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Vraag uit de praktijk

Gezelschapsdieren, bron van MRSA?

J.A. Wagenaar, D.J. Houwers, E. van Duijkeren

Aan het Veterinair Microbiologisch Diagnostisch Centrum (VMDC) van de faculteit Diergeneeskunde 
wordt regelmatig de vraag gesteld of gezelschapsdieren de bron van besmetting met meticillinerestis-
tente Staphylococcus aureus (MRSA) bij de mens kunnen zijn en of zij een rol kunnen spelen bij een 
falende eradicatiebehandeling van mensen. 

Landbouwhuisdieren zijn 
MRSA-bron

Staphylococcus aureus wordt regelmatig gevonden in klinische 
monsters van katten en konijnen, en in mindere mate bij honden, 
alhoewel de laatste jaren MRSA ook sporadisch bij deze dieren 
wordt aangetoond. Uit typeringsonderzoek blijkt dat deze MRSA 
deels afkomstig is uit de varkens- en kalverhouderij waar de 
zogenaamde LA-MRSA (livestock associated/veegerelateerde 
MRSA) betrekkelijk recent is opgedoken. De huisdieren blijken dan 
ook vaak ‘woonachtig’ op dit soort veehouderijen. De aanwezig-
heid van MRSA bij deze dieren wordt verondersteld geen belang-
rijk toegevoegd risico voor de mens te vormen op veehouderijen; 
de landbouwhuisdieren zijn de grootste MRSA-bron waaraan de 
mens wordt blootgesteld.

Huisdieren soms oorzaak 
falende behandeling

Niet-veegerelateerde MRSA wordt slechts sporadisch bij honden 
en katten gevonden. Over het algemeen wordt aangenomen dat 
de mens dan de primaire bron is. De persistentie van MRSA-
kolonisatie bij gezelschapsdieren varieert sterk en is afhankelijk 
van predisponerende factoren; een kolonisatie is zeer waarschijn-
lijk transiënt. Op grond hiervan is het echter wel mogelijk dat 
gezelschapsdieren de oorzaak van falende eradicatiebehandelin-
gen bij de mens zijn. Een voorbeeld hiervan is vanuit het VMDC 
beschreven waarbij de aanwezige hond als de waarschijnlijke bron 
werd geïdentificeerd van de besmetting van een bij herhaling 
behandelde drager. (1)
In een dergelijk geval kan ter controle van hond, kat en konijn het 
perianale gebied met een gaasje (wipe) of een swab worden 
bemonsterd. Monsters van de vacht zijn ook mogelijk maar men 

moet zich bedenken dat in huishoudens met MRSA gekoloniseer-
de mensen het stof ook gecontamineerd is waardoor de vacht 
positief kan zijn zonder dat er sprake is van kolonisatie. Indien 
mogelijk is het dan ook aan te bevelen om het dier vóór bemon-
stering tijdelijk buiten het huishouden te plaatsen. Als het dier een 
lokaal ontstekingsproces heeft dan dient dat met een swab te 
worden bemonsterd.
Als MRSA bij een huisdier wordt aangetoond kan een eradicatie-
behandeling worden uitgevoerd. Deze bestaat uit herhaald 
wassen met een desinfecterende shampoo en het voorschrijven 
van systemische antibiotica, uiteraard op geleide van de gevoelig-
heidsbepaling. Hierover kan de behandelend dierenarts advies 
inwinnen bij het VMDC.

Toename MRSP bij huisdieren
Bij hond en kat komen infecties met Staphylococcus pseudintermedius 
(voorheen S. intermedius) veel vaker voor dan die met S. aureus; veel 
honden en katten zijn ermee gekoloniseerd - net als een deel van 
de mensen met S. aureus. Hiervan komt ook een Meticilline-
resistente variant voor: de Meticillineresistente S. pseudintermedius 
(MRSP). De laatste jaren is er een duidelijke toename in de 
prevalentie van MRSP bij gezelschapsdieren.(2) MRSP wordt ook 
wel bij mensen in neusswabs aangetroffen, maar dat is typisch 
incidenteel: herhalingsonderzoek verloopt meestal negatief. Wij 
veronderstellen dat mensen slechts gecontamineerd worden door 
blootstelling aan MRSP-houdende stof vanuit het dier en 
omgeving zonder dat dat tot kolonisatie leidt. (3) Dit past bij de 
literatuur waarin slechts sporadisch humane infecties met S. 
pseudintermedius worden beschreven. Voor de microbiologische 
laboratoria is het goed te weten dat S. pseudintermedius-coagulase 
positief is, maar in tegenstelling tot. S. aureus geen mannitol 
omzet.
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Conclusie
Honden, katten en konijnen kunnen een rol kunnen spelen in de 
epidemiologie van MRSA. Bij falende MRSA-eradicatie-
behandeling van de mens is het raadzaam om de dieren (en 
eventuele andere huisdieren) in de bronopsporing te betrekken. 
Dit geldt zeker als zij behandelingsresistente ontstekingen 
hebben. 
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