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1. Doelstelling 
 
In mei 2021 zullen Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Groningen Drenthe in verschillende beken in 
Drenthe Salmo trutta (Atlantische forel) uitzetten ten behoeve van het ‘Vissen voor Verbinding’ project. Om 
inzicht te krijgen in het verspreidingsgedrag en de overleving van de uitgezette forellen, wordt de lokale 
aanwezigheid van Salmo trutta individuen in de watersystemen gemonitord. Deze monitoring zal worden 
uitgevoerd middels eDNA analyses waarbij een soort-specifiek qPCR assay voor Salmo trutta wordt gebruikt. 
Het doel van dit project was om een soort-specifieke qPCR assay te ontwikkelen voor Salmo trutta, waarmee 
de soort gemonitord kan worden. 

2. Werkingsprincipe soort-specifieke qPCR 
De aan- of afwezigheid van Salmo trutta kan aangetoond worden middels een soort-specifieke qPCR analyse 
waarbij eDNA van de soort wordt gedetecteerd. Een detectie van het eDNA met de qPCR techniek is zeer 
specifiek en gevoelig. Alleen het eDNA van een specifieke doelsoort kan worden gemeten. In dit project is de 
qPCR techniek ontwikkeld voor Salmo trutta. 
 
De afkorting ‘PCR’ staat voor Polymerase Chain Reaction. Dit betreft een enzymatische reactie waarbij DNA 
geamplificeerd (i.e. vermeerderd) wordt. Bij PCR wordt gebruik gemaakt van twee DNA primers (‘forward 
primer’ en ‘reverse primer’). DNA primers zijn artificiële stukjes DNA, die zo ontworpen zijn dat ze uitsluitend 
aan het DNA van de doelsoort hechten. Tussen de beide primers bevindt zich een fragment DNA van ongeveer 
100 nucleotiden. Dit stuk DNA wordt in de PCR geamplificeerd door een polymerase die het DNA-fragment 
tussen de twee primers gaat kopiëren. De PCR wordt in gang gezet door de temperatuur te beïnvloeden. Een 
PCR-cyclus bestaat uit volgende onderdelen: 

1. Denaturatie: Het DNA splitst in twee enkele strengen bij 95°C; 
2. Annealing: De primers hechten bij 50-60 °C aan het enkelstrengige DNA; 
3. Extensie: Het vermeerderen van het DNA door een polymerase vindt plaats bij 72 °C; 
4. Vervolgens wordt de temperatuur teruggebracht tot 95°C en wordt dit proces tientallen keren 

herhaald. 
 
In elke PCR-cyclus wordt de hoeveelheid DNA verdubbeld. De hoeveelheid DNA neemt tijdens een PCR dus 
exponentieel toe. De hoeveelheid DNA die geamplificeerd is, kan gemeten worden door een fluorescente 
probe toe te voegen. Zodra deze probe zich hecht aan het vermeerderde DNA van de doelsoort ontstaat er 
een fluorescent signaal. Dit signaal is gedetecteerd met behulp van een qPCR platform (CFX96 TouchTM van 
Bio-Rad). De ‘q’ hierin staat voor ‘quantitative’. De hoeveelheid DNA kan namelijk gekwantificeerd worden. 
Hoe meer DNA er oorspronkelijk aanwezig was in een monster, hoe minder cycli er nodig zijn om de 
hoeveelheid DNA een bepaalde drempelwaarde (Ct-waarde) te laten passeren. Een laag aantal cycli (en dus 
een lage Ct-waarde) indiceert een hoge concentratie DNA. Een hoge Ct-waarde indiceert dus een lage 
concentratie DNA. 
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3. Ontwikkelingsproces qPCR assay 
De ontwikkeling van een soort-specifiek qPCR assay bestaat uit 
enkele stappen die worden weergegeven in  figuur 1. In het kort 
komt de ontwikkeling op het volgende neer: Eerst worden primers 
ontwikkelt die specifiek zijn voor de soort (1. Primer design). 
Vervolgens wordt een eerste test met deze primers uitgevoerd om 
de efficiëntie te bepalen (2. Primer test). Daarna wordt er op 
weefsel van de doelsoort en nauwverwante soorten een qPCR 
uitgevoerd om te testen hoe specifiek de primers zijn (3. 
Specificiteitscheck op weefsel). Vervolgens wordt gecheckt of het 
assay voldoet aan onze gevoeligheidscriteria (4. Sensitiveit 
check). Daarna wordt het assay getest op eDNA samples waarvan 
zeker is dat DNA van de soort er niet in voorkomt (5. 
Specificiteitscheck op eDNA samples). Als laatste stap wordt het 
assay getest op locaties in het veld waarvan zeker is dat de soort 
er voorkomt (6. Veldvalidatie & detectiekans bepalen). In de 
onderstaande secties (3.1 t.e.m. 3.6) wordt op iedere stap dieper 
ingegaan. 
 

3.1 Primer & probe design 

Het ontwerpen van goede primers is essentieel in een soort-
specifieke qPCR analyse. In een qPCR analyse wordt er gebruik 
gemaakt van 2 primers: een forward primer en een reverse primer. 
In dit project zijn de primers zo ontwikkelt dat deze enkel aan het 
DNA van Salmo trutta hechten. Datura maakt gebruik van 
specialistische bio-informatica software om de primers te 
ontwerpen. Hiervoor zijn eerst van verschillende genen (het COI-
gen en het CytB-gen) de DNA sequenties van zoveel mogelijk 
Nederlandse vissoorten ‘aligned’ (i.e. uitlijnen) om op zoek te 
gaan naar posities in de genen waar de DNA sequentie van Salmo 
trutta voldoende verschilt van andere soorten. Uit een eerste 
inspectie bleek dat het COI-gen het meest geschikt was voor het 
ontwikkelen van een soort-specifieke assay voor Salmo trutta.  
 
Aanvankelijk zijn er meerdere primer sets ontwikkelt en is daarna de beste set gekozen op basis van de primer 
test (zie 3.2 Primer test). Er zijn verschillende keuzes gemaakt om de analyse zo specifiek en gevoelig mogelijk 
te maken, waaronder:  

• de primer sequenties matchen 100% met de DNA sequentie van Salmo trutta en er zijn zoveel mogelijk 
“mismatches” in de primer sequentie met de DNA sequentie van andere soorten. Hierbij is ook 
geprobeerd om het aantal mismatches aan het 3’-einde van de primer zo hoog mogelijk te maken. 

 

• Er wordt gebruik gemaakt van een zeer korte merker (maximaal 100 baseparen). 
 

• Er is ook een hydrolysis probe (5' 6-FAM – 3' BHQ-1) ontworpen die zo specifiek mogelijk is voor Salmo 
trutta. Een hydrolysis probe is in feite ook een kort stukje DNA dat een fluorescent signaal uitstraalt 
wanneer DNA van de doelsoort wordt vermenigvuldigd. Het gebruik van dit type probe geldt ook als 
extra specificiteit check.   

 

• De smelttemperatuur (Tm) van de forward en reverse primer liggen maximaal 2°C uit elkaar. 
 

Figuur 1: Proces stappen in het ontwikkelen 
van een soort-specifieke qPCR assay. 
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 3.2 Primer test  

Na het softwarematig ontwerpen van de primers zijn deze vervolgens besteld en getest. Voor deze test is er    
een aparte qPCR analyse voor al de primer sets uitgevoerd op Salmo trutta weefsel (aangeleverd door 
Sportvisserij Nederland). Vervolgens is de meest efficiënte primer set uitgekozen. De efficiëntie is bepaald op 
basis van de Cq-waarde en visuele inspectie van de amplificatie curve. De primer set die gekozen is, 
amplificeert een stuk DNA van 85 baseparen. 
 

3.3 Specificiteit test op weefsel 

Om te testen hoe specifiek de gekozen primer set is voor Salmo trutta, zijn er qPCR analyses uitgevoerd op 
weefsel van nauwverwante soorten (Coregonus albula, Salmo salar en Oncorhynchus mykiss).  
 
Uit de test bleek dat het DNA van de nauwverwante soorten niet geamplificeerd werd, terwijl dit wel het geval 
was voor Salmo trutta DNA (tabel 1).  
  
 Tabel 1: Resultaat van de weefsel specificiteit test. 

 

 
 
 
 
 

3.4 Sensitiviteit test 

Om de gevoeligheid (i.e. sensitiviteit) van het assay te testen, is er een gevoeligheidstest uitgevoerd. Voor 
deze test is een DNA standaard van Salmo trutta DNA besteld en deze is verder verdund naar de volgende 
concentraties: 1 molecule/μl, 10 moleculen/μl, 100 moleculen/μl en 1000 moleculen/μl. Vervolgens is het 
ontwikkelde Salmo trutta assay getest op elk van de voorgaande concentraties waarbij in elke qPCR reactie 3 
μl van de verdunde standaard werd toegevoegd. De qPCR analyse van elk van de concentraties resulteerde in 
een positief signaal en dus werd de laagste concentratie Salmo trutta DNA (i.e. 1 molecule/μl – 3 moleculen 
per reactie) ook gedetecteerd. Het resultaat van deze test toont aan dat het Salmo trutta qPCR assay geslaagd 
is voor de gevoeligheidscriteria van Datura. 

 

3.5 Specificiteit test op eDNA samples 

Om de specificiteit verder te testen, zijn er qPCR analyses uitgevoerd op 10 eDNA samples verzameld op 10 
verschillende locaties waarvan zo goed als zeker is dat er geen Salmo trutta voor komt. Hiervoor zijn samples 
gebruikt die verzameld zijn 2020 (met uitzondering van sample 22058 in 2019), maar die vervolgens in -80 
graden celcius zijn opgeslagen om het DNA te conserveren. In geen enkel van de 10 samples werd er DNA 
geamplificeerd (tabel 2). Dit resultaat, in combinatie met de test op weefsel (zie 3.3 Specificiteit test op 
weefsel), duidt erop dat het assay specifiek is voor Salmo trutta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Soort Amplificatie? 

Salmo trutta Ja 

Coregonus albula Nee 

Salmo salar Nee 

Oncorhynchus mykiss Nee 
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 Tabel 2: Resultaten van de specificiteit test op eDNA samples 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.6 Veldvalidatie & detectiekans bepalen 

Om de toepasbaarheid in het veld en de detectiekans te bepalen is het qPCR assay tenslotte getest op eDNA 
samples van 14 locaties waarvan vrijwel zeker is dat er Salmo trutta voorkomt (zie appendix 1 voor kaarten 
waarop de exacte posities van de sample trajecten aangegeven zijn). In tabel 3 worden de resultaten 
weergegeven als het aantal qPCR replica’s (van de 12) dat positief scoorde voor Salmo trutta DNA. Indien er 
een score van “0/12” is verkregen, betekent dit dat er geen eDNA van Salmo trutta in het betreffende monster 
is aangetroffen. Indien er minstens 1 positieve replica is in een sample (i.e. ‘1/12’ of hoger) betekent dit dat 
er eDNA van Salmo trutta is gedetecteerd. Het aantal positieve replica’s is een grove maat voor de 
concentratie eDNA van de doelsoort: hoe meer replica’s positief zijn, des te hoger de eDNA concentratie van 
de doelsoort is.  Op al de 14 locaties werd DNA van Salmo trutta gedetecteerd. Deze test toont aan dat het 
ontwikkelde Salmo trutta assay toepasbaar is in de praktijk en dat de detectiekans zeer hoog is (benadering 
100%).  

 
 
Tabel 3: Resultaten veldvalidatie van Salmo trutta qPCR assay. 

  
 
 
 

Sample  Locatie Amplificatie? 

23289 Oostmadeplas Nee 

23303 Wilhelminapark Nee 

23290 Delftse hout Nee 

23293 Kardingerplas Nee 

23296 Langeraarsche plassen Nee 

23299 Waterleidingplas Nee 

23291 Paterwoldsemeer Nee 

22058 Uddelermeer Nee 

23237 Bovenweide Nee 

23242 Geestmerambacht Nee 

Sample Datum sample name Locatie Waterlichaam Volume gefilterd Resultaat 

23869 8-3-2021 Valkenburg De Geul 900 ml 12/12 

23871 8-3-2021 Valkenburg De Geul 850 ml 12/12 

23861 8-3-2021 Swalmen De Swalm 800 ml 12/12 

23856 8-3-2021 Swalmen De Swalm 750 ml 12/12 

23875 8-3-2021 Swalmen De Swalm 1000 ml 12/12 

23867 8-3-2021 Swalmen De Swalm 800 ml 12/12 

23874 8-3-2021 Swalmen De Swalm 875 ml 12/12 

23872 8-3-2021 Swalmen De Swalm 840 ml 12/12 

23873 8-3-2021 Swalmen De Swalm 750 ml 12/12 

23870 8-3-2021 Swalmen De Swalm 775 ml 12/12 

24139 22-3-2021 Roermond De Roer 1200 ml 8/12 

24163 22-3-2021 Roermond De Roer 450 ml 4/12 

24174 23-3-2021 Heelsum Heelsumse Beek 1000 ml 11/12 

23818 23-3-2021 Renkum Heelsumse Beek 1000ml 10/12 
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4. Veldbemonsteringen 
Al de genoemde veldbemonsteringen zijn uitgevoerd door Robbert van Himbeeck, werkzaam bij Datura Molecular 
Solutions, volgens het bemonsteringsprotocol van Datura. 
 
Per sample zijn 28 submonsters verzameld over een traject. De 28 submonsters worden vermengd tot één sample. 
Het sample is in het veld gefiltreerd met behulp van een polyethersulfone filter met een porie grootte van 0,22 
µm. Het eDNA van Salmo trutta blijft achter op het filter. Het filter wordt geconserveerd in een CTAB buffer totdat 
het DNA geëxtraheerd wordt in het laboratorium van Datura. Een uitgebreidere beschrijving van de bemonstering 
is beschikbaar in het bemonsteringsprotocol (opvraagbaar). 
 

5. DNA extractie 
Al de genoemde eDNA watersamples zijn in het laboratorium van Datura geanalyseerd op de aanwezigheid van 
eDNA van Salmo trutta. De eerste stap in het laboratoriumproces is het extraheren van het eDNA. Tijdens de 
extractie worden storende stoffen zo goed mogelijk verwijderd, en het resultaat is een buisje water met daarin 
zuiver opgelost DNA. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een phenol-chloroform extractie. 

 

6. Kwaliteitwaarborging bij eDNA onderzoek 
 
Om de kwaliteit van de analyses te kunnen waarborgen worden eDNA analyses uitgevoerd volgens strikte 
protocollen. Zodoende kan gegarandeerd worden dat het optreden van vals positief en vals negatieve 
waarnemingen tot het minimum beperkt wordt. 
 

6.1. Hoe vals positieve waarnemingen voorkomen worden 

Laboratoriumprocedures: 
1. Verschillende onderdelen van de analyse workflow worden uitgevoerd in fysiek gescheiden laboratorium 

ruimtes. Het samenstellen van de eDNA sample kits en het voorbereiden van de qPCR reagentia vindt 
plaats in een DNA clean room. Dit is een ruimte waarin geen DNA samples aanwezig zijn. Zodoende 
kunnen we garanderen dat er geen DNA aanwezig is in de eDNA sample kits en de reagentia (zoals de 
primers en probes) die later gebruikt worden in de eDNA analyses. Het extraheren van de eDNA samples 
gebeurt in een eDNA laboratorium. Dit is een ruimte waarin uitsluitend lage concentraties DNA aanwezig 
zijn. Vervolgens worden hier de eDNA samples samen met de qPCR reagentia in een 96-well plaat 
gepipetteerd. Deze plaat wordt luchtdicht afgesloten. Zowel in de DNA clean room als het eDNA 
laboratorium is sprake van overdruk, om er zeker van te zijn dat er geen DNA via de lucht de laboratoriums 
kan binnendringen. Tenslotte wordt de qPCR uitgevoerd in een post-PCR laboratorium. In dit 
laboratorium wordt het eDNA vermeerderd en hier zijn dus hoge concentraties DNA aanwezig. De 
weefselextracties zijn uitgevoerd in een vierde laboratorium, het DNA laboratorium. Zowel in het DNA 
laboratorium als in het post-PCR laboratorium is sprake van onderdruk, om eventuele vervuilingen in de 
lucht direct naar buiten af te voeren. 

2. Er wordt een unidirectionele workflow gehanteerd om contaminatie van de DNA clean room en het eDNA 
laboratorium te voorkomen. Dit houdt in dat materialen die eenmaal in het post-PCR laboratorium 
geweest zijn niet meer terug mogen naar de DNA clean room en het eDNA laboratorium. Ook mogen 
medewerkers van Datura niet dezelfde week van een post-PCR laboratorium terug naar de DNA clean 
room en het eDNA laboratorium. 

3. In iedere analyse worden controle analyses uitgevoerd. Zo worden er samples geëxtraheerd waaraan 
geen filters met eDNA wordt toegevoegd (zogenaamde extractie controles). In de qPCR worden naast de 
extractie controles ook negatieve PCR controles meegenomen. Zodoende kan heel nauwkeurig 
gemonitord worden of er inderdaad geen contaminatie optreedt. 
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Contaminatie voorkomen in het veld: 
1. Het sampling protocol van Datura wordt gevolgd. Dit protocol schrijft een specifieke werkwijze voor. 

In de praktijk is gebleken dat er geen contaminatie plaats vindt als dit protocol gevolgd wordt;  
2. Er dient rekening gehouden te worden met waterverplaatsingen. Zo worden eDNA samples niet 

verzameld direct na (hevige) regenval. Ook wordt er rekening gehouden met kunstmatig opgewekte 
stroming, bijvoorbeeld bij wisseling van zomer- naar winterpeil. 

 

6.2 Hoe vals negatieve waarnemingen voorkomen worden 

Naast vals positieve waarnemingen kunnen ook vals negatieve waarnemingen optreden. Daarnaast is uit 
diverse validatie studies gebleken dat het eDNA in sommige gevallen niet gedetecteerd wordt, ook al is 
de doelsoort wel aanwezig. In deze pilot werd Salma trutta echter in alle monsters gedetecteerd waar de 
soort verwacht werd. Maatregelen die genomen worden om vals negatieve waarnemingen te voorkomen: 
1. Per sample worden 28 subsamples verzameld. Hiermee wordt de kans vergroot dat eDNA in het sample 

terecht komt. 
2. Een zeer gevoelige qPCR detectie wordt uitgevoerd met behulp van 12 replica’s. Wanneer minder replica's 

uitgevoerd worden kan er minder gevoelig gedetecteerd worden. Meer dan 12 qPCR replica's leidt echter 
niet tot gevoeligere detectie; 

3. Gebruik van een zeer korte merker van ongeveer 100 basepaar; 
4. Van ieder sample wordt vastgesteld of de qPCR detectie geïnhibeerd wordt door storende stoffen. Als dit 

het geval is, wordt er een extra zuiveringstap uitgevoerd of wordt een monster verdund. Vervolgens wordt 
nogmaals getest of er inderdaad geen inhibitie meer optreedt; 

5. Er wordt altijd een positieve controle reactie van doelsoort DNA meegenomen in de qPCR detectie. Deze 
controle reactie moet altijd resulteren in positieve detectie. Ook als alle samples negatief zijn, kan 
zodoende vastgesteld worden dat de analyse juist is uitgevoerd. 

 
 

7. Conclusie 
De ontwikkelde qPCR-methode voor Salmo trutta is specifiek en gevoelig genoeg om betrouwbaar eDNA van 
Salmo trutta te detecteren. De methode kan dus in de praktijk ingezet worden om Salmo trutta te monitoren. 
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Appendix 1: Bemonsteringstrajecten veldvalidatie 
Onderstaande kaarten geven de bemonsteringstrajecten van de veldvalidatie weer. De rode lijnen duiden het 
bemonsterde traject aan en de getallen zijn de sample nummers. 
 
 

Figuur A1: Bemonsteringstrajecten in de Geul, ter hoogte van Valkenburg (Limburg). 

 
 

 
 
  
 

Figuur A2: Bemonsteringtrajecten in de Swalm deel 1, ter hoogte van Swalmen (Limburg). 
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Figuur A3: Bemonsteringtrajecten in de Swalm deel 2, ter hoogte van Swalmen (Limburg). 

Figuur A4: Bemonsteringstrajecten in de Roer, ter hoogte van Roermond (Limburg). 
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Figuur A5: Bemonsteringstraject in de Heelsumse Beek deel 1, ter hoogte van Heelsum (Gelderland). 

Figuur A6: Bemonsteringstraject in de Heelsumse Beek deel 2, ter hoogte van Renkum (Gelderland). 


