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Uit het veld
Clusteruitbraak MRSA buiten het
ziekenhuis: herkennen en
aanpakken
C.F.H. Raven, P. van Wijngaarden, G. Moen, M.M.L. van Rijen

Infectie met een buiten het ziekenhuis opgelopen meticillineresistente Staphylococcus aureus
(MRSA) treft voornamelijk jonge, gezonde mensen, zonder risicofactoren voor MRSA samenhangend met de gezondheidszorg. Patiënten komen vaak met huidinfecties en infecties van
de weke delen. Op de afdeling Spoedeisende hulp (SEH) zagen wij een 18-jarige vrouw met
recidiverende abcederende huidinfecties. Zij bleek MRSA-positief. Binnen een half jaar
ontwikkelden 2 personen in haar omgeving ook een MRSA-infectie. Kweken toonden community acquired - buiten het ziekenhuis opgelopen - MRSA (CA-MRSA) aan met eenzelfde
typering (spa t008). Aanvullend ringonderzoek onder huisgenoten en vrienden toonde bij nog
4 personen dragerschap aan voor MRSA, waarbij 2 van hen ook overeenkomende huidinfecties hadden. Een clusteruitbraak van CA-MRSA vraagt om een gecoördineerde aanpak van
zowel behandelend arts als GGD. De keuze van het aanvullend ringonderzoek onder contacten was bepalend voor het doorbreken van verdere transmissie en re-infectie binnen dit
cluster.
Een clusteruitbraak van CA-MRSA komt in Nederland relatief
weinig voor. Er is sprake van een cluster wanneer tenminste 2
personen uit een groep mensen die mogelijk met elkaar te maken
hebben, een infectie hebben met CA-MRSA. Zo’n cluster moet
gemeld worden bij de GGD. Doordat de patiënten zich vaak bij
verschillende dokters melden, is een uitbraak soms moeilijk te
herkennen.
In deze casuïstiek beschrijven wij een uitbraak van CA-MRSA
onder vriendinnen. Wij beschrijven vervolgens de melding bij de
GGD, het contactonderzoek en het beleid volgens de richtlijn van
de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het
RIVM, Staphylococcus aureus-infecties, inclusief MRSA.(1)

maand later meldde ze zich weer op de SEH met een abcederende
ontsteking, waarna nog 2 keer drainage van een huidabces op de
buik werd uitgevoerd.
Tijdens een vervolgcontact op de MRSA-polikliniek, 1 week later,
vertelde patiënte A dat zij deel uitmaakt van een street-dancingdansgroep. Een vriendin in dezelfde dansgroep had mogelijk last
van soortgelijke huidinfecties. Zij wisselden geen handdoeken uit.
Wél droegen ze soms elkaars danskleding, meestal schoongewassen, een enkele keer gedragen. De internist adviseerde de leden
van de dansgroep die huidinfecties hadden contact op te nemen
met hun huisarts voor diagnostiek naar MRSA.

Ziektegeschiedenissen
Patiënte A, een gezonde vrouw van 18 jaar, werd gezien op de SEH
in verband met een spontaan ontstane ontsteking van de huid bij
de hiel. Punctie leverde geen pus op en patiënte werd behandeld
met amoxicillineclavulaanzuur oraal. Twee dagen later namen wij
haar op voor incisie en drainage van een inmiddels groot abces.
Een wondkweek toonde MRSA aan. We stopten de behandeling
met amoxicillineclavulaanzuur en gaven geen verdere antibiotische behandeling. Risicofactoren voor MRSA-dragerschap,
waaronder opname in een buitenlands ziekenhuis en contact met
levende varkens of vleeskalveren, waren bij navraag afwezig. Een

Foto 1 Patiënte A met met huidinfecties
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Om de MRSA bij patiënte A te elimineren, werd zij gedurende
1 week behandeld met combinatietherapie, bestaande uit
rifampicine, doxycycline en mupirocineneuszalf. Daarnaast kreeg
zij hygiënische adviezen over het verschonen van kleding,
nachtkleding en beddengoed in combinatie met dagelijks douchen
van het hele lichaam met betadineshampoo gedurende de
behandeling. Na de behandeling waren 3 sets controlekweken die
om de week waren afgenomen, negatief.
Ook kweekonderzoek bij de huisgenoten van patiënte A was
negatief voor MRSA. Desondanks kreeg patiënte A in de daaropvolgende 2 maanden opnieuw 2 abcederende huidinfecties (zie
foto 1). Deze infecties versterkten het vermoeden dat de dansgroep een rol speelde in het onderhouden van de infectiecyclus.
Patiënte B, een 25-jarige vrouw uit dezelfde dansgroep als
patiënte A, kwam bij de huisarts om zich te laten testen op MRSA,
6 maanden na patiënte A. Zelf had ze geen klachten, maar haar
vriend had sinds kort regelmatig abcederende huidontstekingen,
waarvoor de huisarts 2 keer antibiotica voorschreef zonder effect.
Haar kweek toonde MRSA aan.
Patiënt C, een 22-jarige vrouw, was een vriendin van patiënte B en
maakte geen deel uit van de dansgroep. Zij had een enkelabces. Haar
huisarts kweekte het wondvocht op MRSA; de test was positief. Het
type MRSA kwam overeen met het type van patiënte B (tabel 1).(2)
Het microbiologisch laboratorium meldde de infectie van patiënte
C bij de GGD. Na overleg met de afdeling Medische microbiologie
volgde een contactonderzoek naar MRSA. De GGD testte 10
personen rondom de 3 vrouwen (patiënten A, B en C). De ouders
van patiënte B waren positief voor MRSA-dragerschap. Dit gold
ook voor de vriend van patiënte B en de broer van deze vriend, bij
wie uit wondinfecties ook MRSA werd gekweekt. Tabel 1 geeft een
overzicht van de geteste personen. We behandelden alle MRSApositieve personen met orale antibiotica, mupirocineneuszalf en
betadineshampoo. Bij iedereen was de eradicatiebehandeling
effectief en bleven de controlekweken negatief.

Opnieuw besmet

Beschouwing
De afgelopen jaren zijn in Nederland uitbraken van MRSA buiten
het ziekenhuis beschreven rondom sportactiviteiten en in een
schoonheidssalon.(3,4) Deze uitbraken kenden een gemeenschappelijke transmissieroute via intensief (huid)contact of gedeeld
gebruik van persoonlijke bezittingen die in contact kwamen met
de huid. De casus hierboven toonde eenzelfde soort uitbraak. Een
dergelijke clusteruitbraak van CA-MRSA vraagt om een gecoördineerde aanpak door zowel behandelaar als GGD.

Klinische verschijnselen en behandeling
Een purulente infectie van huid of weke delen is de meest
voorkomende klinische presentatie van een CA-MRSA.(5,6)
Pantonvalentineleukocidine (PVL) is een belangrijke virulentiefactor, die is geassocieerd met necrotiserende fasciitis en necrotiserende pneumonie. Deze factor was aanwezig bij alle in dit cluster
beschreven patiënten. De behandeling van een MRSA-infectie van
de huid of weke delen kan naast chirurgische drainage bestaan uit
behandeling met orale antibiotica. Voor de behandelschema’s
voor MRSA-dragerschap verwijzen wij naar de betreffende
richtlijnen van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid
(www.swab.nl).(7)

Meldplicht
Sinds 2008 is een cluster van MRSA-infecties (≥ 2 personen) met
klinische verschijnselen en een gemeenschappelijke transmissieroute buiten het ziekenhuis, meldingsplichtig. Doordat MRSApatiënten zich bij verschillende behandelaren melden, kan het in
de praktijk moeilijk zijn om een clusteruitbraak te herkennen.
Daarom is er door de GGD en het ziekenhuis in de regio van deze
uitbraak een vragenlijst opgesteld. Na elke positieve MRSA-uitslag
gaat de ziekenhuishygiënist of de GGD met deze lijst na of er
sprake is van een eventueel cluster.

Bron-contactonderzoek

Patiënte A was gedurende een half jaar na haar laatste behandeling negatief voor MRSA. Ze ontwikkelde daarna opnieuw een
abces in haar oksel, waaruit MRSA werd gekweekt. Wederom
namen we MRSA-kweken af bij haar huisgenoten, zonder
resultaat. Bij navraag bleek patiënte A nog contact te hebben
gehad met patiënte B, voordat patiënte B behandeld was. Na een
tweede antibioticabehandeling van patiënte A traden er geen
infecties meer op. Tot op heden zijn haar controlekweken negatief.

In een studie uit 2010 kwam overdracht van MRSA van een MRSApositieve persoon naar een huisgenoot in ongeveer de helft van de
gevallen voor. (8) Het advies is om met kweekonderzoek eventueel
dragerschap bij huisgenoten te inventariseren alvorens de indexpatiënt met klinische verschijnselen te behandelen.(7)
In onze casus was aanvankelijk 1 persoon MRSA-positief (patiënte A).
Pas na de positieve MRSA-uitslagen van patiënten B en C was er

Tabel 1. Kenmerken van patiënt A, B en C, mogelijke transmissiewegen en contacten met MRSA (MLVA-type/cluster (240/8)*, spa-type (t008)† en PVL-positief)
patiënt

leeftijd

geslacht

gescreende contacten; n
huisgenoten vriendschappelijke contacten
kweek positief
A
18
♀♀
huidabces
vriendschappelijk (B) / dans
3
1
0
B
25
♀♀
geen
vriendschappelijk (A,C) / dans
2
2
4‡
C
22
♀♀
huidabces
vriendschappelijk (B)
2
0
0
MLVA = ‘Multiple-locus variable number tandem repeat analysis’; PVL = panton-valentineleukocidine
* Een moleculaire typering met een sterk onderscheidend vermogen van o.a. MRSA gericht op ‘tandem repeated’ DNA-sequenties van het genoom
† Type van het bacteriële spa-gen dat codeert voor het Staphyloccus-proteïne A
‡ Identieke MRSA-typering als indexpatiënten
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Tabel 2. Aanvullend contactonderzoek bij een MRSA-cluster in de openbare
gezondheidszorg (bron: RIVM/Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding)
Aanvullend contactonderzoek (binnen een afgebakende ring)
• Persoon die < 6 maanden klachten heeft/had die kunnen passen bij
een (MR)SA-infectie.
• Persoon met risicofactoren voor infectie met S. aureus (o.a. immuungecompromitteerd, eczeem) of risicofactoren voor MRSA-dragerschap
(o.a. opname buitenlands ziekenhuis).
• Persoon werkzaam in de gezondheidszorg.
• Gezins- of knuffelcontacten van MRSA-positief geteste personen
indien: werkzaam in de gezondheidszorg, persoon met risicofactoren
voor infectie met S. aureus (zie boven) of (dragerschap)behandeling van
de patiënt faalt.
• Huisdieren enkel bij falende dragerschapsbehandeling na het
uitsluiten van bestaande risicofactoren of andere bronnen.

sprake van een meldingsplichtig cluster, dat om een uitgebreider
contactonderzoek vroeg. Het onderzoek werd afgebakend rondom
huisgenoten en contacten in de vriendenkring die bijpassende
klachten hadden. Door afwezigheid van klachten bij de overige
leden van de dansgroep en het beperkte fysieke contact onderling,
werd deze groep niet meegenomen in het contactonderzoek. Tabel
2 laat zien welke personen volgens de LCI-richtlijnen in aanmerking
komen voor een contactonderzoek. Wij zijn hiervan afgeweken door
aansluitend op het eerder genoemde advies uit de studie alle
huisgenoten te onderzoeken en niet alleen diegenen die in de
gezondheidszorg werkten, zoals tabel 2 adviseert.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158: A6812
http://www.ntvg.nl/artikelen/
clusteruitbraak-mrsa-buiten-het-iekenhuis?view_
mode=volledig
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