andere ‘antigene shift’ (1) en dat hierbij het 
erfelijk materiaal van het ene influenzavirus vermengd wordt met dat van een ander 
subtype virus. Anderzijds kan dit alleen plaatsvinden indien beide virussen zich in 
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dezelfde cel bevinden. De kans is klein dat een ‘antigene shift’ optreedt. Echter indien 
het optreedt kan een pathogeen influenzavirus ontstaan met geheel nieuwe eigen-
schappen en oppervlakte eiwitten, waartegen in de populatie geen antistoffen 
aanwezig zijn. Vermenging van een humaan influenzavirus met een pathogeen aviair 
influenzavirus kan leiden tot het ontstaan van een volledig nieuw pathogeen humaan 
influenzavirus (‘antigene shift’). Om het geringe risico van ‘antigene shift’ te 
minimaliseren, stemt de COGEM in met de eerder genoemde aanvullende voor-
schriften dat medewerkers geen symptomen van griep (influenzavirus) mogen hebben 
en gevaccineerd moeten zijn tegen humaan Influenza A virus. Hiernaast wijst de 
COGEM erop dat neuraminidase remmers zoals Tamiflu®, in het geval van een 
infectie met het (recombinante) influenza virus of verdenking daarvan, beschikbaar 
moeten zijn voor de laboratorium medewerkers.   

Het derde aanvullende voorschrift in het voorstel tot inschaling van Bureau GGO 
luidt dat het dragen van een neus- en mondmasker (minimaal N95 of vergelijkbare 
hogere specificatie) en een beschermende bril verplicht is. De COGEM stemt hiermee 
in gezien het feit dat in een veiligheidskabinet klasse II onder ML-III inperkingniveau 
de kans op blootstelling van de medewerker aan virusdeeltjes minimaal is.  
 
Samenvattend is de COGEM van mening dat de voorgenomen laboratorium-
werkzaamheden op ML-III inperkingsniveau uitgevoerd dienen te worden met 
inachtneming van de volgende aanvullende voorschriften: 
- medewerkers zijn gevaccineerd tegen humaan Influenza A virus; 
- medewerkers die symptomen van griep vertonen worden uitgesloten van 

werkzaamheden; 
- alle handelingen dienen in een veiligheidskabinet klasse-II uitgevoerd te worden; 
- het dragen van een mondkapje van model N95 of hogere specificatie (17) én 

beschermende bril is verplicht. 
 
 
Handelingen met proefdieren 
Met de geproduceerde virussen zullen muizen en in een later stadium mogelijk 
kippen, fretten en apen, worden geïnfecteerd. De COGEM is van mening dat de 
betreffende handelingen, omschreven in onderdeel 4 van het voorstel tot inschaling 
zoals opgesteld door Bureau GGO, ingeschaald dienen te worden op DM-III 
inperkingsniveau (5). De DM-III faciliteit van de aanvrager beschikt over onderdruk 
isolatoren waarin de proefdieren gehuisvest zullen worden. Hierdoor is de kans dat 
werknemers in aanraking komen met het recombinante influenza A virussen 
verwaarloosbaar klein.  
Derhalve adviseert de COGEM de voorgenomen handelingen met proefdieren plaats 
te laten vinden in een DM-III verblijf met inachtneming van het volgende aanvullende 
voorschrift.  
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-     de dieren worden in onderdrukisolatoren gehuisvest.  
 
Concluderend is de COGEM van mening dat, met inachtneming van de 
inperkingsmaatregelen en de aanvullende voorschriften, de risico’s voor mens en 
milieu bij het uitvoeren van de betreffende experimenten verwaarloosbaar klein zijn.  
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