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antibiotica 



Antibiotica en resistentie 

• Mutatie en selectie 
• Antibiotica zijn natuurlijke stoffen 
• De interactie tussen bacteriën en antibiotica 

(o.a. resistentie) is veel ouder dan de 
mensheid 

• Ecologische benadering  



4 miljoen jaar oude grot in New Mexico 



Antibiotica en resistentie 

• Een voorbeeld 
– ESBL: aanvankelijk TEM en SHV. Sinds jaren 90 

zeer snelle opkomst van CTX-M (tientallen 
varianten wereldwijd aanwezig) 



CTX-M 



Resistentiegenen uit 
Kluyvera spp 





Wortelhaartjes 
vergroten het 

worteloppervlak en 
verbeteren het 
vermogen om 

voedingsstoffen op 
te nemen 



Wortelhaartjes ontstaan 
door ingroei van bepaalde 

schimmels:  
Symbotische relatie = 

Mycorrhizae 
 

Kluyvera bevordert de 
ingroei van schimmels in 
de wortel van de plant 

 
 







Schimmels produceren antibiotica  



Symbiose 

• Kluyvera spp. zijn resistent tegen de 
antibiotica die de schimmel produceert 

• Evolutionaire ontwikkeling die waarschijnlijk 
ouder is dan de mensheid  

• Recent is dit resistentiemechanisme 
overgegaan op bacteriën die relevant zijn voor 
de mens (E. coli, Klebsiella spp., etc)  



Antibiotica en resistentie 

• Grootschalig gebruik luxeert bestaande 
resistentiemechanismen 

• Gebrekkige infectiepreventie kan tot snelle 
verspreiding leiden 

• Ecologische interacties gaan veel verder dan 
de mens 

• Minder is beter 



              
              Livestock 2004-2007             outpatient 2004-2007      hospitals 2004-2007 
                                  
 

Humans versus animals in kilograms 
The Netherlands 2004-2007 

 
 

>90% is used  
in livestock 
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Selectie 

• Gebruik van antibiotica selecteert resistente 
stammen 

• The more you use it, the sooner you loose it 



Penicilline-
resistente 
pneumokokken 
in Europa in 
relatie tot 
antibioticum-
gebruik 
(EARSS studie, 2002)  
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De huidige situatie in ziekenhuizen 
The big five 



Recent bezoek US 
30% van BSI 

met GNS 

Verbeterde. 
Nu nog 40 

BSI per jaar 

Endemisch: 
75 BSI per 

jaar 

Epidemie kwam 
langzaam onder controle 
tot voor kort een dode per 

week 

New kid on the block: 
verspreiding van KPC en 

NDM1 met incidenteel BSI 



Antibiotica beleid 

• Empirisch beleid bij (verdenking) sepsis: 
– Carbapenem/vancomycine/voriconazol soms 

in combinatie met amikacine 
– Op IC wordt colistine in sommige gevallen 

toegevoegd 
 



Infectiepreventie 

• Heel veel handalcohol 
• Schoonmaak zeer slecht 
• Scheiding schoon<>vuil vrijwel afwezig 
• Handsieraden bij vrijwel iedereen 
• Etc, etc, etc 



Situatie NL 

 





Tuesday, October 16, 2007 
CDC estimates 94,000 invasive drug-resistant staph infections 

occurred in the U.S. in 2005 
 

Methicillin–resistant staph aureus (MRSA) caused  
nearly 19,000 deaths  

in the United States in 2005  
(compared with around 16,000 from AIDS) 

 
most of them associated with health care settings 

Nederland 2005: <5 doden 
 



2009: laboratory based surveillance 





Duitsland-Nederland: 34 - 1 

• 2009 MRSA sepsis 
• Noord-Rhein-Westfalen: >1100 
• Nederland: <40  

 
• Sterfte: 10 – 20% 

– 110-220 extra doden per jaar 
 



Amphia Hospital 

Costs 

  € 5.54 / admission 

Revenues: 

>10 lives / year 

€10.11 / admission 



LA-MRSA in the community 

• 17 hospitals 2 year prospective follow-up 
• 1023 new cases of MRSA 

 
14,3 

59,2 

26,5 

classical risk factors
contact with livestock
unknown source

22% LA-MRSA 
(ST-398) 



Onbekende bron 





MRSA 

• Verspreiding in community neemt toe 
• Verspreiding in zorginstelling is beperkt 
• S&D beleid is (kosten) effectief 
• Antibiotica gebruik speelt beperkte rol 
• Wel zeer gunstige effecten voor antibiotica 

beleid 





Epidemieën 

• Laatste jaren diverse ziekenhuizen met 
epidemieën 

• Controle nog mogelijk maar vraagt forse 
inspanningen (kosten) 

• Relatie met basale hygiëne en schoonmaak 
• Lage virulentie 
• Mogelijk ingrijpende consequenties voor 

antibiotica beleid 
 





Verspreiding in Zorginstellingen 



TKZ / Algemeen 

academisch 

5 Academische Ziekenhuizen 
8 Top Klinische Ziekenhuizen 
5 Algemene Ziekenhuizen 
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22 Clusters met nosocomiale transmissie 
 waarvan 11 op de ICU 
Cluster grootte 2 tot 8 patiënten (modus 2) 
 



Transmissie 

Typering in combinatie met epidemiologische link  
    

Transmissie Index =  secundaire patienten  
       primaire patienten 
 
Mean Adjusted Transmissie Index    0,07 (0,0 – 0,2) 
 



Horizontal spread in the 
hospital is unacceptable 



Inspectie: Maasstad Ziekenhuis 
faalde bij uitbraak bacterie 





CRE 

• Met name probleem in zorginstellingen 
• Vroege detectie en controlemaatregelen 
• Potentieel ernstige implicaties voor 

antibioticabeleid 
• Rol van verpleeghuizen als reservoir 

verdient extra aandacht 
• Zorgen om rol 

voedselketen/oppervlaktewater 
 





Relatief beperkt probleem 

• Meestal sporadische gevallen 
• Weinig verspreiding van virulente 

stammen 
• Terughoudend antibiotica beleid speelt 

waarschijnlijk een belangrijke rol 



De huidige situatie 



Antibioticagebruik 

 



The current situation (Hospitals) 



The current situation (community) 



Welke winst is er nog te behalen? 

• Infectiepreventie gebruikt routinematig  
prevalentiemetingen 

• Integratie van antibioticagebruik in deze 
metingen 



Welke winst is er nog te behalen? 



A total of 73 060 patients were enrolled, of whom 21 194 (29.0%) were 
prescribed 29665 antimicrobial therapies. Intensive care 



The current situation (Hospitals) 

? 







Determinanten van (on)juist gebruik 

• Gemiddelde prevalentie: 29% 
• Onjuist gebruik: 16% 
• Fluoroquinolon gebruik en opname op 

urologie significant vaker onjuist 
• Meer complexe patiënten hadden vaker juist 

gebruik 
• Grootste winst is te behalen bij relatief 

eenvoudige patiënten waar nu weinig 
consultatie door deskundigen plaatsvindt  
 



Huidige situatie 



Huidige situatie 

Het gemiddelde percentage patiënten dat met antimicrobiële 
middelen werd behandeld op de registratiedag in 2014 is 
33,6%, en varieerde per ziekenhuis van 20,8% tot 61,5%  
 
Het gemiddelde antibioticagebruik in de loop van de tijd stijgt 

licht, van 27,8% tot 33,6% (p voor trend p=0,02). 



Conclusies 

• Gemiddeld gebruik is redelijk constant (30%) 
• Ongeveer 1/3 van de prescripties is niet 

optimaal = 10% van alle patiënten 
– 2% niet nodig 
– 3% onjuiste keuze 
– 5% onvoldoende documentatie 



Conclusies 

• Op dit moment beperkte ruimte voor 
verbetering 

• Toch belangrijk om nu te handelen: 
– Resistentie neemt snel toe 
– Ook nu al winst te behalen 

• Hoe pak je dit aan? 



Gerichte interventies 





Motivatie 

• Quinolonen waren statistisch significant 
en onafhankelijk geassocieerd met 
onjuist gebruik 

• Gerichte interventies 
• Analyse van effect op gebruik en 

resistentie 



Multiple Interventions: 

 Intervention 1: switch from IV to oral 
 
 

Int 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2005 2006 2007



Multiple Interventions: 

 Intervention 1: switch from IV to oral 
 
Intervention 2: new formulary & education   

Int 1 Int 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2005 2006 2007



Multiple Interventions: 

 Intervention 1: switch from IV to oral 
 
Intervention 2: new formulary & education 

 Intervention 3: note on lab results 

  

Int 1 Int 2 Int 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2005 2006 2007



Multiple Interventions: 

 Intervention 1: switch from IV to oral 
 
Intervention 2: new formularium & education 

 Intervention 3: note on lab results 

 Intervention 4: audit of ciprofloxacin prescriptions 

Int 1 Int 2 Int 3 Int 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2005 2006 2007



• Observed resistance to ciprofloxacin in 
E. coli from hospitalized patients 
since 2004 

• Segmented poisson regression (both 
stepwise changes and changes in trend 
were included) 

• Bayesian Model Averaging (BMA) was 
used to account for model uncertainty 

Methods: 



Results: total use 
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1 2 4 3 

At least one of the interventions was associated 
with the observed reduction in resistance          

 



 
 

Conclusions 

• Uncertainty regarding the time between cause 
and effect makes it difficult to analyse the 
relation between interventions and the decline 
of resistance 

• Increasing trend of resistance to ciprofloxacin 
was interrupted in association with a reduction 
in use of ciprofloxacin 



Goed nieuws 

• Resistentie in ziekenhuis kan dus ook afnemen 
• Voorwaarden: 

– Verdunning door schone aanvoer (lage resistentie 
in de community) 

– Beperkte hoeveelheid kruisbesmettingen in 
ziekenhuis (infectiepreventie) 

– Resistentiegen is niet gerelateerd aan andere 
resistentiegenen tegen middelen die nog gebruikt 
worden  



Conclusies 

• Het Nederlandse infectiepreventiebeleid is 
succesvol mbt “big five” 

• Antibioticabeleid in Nederlandse ziekenhuizen is 
merendeels correct en terughoudend 

• Beperkt gebruik glycopeptiden en carbapenem  
– Mogelijk dankzij infectiepreventie 

• Op dit moment is beperkte winst mogelijk, met 
name bij de minder complexe patiënten 

• Overweeg gerichte interventies 
 
 



Take home considerations 
• Bundel benadering:  

– Stewardship & Infectiepreventie 
– Als resistentie toeneemt is terughoudend gebruik bedreigt 

(bv. MRSA, VRE) 
• Inventariseer lokale gebruik 

– Neem gerichte interventies 
• Afdeling 
• Antibiotica (richtlijnen aanpassen) 

– Herhaalde metingen om de effecten te meten 
• Overweeg andere benadering van landelijke richtlijnen 

– Bijvoorbeeld: vermijdt fluoroquinolonen 
– Minder empirisch handelen bij urineweginfecties  
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