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Geachte mevrouw Heijnen, 
 
De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van Human foamy virus, 
naar aanleiding van een verzoek van het Academisch Medisch Centrum (IG 22-027_2.13-000) 
voor het plaatsen van het virus op bijlage 4 van de Regeling ggo.1 
 
Human foamy virus heeft meerdere naamswijzigingen en taxonomische wijzingen ondergaan. 
Volgens de meest recente lijst (Virus Taxonomy, 2020 Release) van de ‘International 
Committee on Taxonomy of Viruses’ (ICTV) is de huidige naamgeving van Human foamy 
virus het Eastern chimpanzee simian foamy virus.2 De COGEM brengt periodiek overzichten 
uit van de door haar geclassificeerde humaan- en dierpathogene virussen en voert hierbij  
taxonomische wijzigingen die hebben plaatsgevonden, door in de overzichten. In het meest 
recente overzicht van de COGEM pathogeniteitsclassificaties staat het Eastern chimpanzee 
simian foamy virus ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.3  
 
Human foamy virus is in 1971 geïsoleerd uit een Keniaanse patiënt die leed aan neus- en 
keelholtekanker, en bleek later niet een aparte virussoort te zijn maar een variant van het 
Chimpanzee foamy virus.4,5 De variant bleek nauw verwant aan isolaten uit de Afrikaanse 
mensaap Pan troglodytes schweinfurthii, een bedreigde ondersoort (‘Eastern chimpanzee’) 
van de chimpansee.6  

Human foamy virus heeft sindsdien meerdere naamswijzigingen en taxonomische 
wijzigingen doorgemaakt.7,8  Zo was Human foamy virus ook bekend onder de naam Prototype 
foamy virus. Human foamy virus is in 1976 opgenomen in de lijst van de ICTV (Familie 
Retroviridae; subfamilie Spumavirinae; genus niet toegekend).9 In 1995 is het Human foamy 
virus hernoemd tot Human spumavirus (Familie Retroviridae; genus Spumavirus).10 



 

Vervolgens is het Human spumavirus in 1999 hernoemd tot Chimpanzee foamy virus (Familie 
Retroviridae; genus Spumavirus).11 Daarna is het virus in 2002 aangewezen als een stam van 
de soort Simian foamy virus, de ‘type-species’ van het genus Spumavirus (Familie 
Retroviridae; subfamilie Spumaretrovirinae).12 In 2017 is een nieuwe taxonomische wijziging 
doorgevoerd, waarbij het virus is ingedeeld als de virusspecies Eastern chimpanzee simian 
foamy virus.13 Daarbij is het genus Spumavirus opgesplitst in meerdere genera, waardoor het 
Eastern chimpanzee simian foamy virus is ondergebracht in het genus Simiispumavirus.13 De 
virussoort heeft sindsdien en tot op heden geen naamswijzigingen meer ondergaan.2 De 
virusspecies Eastern chimpanzee simian foamy virus omvat één virus; het ‘simian forest virus 
Pan troglodytes schweinfurthii’ (SFVpsc). 
 
Species  Eastern chimpanzee simian foamy virus 
Genus Simiispumavirus 
Subfamily Spumaretrovirinae 
Family  Spumaretrovirinae 
Class Revtraviricetes 
Order Ortervirales 
 
Het bovenstaande samenvattend, de taxonomie van virussen wordt regelmatig herzien en is 
recent sterk gewijzigd met de invoering van een binaire nomenclatuur.14 Human foamy virus 
draagt tegenwoordig de naam Eastern chimpanzee simian foamy virus. De COGEM heeft 
Eastern chimpanzee simian foamy virus reeds ingedeeld in pathogeniteitsklasse 2.3  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Prof. dr. ing. Sybe Schaap 
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