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Staphylococcus aureus is een commensale bacterie die voorkomt op de huid en de slijmvliezen, met 
name van de neus. De bacterie is  bij ongeveer 25%  van de gezonde mensen altijd aanwezig, bij, 50% 
soms wel soms niet en bij 25% nooit. Derhalve kunnen we een onderscheid maken in dragers, inter-
mitterende dragers en niet-dragers. (1) 
De commensale bacterieflora van zowel patiënten als gezonde personen vormen een belangrijk 
reservoir van antibioticaresistente bacteriën en resistente genen die overgedragen kunnen worden 
naar antibioticagevoelige, potentieel pathogene micro-organismen. (2) 
Antibioticagebruik wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste risicofactor voor de selectie en 
verspreiding van antibioticaresistente micro-organismen. Ongeveer 80% van het humane antibiotica-
gebruik wordt in de huisartsenpraktijk voorgeschreven, het merendeel voor luchtweginfecties. (3) Dit 
antibioticagebruik zal leiden tot selectie van antibioticaresistente luchtwegpathogenen, inclusief  
S. aureus, de verwekker van ernstige pneumonieën na influenza. (4) Daarnaast is S. aureus de meest 
voorkomende verwekker van huidinfecties. (5)

De rol van de gezondheidswerker als ‘tussenpersoon’ in gezond-
heidszorginstellingen voor het overdragen van bacteriën van de 
ene naar de andere patiënt , is recent door Albrich beschreven. (6) 
Van de 100 onderzochte studies was er bij ongeveer 25% duidelijk 
sprake van overdracht van meticillineresistente S. aureus (MRSA) 
van gezondheidswerker naar patiënt. Bij de overige studies was er 
of geen of mogelijk sprake van overdracht. 
Huisartsen kunnen gekoloniseerd raken met antibioticaresistente 
bacteriën en deze vervolgens verspreiden naar andere patiënten. 
Echter de rol van huisartsen als potentiële bron voor de versprei-
ding van antibioticaresistente bacteriën is nog nauwelijks 
onderzocht. (7) Of huisartsen  kunnen fungeren als bron  van 
antibioticaresistente bacteriën vraagt onder andere inzicht in de 
prevalentie van antibioticaresistente commensale bacteriën bij 
huisartsen. 
Deze  studie werd uitgevoerd om de prevalentie van S.aureus-
neusdragerschap onder huisartsen in Nederland te onderzoeken 
en daarnaast de antibioticagevoeligheid en de genetische 
achtergrond van de isolaten.

Methode
Tijdens het jaarlijkse congres van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) in 2006 werden van deelnemende huisartsen 
neuswatten afgenomen.

Isolatie van S. aureus

Voor de isolatie van S. aureus werden de watten geënt op CNA-
platen (colistine-nalidixinezuur agarplaten, Becton Dickinson 
Diagnostics, Breda) en geïncubeerd in Nutrient Broth no.2 (Oxoid) 
met 6.5% NaCl. Na overnachtincubatie werd de broth uitgestreken 
op ORSA-platen (oxacillineresistent screening agar, OXOID). 
Kolonies op de CNA- en ORSO-platen verdacht voor S. aureus 
werden getest op aanwezigheid van coagulase en katalase. (8) 

Bepaling antibioticagevoeligheid

Voor de antibioticagevoeligheidsbepaling werd een kwantitiatieve 
methode in microtiterplaten gebruikt. De microtiterplaten met 
verschillende concentraties gevriesdroogde antibiotica werden 
geleverd door MCS Diagnostics BV, Swalmen, Nederland. De 
volgende antibiotica (concentratie reeks in mg/L) werden getest: 
cefaclor (0.06 -128), cefuroxime (0.06-128), clindamycine 
(0.03-64), ciprofloxacin (0.128-32), clarithromycine (0.03-64), 
gentamicine (0.06-64), imipenem (0.03-64), linezolid (0.03-64), 
meropenem (0.06-64), moxifloxacin (0.12-4), oxacilline (0.03-64), 
penicilline (0.004-8), rifampicin (0.008-16), teicoplanin (0.06-128), 
tetracycline (0.03-64) trimethoprim-sulfamethoxazole (0.015-32) 
and vancomycine (0.06-128). Voor de interpretatie van de 
resultaten werden de EUCAST-criteria gehanteerd.  
(http://www.eucast.org)
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De gevoeligheid voor fusidinezuur (100 μg) en mupirocin (10 μg); 
Neosensitabs, (Rosco, Denemarken) werden als discdiffusie 
bepaald op Mueller-Hintonagarplaten (Becton Dickinson 
Diagnostics, Breda). Voor de gevoelig/resistentie breekpunten 
werden de criteria volgens de BSAC gehanteerd (9,10).
Alle clarithromycineresistente en clindamycinegevoelige isolaten 
werden getest op induceerbare clindamycineresistentie met de 
D-test. (11)

Bepaling van de genetische achtergrond van 
S. aureus

De genetische achtergrond van S. aureus werd bepaald met behulp 
van Spa-typering zoals eerder beschreven. (12) De verschillende 
spatypes werden vervolgens geclusterd tot Spa-clonale complexen 
met behulp van het BURP (based upon repeat pattern)-algoritme 
en de Ridom Staphtype software- versie 1.5  
(http://www.ridom.de/staphtype/). Uit de spa-typering in 
combinatie met BURP werd het MLST (Multi Locus Sequence 
Type) afgeleid. 

Statistische analyse

Uitgaande van een percentage van ongeveer 30 (variërend tussen 
25% en 35%) S. aureus-dragerschap bij gezonde personen, zijn er 
323 personen nodig om aan te tonen (met een α=0.05 en een 
β=0.80) dat het dragerschap onder huisartsen niet verschilde met 
dat van de open populatie. Voor de statistische analyse werd 
SPSS-versie 16.0 gebruikt.

Resultaten
Bij 395 van de 1200 deelnemende huisartsen (= 32%) konden we 
een neuswat afnemen. S. aureus werd bij 129 (33%) aangetoond 
(95% b.i. 28%-37%). Resistentie tegen de geteste antibiotica werd 
alleen gevonden voor penicilline (71%), fusidinezuur (7%), 
clarithromycine (6%), clindamycine (0.6%) en tetracycline(2%). 
Voor de andere geteste antibiotica waren alle geïsoleerde S. 
aureus-isolaten gevoelig.
In totaal werden 74 verschillende Spa-types onderscheiden, die 
geclusterd worden in 14 Spa-CCs. De  meest voorkomende Spa-CC  
was Spa-CC012 die bij 17% van de isolaten voorkwam en geassocieerd 
is met MLST-CC30, gevolgd door Spa-CC015 (MLST CC45) met 13%.
De prevalentie van de overige Spa-CCs was 10% of lager. Het 
merendeel van de isolaten n=97 (72%) (95% b.i. 67%-87%) had 
een genetische achtergrond die MRSA gerelateerd is, zoals CC1, 
CC5, CC8, CC22, CC30 CC45, Cc509 en CC398 (tabel 1).

Discussie
Op basis van de bevindingen uit deze studie kunnen we conclude-
ren dat huisartsen geen belangrijk reservoir vormen van antibioti-
caresistente S. aureus. Immers zowel de prevalentie van S. aureus- 
neusdragerschap (33%) als de resistentie tegen de geteste 
antibiotica was vergelijkbaar met die van gezonde personen. De 

7% resistentie van S. aureus tegen fusidinezuur bij huisartsen is in 
Nederland nog niet eerder beschreven. Mogelijk dat huisartsen 
door contact met de patiënt met deze isolaten gekoloniseerd 
raken. Een eerdere studie, uitgevoerd bij patiënten van de 
polikliniek dermatologie van een universitair ziekenhuis, liet een 
toename zien in fusidinezuurresistentie van 9.7% tot 23.4 % over 
een periode van 6 jaar, tot 2001. De auteurs adviseerden dan ook 
om het topicale gebruik van fusidinezuur te beperken. (13) Het 
relatief hoge percentage S. aureus-isolaten met een MRSA-
gerelateerde achtergrond suggereert dat huisartsen in de toekomst 
een potentieel risico hebben om MRSA-drager te worden. (14,15) 
Immers, gebleken is dat het Staphylococcal Cassette Chromos-
soom (SCC)mecgen zich het beste kan handhaven in S. aureus-
isolaten met een MRSA-gerelateerde achtergrond.

De onderzochte huisartsenpopulatie (n=395) was voldoende groot 
om een statistisch verantwoorde uitspraak te doen. Helaas waren 
er geen demografische gegevens van de studiepopulatie bekend. 
Echter, het willekeurige karakter van de bemonstering tijdens het 
NHG-congres, maakt het niet waarschijnlijk dat er een bias is 
opgetreden tussen degene die wel en die niet bemonsterd zijn. 
Mogelijk is er wel een bias tussen huisartsen die het NHG-congres 
wel en niet bezoeken, maar het is niet te verwachten dat deze bias 
invloed heeft op het dragerschap van S. aureus.

De prevalentie van S.aureus-dragerschap bij gezondheidswerkers 
is recent door Albrich geanalyseerd.(6) Het dragerschap varieerde 
van 0%-40%, met een mediaan van 24%. De verschillende studies 
die geanalyseerd waren betroffen allen gezondheidscentra. 
Studies naar dragerschap onder huisartsen zijn nauwelijks 
verricht. De enige studie onder huisartsen is verricht in West-
Ierland. (7)  De prevalentie van MRSA onder de onderzochte 
huisartsen (7.7%) was vergelijkbaar met die onder ziekenhuisper-
soneel (6.6%), maar lager dan die van de open populatie. (7)
De lage prevalentie van MRSA in Nederland geldt zowel voor de 
gezonde open populatie als voor ziekenhuispersoneel (1%-2%). 
(12) De afwezigheid van MRSA in de door ons onderzochte 
huisartspopulatie is overeenkomstig de lage prevalentie van 
MRSA in Nederland. (16,17)

Resistentie tegen fusidinezuur werd tot 2002 in Nederlandse 
huisartsenpraktijken nauwelijks waargenomen. (18) Mede door de 
afwezigheid van resistentie tegen dit middel staat fusidinezuur in 
de standaard van het NHG vermeld als middel van keus voor de 
lokale behandeling van oppervlakkige huidinfecties zoals 
impetigo. (19) De 7% resistentie die wij onder de onderzochte 
huisartsenpopulatie vonden, zou erop kunnen wijzen dat de 
huisartsen gekoloniseerd zijn geraakt met deze resistente isolaten 
via contact met de patiënt. Immers, het is niet waarschijnlijk dat 
huisartsen zelf veel fusidinezuur gebruiken. Het lijkt meer 
aannemelijk dat zij dit middel voorschrijven volgens de standaard 
voor oppervlakkige huidinfecties. (19)

MLST CC30 en MLST CC45 waren de 2 meest voorkomende types. 
Vergelijkbare resultaten zijn in andere studies in Nederland en in 
andere landen beschreven, uitgevoerd zowel bij ziekenhuispatiën-
ten als in de open populatie. (20,21)

Eerder was al aangetoond dat SSCmec alleen stabiel is in MSSA-
isolaten met een MRSA-gerelateerde genetische achtergrond. (15) 

http://www.ridom.de/staphtype/
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De prevalentie van S. aureus met een MRSA-gerelateerde achter-
grond was in verschillende studies ongeveer 50% (12,20). De 
hogere prevalentie die we onder de deelnemende huisartsen 
hebben vastgesteld (72%) suggereert dat huisartsen in de 
toekomst een grotere kans hebben om drager van MRSA te 
worden dan gezonde vrijwilligers. Immers het SSCmecgen kan zich 
het beste handhaven in S.aureus-isolaten met een MRSA-
gerelateerde achtergrond.

Samengevat laat deze studie zien dat 
•	 de prevalentie van S. aureus-dragers onder huisartsen vergelijk-

baar is met die in andere populaties, zoals gezonde 
vrijwilligers; 

•	 de prevalentie van S. aureus met een MRSA-gerelateerde 
genetische achtergrond bij huisartsen hoger is dan in andere 
populaties; 

•	 de prevalentie van fusidinezuurresistente S.aureus ook in de 
huisartsenpraktijk in Nederland toeneemt. 
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