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Disclaimer
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Deze presentatie geeft een overzicht van het beoogde 

architecturale design en de processen van het One

Health WGS-systeem van de EFSA.

Tijdens de implementatiefase kunnen nog steeds 

wijzigingen worden aangebracht wat betreft sommige 

van deze vereisten en eigenschappen van het systeem. 
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Context
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Lessons learned?
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▪Wat waren de factoren die een snel en 

doeltreffend onderzoek in de weg stonden in dit 

geval? 

▪Op welke manier kunnen de nieuwe moleculaire 

technologieën doeltreffend worden ingezet bij het 

toezicht op door voedsel overgedragen 

pathogenen/ onderzoek naar door voedsel 

overgedragen uitbraken? 



▪ De toevoeging van 1.000 WGS-isolaten
aan de publieke NCBI-databank wordt 
geassocieerd met een vermindering van 
ongeveer 6 ziekten per WGS-pathogeen 
per jaar. 

▪ Tegen 2019 werden de jaarlijkse 
gezondheidsvoordelen geschat op $500 
miljoen vergeleken met een investering 
van ongeveer $22 miljoen door de 
volksgezondheidsagentschappen.

De ervaring van de VS 
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Overzicht
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▪Belangrijkste uitdagingen bij de toepassing van 

nieuwe moleculaire technologieën voor 

volksgezondheidsdoeleinden

▪Lopende werkzaamheden op EU-niveau

▪ Mandaten van de EC

▪ Richtlijnen om sommige van de geïdentificeerde uitdagingen 
aan te pakken

▪Volgende stappen



Belangrijkste uitdagingen
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WHO, 2018.  Whole genome sequencing for foodborne disease surveillance.   Landscape paper.  

De regelgevende gemeenschap staat nog steeds voor vele uitdagingen

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende stappen



Belangrijkste uitdagingen 
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Gecentraliseerde 
gegevensverzameling 
van WGS-gebaseerde 
typeringsgegevens 

Cross-sectorale interactie Vergelijkbaarheid van WGS-gegevens Tijdige beschikbaarheid 

van gegevens

Uitdagingen Lopende 
werkzaamheden

Volgende 
stappen

Gedecentraliseerde 
gegevensverzameling 
van WGS-gebaseerde 
typeringsgegevens 



▪ In 2017 werd het eerste 
gezamenlijke EC-mandaat verleend 
voor een haalbaarheidsstudie m.b.t. 
de verzameling en analyse van 
Whole Genome Sequencing (WGS) 
data m.b.t. door voedsel 
overgedragen pathogenen uit 
menselijke en niet-menselijke 
isolaten
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Strategische elementen geïdentificeerd 
door de EFSA

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1337 

Transparantie

Betrokkenhei
d 

IT-
architectuur

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden

Volgende 
stappen

Evolutie naar 
gegevensverzameling van WGS-
gebaseerde moleculaire 
typeringsgegevens bij de EFSA

Haalbaarheidsstudie 

https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/en-1337%20


▪ SCOPE:  

▪ De belangen van de volksgezondheid dienen en de Europese consumenten beschermen

▪ TOEPASBAARHEID:  

▪ WGS-gegevens m.b.t. isolaten van Salmonella, Listeria monocytogenes en STEC

▪ DOELSTELLING: 

▪ Bevorderen van het cross-sectoraal delen van gegevens

▪ VEREISTE: 

▪ Volledige interoperabiliteit van het systeem voor moleculaire typering tussen de pijlers 
diergezondheid/gezondheid van levensmiddelen en volksgezondheid

Implementatie mandaat
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Uitdagingen

Lopende 
werkzaamheden

Volgende 
stappen

In 2019 ontvingen de EFSA en het ECDC een vervolgmandaat voor de implementatie en het beheer 
van een One Health-systeem voor de verzameling en gezamenlijke analyse van WGS-data m.b.t. 
door voedsel overgedragen pathogenen geïsoleerd uit monsters genomen van mensen, 
levensmiddelen, diervoeders, dieren en het milieu.



11.

▪Extra vereisten▪Vereisten

Transparantie

Betrokkenheid

IT-architectuur

De EFSA is niet de eigenaar van deze 
gegevens. De eigendom van 
gegevens moet worden 
gerespecteerd.

Het systeem moet de 
vertrouwelijkheid van gegevens
kunnen garanderen.

Interoperabiliteit

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden

Volgende 
stappen 

Lopende werkzaamheden op EU-niveau



Uitdagingen Lopende 
werkzaamheden

Volgende 
stappen

Secured network
Interoperabiliteit 

Cross-sectorale 
overeenkomsten

Machine-to-
machine

Lopende werkzaamheden op EU-niveau



EFSA WGS Portal

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende 
stappen



De doelstellingen van het systeem

Het verzamelen van cgMLST-allelprofielen en daarmee samenhangende epidemiologische 
gegevens m.b.t. isolaten uit levensmiddelen, diervoeders, dieren en de gerelateerde omgeving

Het ECDC in staat stellen om opzoekingen uit te voeren in de databank van cgMLST-
profielen om mogelijke overeenkomsten te vinden tussen menselijke en niet-menselijke isolaten

De Lidstaten een dienst aanbieden om cgMLST-profielen en andere typeringsinformatie uit 
hun ruwe data (raw reads) te distilleren. 

De Lidstaten in staat stellen om cgMLST-profielen rechtstreeks in de databank in te 
voeren zonder de noodzaak om ruwe data (raw reads) te delen

Een reeks diensten aanbieden via een gebruiksvriendelijke interface voor de analyse en het 
beheer van de ingediende gegevens

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende 
stappen



Soorten data in het systeem

Experimentele data (Raw
Reads): Informatie met 
betrekking tot de 
sequencinggegevens, met 
inbegrip van FASTQ(s), die ofwel 
door gebruikers worden 
geüpload of gedownload uit 
publieke databanken

1

Epidemiologische data:
Relevante informatie over de 
monsters waarin de isolaten
werden gedetecteerd (met 
inbegrip van de 
monstermatrix, het jaar van 
bemonstering, enz.) die 
gelinkt is aan de ingevoerde 
experimentele data.
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Typeringsdata: bevatten 
cgMLST-profielen die 
werden gedistilleerd uit de 
ruwe data (raw reads) 
door de analytische 
pipeline in het EFSA-
systeem of bij de gebruiker 
zelf (resultaten van de 
analytische pipeline)

3.

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende 
stappen



▪ WGS Portal geïntegreerd in het EFSA-
cloudsysteem

▪ Data lake gevestigd in West-Europa 
(primaire site) en Noord-Europa 
(secundaire site)

▪ Data opgeslagen en geanalyseerd in 
een systeem binnen een beveiligd 
netwerk. 

Cloud-gebaseerde implementatie 
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GGO’s
Andere 
domeinenDoor voedsel 

overgedragen 
pathogenen

EFSA cloud

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende 
stappen
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•Fastq files 

•Parameters 
soorten

INPUT 

•Bevestiging 
soorten

•Fastq quality 

•Contaminatie 

QC
•Assembly

•Statistieken 
QC

ASSEMBLY

•Serotypering

•Pathotypering
(E.coli) 

•AMR-profiel

Typering
•cgMLST  

•chewieNS 

•hashed
alleles

Benoemen 
van allelen

Implementatie in Nextflow

▪ Gebruik van open-source community-gevalideerde bio-informaticatools
▪ Flexibiliteit en veerkracht ten opzichte van technologische veranderingen

▪ Open-source distributie van bio-informatica-pipeline 
▪ Transparantie 

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende 
stappen

Bio-informatica analytische pipeline
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Delen van allelsequenties of de hashes van de allelen

Het hoofd bieden aan de noodzaak om een ID toe te kennen aan allelen

Automatische toevoeging van nieuwe alleltoewijzingen aan het typeringsschema, 

zelfs offline, en daarbij nog steeds een globaal vergelijk resultaat produceren

Het gebruik van de hash van het allel 

vereist een robuuste methodologie 
/standaardmethodologie  

controleren of de sequentie die aanleiding gaf tot de 

hash voldoet aan de criteria om een allel te zijn

“Gedecentraliseerde” Nomenclature Server voor allelen



https://chewbbaca.online/ 

Uitdagingen Lopende 
werkzaamheden

Volgende 
stappen

Listeria

•Pasteur schema

•cgMLST 1748 loci 

•https://bigsdb.pasteur.fr/ 

Salmonella

•INNUENDO schema 

•wgMLST 8558 loci 

•cgMLST 3255 loci 

•DOI 
10.5281/zenodo.1323684 

E. coli

•INNUENDO schema 

•wgMLST 7601 loci 

•cgMLST 2360 loci 

•DOI 
10.5281/zenodo.1323690 

Publieke schema’s en 
Nomenclature Server

Infrastructuur en workflow

https://bigsdb.pasteur.fr/%20


▪ Move-code-to-data 

Decentralisatie van de analytische pipeline naar de 
gegevensverstrekkers

Vergelijkbare pipelines worden momenteel ontwikkeld in SnakeMake
en Galaxy
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Programmatische 
invoer van WGS-
gebaseerde 
typeringsgegevens

Capaciteitsopbouw
op nationaal 
niveau

Analytische 
pipeline 

Uitdagingen Lopende 
werkzaamheden

Volgende 
stappen

Infrastructuur en workflow 



Allelprofielen + 
EpiData

Data-
eigenaar EpiData voor 

ENA/SRA FASTQ

EFSA-systeem

ENA/SRA 

FASTQ 

Uitdagingen Lopende 
werkzaamheden

Volgende 
stappen

FASTQ+ EpiData 

• Allelprofielen
• Typeringsgegevens
• EpiData 

WGS Portal Opslag

▪ Soorten data

Lopende werkzaamheden - Operatie



Ingediend

➢Raw Reads (ruwe data): FASTQ

➢EpiData: epidemiologische data 
gekoppeld aan één indiening van 
Raw reads (ruwe data)

➢Resultaten van de analytische 
pipeline: data gedistilleerd uit de 
raw reads (ruwe data) door de 
analytische pipeline (allelprofiel)

Opgeslagen 

➢Contextuele data: metadata 
beschikbaar in de publieke 
databanken en die gekoppeld zijn 
aan publiek beschikbare raw reads
(ruwe data)

➢Epidata

➢Resultaten van de analytische 
pipeline (allelprofiel)

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende 
stappen

Soorten data 



In een Samenwerkingsovereenkomst betreffende de systemen van de EFSA en 
het ECDC zal de zichtbaarheid van de gegevens worden bepaald op basis van 
het type gebruiker.

▪ Vertrouwelijkheid van gegevens

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden Volgende stappen

Gegevensverstrekkers zijn altijd de eigenaar van de verstrekte gegevens. Ze 
hebben het recht om hun gegevens te deleten.

Dit voorkomt het gebruik van deze 
gegevens voor toekomstige opzoekingen

▪ Eigendom van 
gegevens  

Lopende werkzaamheden - Operatie



➢Gebruikers interageren met het 
systeem door:

▪ Opzoekingen te doen in de EFSA-
en ECDC-systemen naar 
gelijkaardige stammen

▪ de relatie op basis van GrapeTree
te visualiseren

➢Mirrorring ENA/SRA voor FASTQ en 
monsterinformatie

➢User-centered design
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Front-end voor gebruiker

Gebruiker

ECDC TESSyREST_API 

REST_API 

Business 
Intelligence tool

DB verkennen
Verzoek sturen naar ECDC
Visualisatietool

REST_API 

REST_API 

DB in 
EFSA 

▪ Betrokkenheid  

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende 
stappen

Lopende werkzaamheden - Operatie
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Dit zijn 
prototypes die 
gebaseerd zijn 
op fictieve data 

Visualisatietools

Fylogenetische 
analyse

Geografische spreiding

Spreiding in de tijd
Bronopzoeking

Uitdagingen Lopende 
werkzaamheden

Volgende 
stappen

Front-end 



Fysiek deleten van FASTQ en assembly →
verwijder de gegevens uit de databank

Logisch deleten van het allelprofiel en de typeringsgegevens → de gegevens blijven  

in de databank staan, maar zijn niet zichtbaar voor toekomstige opzoekingen 

EpiData: kan niet worden verwijderd, maar enkel worden geüpdatet 

• Oude versies worden bewaard voor traceerbaarheid

• Geen controle op consistentie tussen versies van EpiData

In geval van ROA → ‘entries bevroren voor verwijdering’

• Gedurende zo’n bevriezingsperiode zullen de eigenaars/organisaties de data niet kunnen 
deleten

• Bijgehouden door de EFSA-administratie

▪ Deleten van entries in het EFSA-systeem

Uitdagingen
Lopende 

werkzaamheden
Volgende 
stappen

Lopende werkzaamheden - Operatie
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Ondertussen → interactie met de stakeholders

Functioneel 
systeem 
opengesteld 
voor de 
eindgebruikers

juni 2022

Consolidatie en 
troubleshooting

December 
2022

Systeem volledig 
operationeel

Vanaf januari 
2023

Volgende stappen



▪ Belangrijkste uitdagingen die onmiddellijk moeten worden 
aangepakt:
▪ Geharmoniseerde methodologieën: 

▪ Gecentraliseerde en tijdige WGS-gegevensverzameling

▪ Lopende werkzaamheden op EU-niveau om bepaalde kritische 
aspecten aan te pakken:
▪ Openheid / Transparantie

versus 

▪ Eigendom van gegevens/ Vertrouwelijkheid / Betrokkenheid

▪ Volgende stappen 
▪ Systeemontwikkeling in nauwe samenwerking en dialoog met alle 

stakeholders

Conclusies
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De EFSA streeft naar:

Excellentie

Onafhankelijkheid, 

Responsiviteit en  

Transparantie

www.efsa.europa.eu 

Dankbetuigingen:
EFSA: BIOCONTAM, TS, 
DATA units 

ECDC  

EURL E. coli 

EURL Listeria 
monocytogenes 

EURL Salmonella 

SANTE G4 

Aannemer: Delaware

Contact: 
Mirko.rossi@efsa.europa.eu

Bedankt voor uw aandacht

mailto:valentina.rizzi@efsa.europa.eu


Stay connected

www.efsa.europa.eu/en/engage/careers

www.efsa.europa.eu/en/rss

Subscribe to

Engage with careers

Follow us on Twitter
@efsa_eu
@plants_efsa
@methods_efsa

www.efsa.europa.eu/en/news/newsletters


