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de Europese Unie aandacht aan een verantwoord gebruik van antibiotica. Wereldwijd 
worden steeds meer bacteriën resistent waardoor effectieve behandeling van 
infecties moeilijker wordt. Dit heeft grote gevolgen voor de geneeskunde van mens 

en de werkzaamheid van antibiotica te behouden. Zo werken wij samen aan de 
preventie van resistentie bij mens en dier. 



Wereldwijd worden steeds meer bacteriën resistent 
• Resistentie-mechanismen bestaan al veel langer 

– Natuurlijke vorm van overleven van bacteriën 
 

• Er bestaan al zeer veel potentiële resistentiegenen 
 
 
20,000 geïdentificeerd in bekende bacterie-genoomsequenties 
 

• Resistentiemechanismen 
– Mutaties: werking van het antibioticum blokkeren of verminderen 
– Enzymen: antibioticum afbreken 
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Resistentie door mutatie 
Mutaties 
Mutaties treden constant op 
• Bijv. in E. coli ca. 0.001 mutaties per genoom per generatie (10-3) 

 
• Stel je hebt 1 ml E. coli cultuur met 109 bacteriën 

– Alle bacteriën delen zich 1x: er ontstaan 109 x 10-3 = 106 mutaties 
– Dat zijn een miljoen mutaties verdeeld over een miljard bacteriën 
– E. coli bevat 4.5 miljoen baseparen en 5000 genen 
 

• Een E. coli met een mutatie die resistentie veroorzaakt wordt alleen 
gevonden als je selecteert met het antibioticum 
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Resistentie door enzymen 
• Enzymen die antibiotica afbreken 

– ß-lactamase genen (penicilline resistentie) worden ook gevonden 
milieu 

– Ook dit is een natuurlijke vorm van overleven 
 

• Ontdekking penicilline is voorbeeld 
 
 
 
 
 

• Bacterie beschermt zich tegen schimmels in milieu door enzym dat 
penicilline afbreekt 
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Resistentie: overdracht en selectie 
• Resistentie ontstaat vaak door overdracht van resistentiegenen 

– Resistentiegenen liggen op DNA dat mobiel is: bijv. plasmiden 
– Bacteriesoorten ontmoeten elkaar en wisselen DNA uit 
 

• Wordt alleen gevonden als er selectie plaatsvindt: 
– Antibioticumgebruik 
 

• Als er eenmaal overdracht heeft plaatsgevonden 
– Plasmid blijft behouden met of zonder antibioticumselectie 
– Plasmid gaat verloren zonder antibioticumselectie 
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de Europese Unie aandacht aan een verantwoord gebruik van antibiotica. Wereldwijd 
worden steeds meer bacteriën resistent waardoor effectieve behandeling van 
infecties moeilijker wordt. Dit heeft grote gevolgen voor de geneeskunde van mens 

en de werkzaamheid van antibiotica te behouden. Zo werken wij samen aan de 
preventie van resistentie bij mens en dier. 

Resistentie bestaat al 
Preventie is vooral preventie van selectie en verspreiding  



Resistentie en gebruik van antibiotica 
• Goede diagnostiek om AMR te detecteren  juiste behandeling 

patiënt 
 

• Onderbouwde inzet van middelen: selectiedruk verminderen 
– Juiste middelen gebruiken 
– Juiste hoeveelheden 
– Juiste duur 

 
• Ontwikkeling nieuwe antimicrobiële middelen 
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Preventie van resistentie: verspreiding 
• Systeem om toename van AMR te meten  AMR detectiedata aggregeren 

› ISIS-AR 
 

• Systeem om verspreiding te surveilleren 
– Moleculaire karakterisering noodzakelijk 
– Trends en vroege waarschuwing op nationaal niveau 
– Trends en vroege waarschuwing voor zorginstellingen  infectiepreventie 
– Identificatie van ‘import’ uit andere landen 
– Identificatie verspreiding vanuit het dierreservoir 

› Type-Ned 
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Type-Ned principe zoals bedacht in 2008  
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MML’s kweken en typeren Zorgcentra sturen materiaal naar MML’s Data in centrale database 



Type-Ned principe (virussen) 
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Ontwikkeling van Type-Ned voor bacteriën 
• Opzet gewijzigd 

– Typering niet in elk medisch microbiologisch laboratorium 
(MML), maar in expertiselabs (Typeerlabs) 

 
• Wel centrale database in RIVM 

 
• Eerst Type-Ned voor MRSA als model voor de bijzonder resistente 

micro-organimsmen (BRMO) 
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Type-Ned MRSA 
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MML’s isoleren MRSA 
Zorgcentra sturen materiaal naar MML’s MML’s maken record aan in database via browser Database ID gecreëerd 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0nh2ZkDQM9jWFM&tbnid=z4KOu21BJKcJ3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autismeplein.nl/web-browsers-en-autisme/&ei=S55rUuLiDsXFswa03ICQCA&bvm=bv.55123115,d.Yms&psig=AFQjCNG3NNsoFa65JkBNqcRztgJPq4DsAA&ust=1382870947526258


Type-Ned MRSA 
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MRSA zonder formulier, met Database ID naar Typeerlab 



Type-Ned MRSA 
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MML’s kunnen op elk moment database 
bevragen voor de eigen data 

Typeerlab (BSR) typeert 
en brengt typeerdata 

 in database (real time) 



Type-Ned MRSA 

European antibiotic awareness day | Utrecht 18-11-2013 
Antibiotica, alleen als het moet! | Leo Schouls 16 

De database kan op elk moment bevraagd worden voor 
de eigen data 

Deskundige infectiepreventie brengt 
vragenlijst in database via browser 



Huidige Type-Ned applicatie 
• Data is alleen toegankelijk via inlognaam en wachtwoord 
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Het startscherm 



Invulscherm MML’s 
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Actie Typeerlab 
• Het Typeerlab ziet dat een isolaat aangemeld is en 

gaat typeren 
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Actie deskundige infectiepreventie 
• Deskundige infectiepreventie ziet dat een isolaat aangemeld is gaat 

vragenlijst invullen 
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Rapport 



Queries op de eigen data 
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Verspreiding van BRMO meten 
• GeoTool functionaliteit zal binnenkort 

beschikbaar zijn 
 

• Voorbeeld van verspreiding van een MRSA-
type in de tijd 
Voorbeeld gemaakt door Han de Neeling 
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Type-Ned MRSA 
• Integratie van typeerdata en klinische data 
• Data onsluiten voor MML’s en Deskundigen infectiepreventie 

 
• Snelle typering en rapportage (<48 uur) 

– Ondersteuning transmissie-onderzoek 
 

• Real-time statistiek 
– Vroegdetectie verheffingen 
– Vroegtijdig waarnemen trends 
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Type-Ned MRSA CPE Type-Ned MRSA CPE BRMO 



Planning Type-Ned 
• Type-Ned MRSA: eind 2014 minimaal 20 MML’s geïncludeerd 

 
• Start pilot Type-Ned CPE 2e kwartaal 2014 

– Carbapenemase activiteit    
– Snelle typering bijv. MLVA     
– PCR-detectie carbapenemase genen  
– WGM – urgente transmissievraag   

› NGS: Sequentie ß-lactamase-gen  
› NGS: Uitgebreide typering bijv. rMLST 
› NGS: urgente transmissievraag 
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< 48 uur resultaat 
 

< 3 weken resultaat 
 
< 1 week resultaat 
 



AMR: niet alleen in de mens 
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Veterinaire instituten 
toevoegen aan Type-Ned! 
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Voorkomen is beter dan genezen 
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Dank u 
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