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Onze visie:
Bacteriële meningitis veroorzaakt 
een ontsteking in de hersenen en het 
ruggenmerg. Bacteriële sepsis, veroorzaakt 
door infectie van de bloedbaan, 
veroorzaakt  shock en orgaan falen.

Gelukkig herstelt de meerderheid van 
de patiënten weer volledig , maar toch 
kunnen deze infecties leiden tot  blijvende 
beperkingen of zelfs tot de dood.

Het EUCLIDS project bestudeert  of er 
erfelijke factoren betrokken zijn bij 
bacteriële meningitis en sepsis in Europa 
en West Afrika. 

Het doel is te ontdekken welke genen 
betrokken zijn bij:

•	 de vatbaarheid voor meningitis

•	 de ernst van het ziektebeeld

•	 de immuunrespons op vaccinatie tegen 
bacteriële ziekteverwekkers

Om deze vragen te beantwoorden 
gebruiken we de nieuwste benaderingen 
en ontwikkelen we innovatieve technieken 
voor het analyseren van materialen, 
verzameld in de klinische studies.

Wereldwijd zijn bacteriële infecties 
verantwoordelijk voor >25% van de 
sterfte onder kinderen, ondanks de 
beschikbaarheid van antibiotica en 
vaccins.

Ons doel is om meer inzicht te krijgen in 
hoe ons immuunsysteem reageert op een 
infectie om zo betere  behandelingen te 
kunnen ontwikkelen.

EUCLIDS onderzoekers richten zich op 
bacteriële meningitis en sepsis om zo 
een nieuwe aanpak te ontwikkelen voor 
onderzoek, die daarna ook gebruikt 
kan worden voor andere bacteriële 
infectieziekten bij kinderen, zoals 
tuberculose, pneumonie en salmonella.

Ons project: Onze bijdrage:
Het EUCLIDS project zal bijdragen aan het 
identificeren van genen die  bij kinderen 
betrokken zijn bij een immuunrespons op 
bacteriële meningitis en sepsis.

Dit zal toekomstige onderzoekers helpen 
om:

•	 kinderen met een verhoogd risico 
op een ernstige infectie of blijvende 
gevolgen te identificeren

•	 nieuwe behandelingen te ontwikkelen

•	 betere preventie te ontwikkelen

•	 deze benadering toe te passen op 
ander bacteriële ziekten

Het verbeteren
van de behandeling
van infectieziekten

bij kinderen.


