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Welkom
Waarom deze nieuwsbrief?

Welkom bij deze eerste RIVM-nieuwsbrief over antimicrobiële resistentie (AMR). Deze nieuwsbrief is bedoeld voor
professionals met interesse in antimicrobiële resistentie. Het doel is om jou op de hoogte te houden van
ontwikkelingen op het gebied van AMR en meer informatie te geven over wat het RIVM doet op dit gebied. Zo geven
we inzicht in interessante resultaten van AMR surveillance waarvoor medisch microbiologische laboratoria isolaten en



Van 18 tot en met 24 november is het de ‘World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)’, een wereldwijde
campagne om aandacht te vragen voor het gevaar van resistentie.

Hypervirulente K. pneumoniae (HvKp) kan ernstige, moeilijk behandelbare infecties veroorzaken met pneumonie,
meningitis en leverabcessen. De bacterie komt vooral voor in Zuidoost Azië. In januari 2022 is een pilot gestart om
het vóórkomen van HvKp en de antibioticaresistentie hiervan in Nederland in kaart te brengen. 

data hebben ingestuurd en onderzoeken op het gebied van AMR. Daarnaast laten we zien hoe het RIVM op het
gebied van AMR voor jou als professional van nut kan zijn.

World Antimicrobial Awareness Week (WAAW)

Samen antimicrobiële resistentie voorkomen
Onderzoekers schatten in dat per jaar ruim 1 miljoen mensen overlijden aan een infectie met een resistente
bacterie. Over de hele wereld worden daarom tijdens de WAAW activiteiten georganiseerd om
beleidsmakers, professionals en het algemene publiek te informeren over de gevolgen van resistentie en
om kennis over succesvolle projecten te delen. Dit jaar is het thema van deze week ‘Samen antimicrobiële resistentie
voorkomen’. In Nederland organiseren onder andere de regionale zorgnetwerken ABR verschillende activiteiten.
Bekijk de activiteiten in Nederland op http://www.abrweek.nl/.

Lees meer over de campagne van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO)

Update pilot hypervirulente Klebsiella pneumoniae

Resultaten van de eerste 3 kwartalen

http://www.abrweek.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.who.int/campaigns/world-antimicrobial-awareness-week/2022?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief


Invasieve fungale infecties komen wereldwijd steeds meer voor, vooral onder immuungecompromitteerde patiënten.
Er is echter nog maar weinig aandacht voor en er is weinig data beschikbaar. Daardoor is de ziektelast moeilijk te

In de eerste 3 kwartalen ontvingen we 31 isolaten, waarvan 11 de hoogste virulentiescore (5) hadden; 1 isolaat
moeten nog gesequenced worden. Voor de start van de pilot hebben we 7 isolaten ontvangen, waarvan 6 met de
hoogste virulentiescore (zie tabel). Van de 17 isolaten met de hoogste virulentiescore waren er 11 multilocus
sequence typing (MLST) sequence-type (ST) 23 en er was een grote diversiteit van andere STs. Deze isolaten
clusterden onderling niet met elkaar met whole genome MLST. Geen van deze isolaten was carbapenemase-
producerend. Via de Type-Ned surveillance van CPE is 1 NDM-producerende K. pneumoniae gevonden met de
hoogste virulentiescore (zie The catch of Type-Ned). Eind 2022 wordt bepaald of de pilot wordt gecontinueerd.

Een verzoek aan de deelnemende labs
Wijzigingen in namen en e-mailadressen van contactpersonen voor de pilot graag aan ons doorgeven. Dan kunnen
we informatiemails en de uitslagen naar de juiste personen sturen. Alvast bedankt!

Het probleem van resistentie bij schimmels



bepalen.

Het RIVM voert via het online laboratoriumnetwerk Typeernetwerk Nederland (Type-Ned) de nationale surveillance uit
van diverse resistente bacteriën:
- carbapenemase-producerende
   Enterobacterales (CPE)
- carbapenemase-producerende
   Pseudomonas aeruginosa (CPPA) 
- meticilline-resistente Staphylococcus
   aureus complex (MRSA)

Prioriteren van schimmels
De WHO publiceerde recent een 'fungal priority pathogens list'. Daarin worden verschillende soorten schimmels
ingedeeld in 'critical', 'high' en 'medium priority'. De indeling in groepen wordt grotendeels bepaald door de resistentie
van de pathogenen voor antifungale middelen. Daarnaast doen ze voorstellen voor acties en strategieën gericht op
het verbeteren van de respons op deze schimmels en het voorkomen van de ontwikkeling van resistentie tegen
antifungale middelen. Hopelijk zal dit document leiden tot meer aandacht en onderzoek op dit gebied en de
ontwikkeling van nieuwe antifungale middelen.

Lees meer over de fungal priority pathogen list op de website van de WHO

The catch of Type-Ned

Sinds kort voert het RIVM, als pilot, ook surveillance uit van:
- carbapenem-resistente Acinetobacter baumannii-calcoaceticus complex
- hypervirulente K. pneumoniae (HvKp).

Eerste NDM-1 producerende hypervirulente Klebsiella pneumoniae ST23 gevonden in de nationale
CPE-surveillance
Recent is bij de surveillance voor CPE via Type-Ned een K. pneumoniae ontvangen met het blaNDM-1 gen (hvKp-

NDM-1), die het hoogste scoorde voor hypervirulentie (schadelijkheid) met het Kleborate analyseprogramma.
Hypervirulente K. pneumoniae (HvKp) kan ernstige, moeilijk behandelbare infecties veroorzaken met pneumonie,
meningitis en leverabcessen. Er was binnen de CPE-surveillance niet eerder een isolaat gevonden met de hoogste
hypervirulentie score. Ook is in de Hvkp pilot surveillance, die in januari 2022 is gestart, tot nu toe geen
carbapenemase-producerende HvKp gevonden.

Een bacteriëmie met een zeer resistente bacterie bij een man afkomstig uit een Marokkaans ziekenhuis 
Het betrof een bacteriëmie met als bron een prostatitis met multipele prostaatabcessen. De patiënt was overplaatst
vanuit een ziekenhuis in Marokko. De multiresistente Klebsiella was nog gevoelig voor de combinatie aztreonam met

https://www.who.int/publications/i/item/9789240060241?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.who.int/publications/i/item/9789240060241?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief


Er komt steeds meer aandacht voor bijzonder resistente micro-organismen in het watermilieu. Binnen een
gasthoogleraarschap van Heike Schmitt bij de afdeling biotechnologie van de TU Delft wordt hiernaar onderzoek
gedaan. De TU Delft, het RIVM en Wetsus (European centre of excellence for sustainable water technology) gaan
hierbij samenwerken.

ceftazidim-avibactam. Whole genome sequencing toonde aan dat het isolaat behoorde tot multi locus sequence
typing (MLST) sequence type 23 en resistentiegenen had tegen meerdere klassen van antibiotica.

OXA-48 producerende hypervirulente K. pneumoniae ST23 in Ierland
HvKp is meestal niet geassocieerd met multiresistentie. In maart 2021 heeft ECDC echter een rapid risk assessment
(RRA) uitgebracht naar aanleiding van een aantal gevallen met OXA-48 producerende hypervirulente K. pneumoniae
ST23 in Ierland. Voorheen werd HvKp vooral geassocieerd met Zuid- en Oost-Azië, maar de RRA en deze casus
suggereren dat dit aan het veranderen is.

cfr and fexA genen in MRSA van mensen en veedieren in Nederland
In een studie van Wageningen Bioveterinary Research, Wageningen Food Safety Research, Nederlandse Voedsel-
en Warenautoriteit en het RIVM, zijn cfr en fexA genen in een klein aantal vee-gerelateerde MRSA (LA-MRSA)
isolaten, afkomstig van mensen en dieren, gevonden. Expressie van het cfr gen leidt tot resistentie tegen 5 antibiotica
klassen, waaronder het laatste redmiddel linezolid. Dit suggereert dat deze resistentie genen afkomstig zijn van
veedieren, mogelijk door grootschalige antibiotische behandeling, en zijn overgedragen op mensen.

lees hier het artikel

Uitbraak van fusidinezuur-resistente MRSA onder de algemene bevolking
Er is in 2019 in de Achterhoek een impetigo uitbraak geweest in de gemeenschap, veroorzaakt door een
fusidinezuur-resistente MRSA met een virulentie-gen coderend voor exfoliatine. Deze uitbraak heeft zich nu
verplaatst naar het westen van het land. Inmiddels is de MRSA aangetroffen bij meer dan 100 personen en komen er
enkele ernstige infecties voor, zoals staphylococcal scalded skin syndrome en bulleuze impetigo.

Lees een uitgebreidere versie van deze berichten

Een verzoek aan de deelnemende labs
Het Type-Ned nummer van CPE isolaten graag doorgeven aan de GGD indien er een CPE gemeld wordt.

Speuren naar AMR bij dier en omgeving

Samenwerking met TU Delft en Wetsus: Antibioticaresistentie in de waterketen

Emissies van antibioticaresistentie vanuit afvalwater voorkomen

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-emergence-hypervirulent-klebsiella-pneumoniae-eu-eea?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.nature.com/articles/s43856-022-00200-w?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.nature.com/articles/s43856-022-00200-w?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.rivm.nl/antibioticaresistentie/catch-of-type-ned?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.rivm.nl/antibioticaresistentie/catch-of-type-ned?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief


De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI), een onderdeel van het RIVM, ontwikkelt samen met
deskundigen op het gebied van infectieziektebestrijding richtlijnen voor de preventie en bestrijding van infectieziekten.
Daarnaast is de LCI 24/7 bereikbaar om te adviseren over het bestrijden van uitbraken van infectieziekten en werkt
de LCI aan de versterking van het bestrijdingsnetwerk.

Via ontlasting kunnen antibioticaresistente bacteriën in het rioolwater komen. Door zuivering verdwijnen helaas niet
alle bacteriën, waardoor het oppervlaktewater een bron van besmetting kan zijn. In het onderzoek wordt gekeken hoe
emissies van antibioticaresistentie vanuit afvalwater naar het milieu zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen,
bijvoorbeeld door geavanceerde technieken voor de zuivering van afvalwater.

Rol van blootstelling aan water en wastewater-based surveillance
Ook wordt onderzocht welke rol de blootstelling aan water speelt bij antibioticaresistentie in de mens. Dit is vooral
belangrijk in landen buiten Europa. Ook wordt gevalideerd in hoeverre rioolwater kan dienen als informatiebron voor
de mate van circulatie van resistente bacteriën in mensen (wastewater-based surveillance).

Daily life of LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding)

BRMO-dragerschap in de thuiszorg

Samenwerken om antimicrobiële resistentie te voorkomen en te bestrijden
Binnen de LCI, werkt een team van beleidsadviseurs, artsen, deskundigen infectiepreventie en onderzoekers samen
om antimicrobiële resistentie te voorkomen en te bestrijden door:

richtlijnontwikkeling;
advisering bij bijvoorbeeld uitbraken;
coördinatie van de landelijke zorgnetwerken;
onderzoek.  

Transmissie van bijzonder resistente micro-organismen door verplaatsen zorgmedewerkers
Één van de onderzoeksprojecten van de LCI speelt zich af in de thuiszorg. In de afgelopen jaren namen in Nederland
het gebruik van thuiszorg en de zorgcomplexiteit steeds verder toe. Hierbij verplaatsen zorgmedewerkers zich tussen
verschillende woonsituaties,  waardoor er transmissie van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) kan plaats
vinden.

Mogelijke knelpunten
In een recent artikel in het Infectieziekten Bulletin wordt casuïstiek beschreven over BRMO-clusters in de thuiszorg.
Vanuit deze casuïstiek zijn mogelijke knelpunten in de bestrijding geïnventariseerd:

de woonsituatie;
de organisatie van de zorg;

https://www.rivm.nl/weblog/clusters-van-mrsa-en-andere-brmo-in-thuiszorg?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief


Sinds 2008 worden gegevens over antibioticaresistentie van een groot aantal van de Nederlandse medisch
microbiologische laboratoria verzameld in het Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem voor Antibiotica
Resistentie (ISIS-AR; https://www.rivm.nl/isis-ar). Iedereen kan een verzoek (https://www.rivm.nl/isis-ar/overzichten-
van-gegevens) indienen voor informatie of individuele gegevens uit de ISIS-AR database.

richtlijnen;
verantwoordelijkheid;
financiën;
MRSA-eradicatie;
kennis.

Oriënterende risico-inventarisatie
Het artikel in het Infectieziekten Bulletin geeft ook een korte samenvatting van een oriënterende risico-inventarisatie.
Daarin wordt benadrukt dat zorgverleners in een instelling voor langdurige zorg regelmatig zorg leveren aan zowel de
verpleeghuisbewoner als de zelfstandig wonende cliënt met thuiszorg. Hierdoor komen de risico’s op transmissie van
BRMO binnen een instelling voor langdurige zorg en de thuiszorg dichter bij elkaar.

Onduidelijkheid over kweekuitslagen
Verder is het regelmatig onduidelijk bij wie de verantwoordelijkheid ligt om de thuiszorg en de huisarts te informeren
over kweekuitslagen, als die nog niet bekend zijn op het moment van ontslag uit het ziekenhuis. De beschreven
knelpunten zijn aandachtspunten voor de bestrijding van toekomstige BRMO-clusters in de thuiszorg.

Lees verder over de onderzoeksprojecten van de LCI binnen de thuiszorg

De schatten van ISIS-AR

Resistentie bij difterie

Vraag over resistentie bij difterie
In mei 2022 kwam bij ISIS-AR een vraag binnen over resistentie bij difterie, in verband met een geplande update van
de LCI-richtlijn Difterie. Gegevens van Corynebacterium diphtheriae en C. ulcerans van 2015 t/m 2021 zijn
meegenomen. Alle eerste diagnostische (infectie-gerelateerde) isolaten per patiënt per species per jaar zijn
geïncludeerd. Er is gekeken naar resistentiegegevens voor penicilline, macroliden en clindamycine.
 
Aanzienlijke resistentie voor clindamycine en penicilline
Voor alle antibiotica is het aantal geteste isolaten van C. diphtheriae en C. ulcerans klein (maximaal 47 isolaten en 35
isolaten, respectievelijk). Voor macroliden zijn er nog minder getest. Er zijn geen aanwijzingen voor verminderde
gevoeligheid voor macroliden. Er is wel aanzienlijke resistentie gevonden voor clindamycine bij beide micro-
organismen, vooral bij C. ulcerans (30/32). Voor penicilline lijkt er sprake van hoge resistentiepercentages (C.

https://www.rivm.nl/isis-ar?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.rivm.nl/isis-ar/overzichten-van-gegevens?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://abrweek.nl/service/donderdag/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://abrweek.nl/service/donderdag/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/difterie?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief


diphtheriae: 33/47; C. ulcerans 31/35). Echter, er is sprake van variabiliteit in gebruikte methodiek en afkapwaarden
tussen laboratoria en afnamejaar en tot voor kort ontbraken EUCAST-breekpunten voor macroliden. Daardoor
kunnen exacte percentages en tijdstrends niet betrouwbaar worden gegeven.
 
Alleen penicilline geven bij bewezen gevoeligheid of in combinatie
Op basis van deze gegevens lijkt het verstandig om penicilline alleen te gebruiken voor behandeling van difterie of
postexpositie-profylaxe als de gevonden stam aantoonbaar gevoelig is en om niet een empirische behandeling te
geven met uitsluitend penicilline.
 
Andere nationale richtlijnen
In de nieuwste versie van de Britse richtlijn is het advies over antibiotische behandeling al aangepast op basis van
resistentiedata die overeenkomen met de gegevens uit ISIS-AR.

Lees een uitgebreide versie van dit bericht

Mededelingen namens ISIS-AR
Stand van zaken aansluiting laboratoria aan ISIS-AR via Eenheid van Taal: Op 1 november 2022 zijn er 10
MML’s die data aanleveren via EvT. Er staan meerdere MML’s op het punt om de aansluiting via EvT op korte
termijn te realiseren.
ISIS-AR deelnemersbijeenkomst: Op donderdag 16 maart zal er een fysieke ISIS-AR deelnemersbijeenkomst
worden georganiseerd. Tijdens de bijeenkomst zullen diverse inhoudelijke en technische ISIS-AR
onderwerpen in een interactieve setting worden besproken met de deelnemende MML’s, het ISIS-AR
projectteam en de ISIS-AR stuurgroep. Noteer deze datum alvast in uw agenda!

  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden

aan het elektronisch verzenden van berichten.

https://www.gov.uk/government/publications/diphtheria-public-health-control-and-management-in-england-and-wales?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
http://rivm.nl/antibioticaresistentie/schatten-van-isis-ar?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
http://rivm.nl/antibioticaresistentie/schatten-van-isis-ar?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://twitter.com/rivm?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.linkedin.com/company/rivm/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief
https://www.rivm.nl/antibioticaresistentie/amr-rivm-nieuwsbrief?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=AMR+RIVM+nieuwsbrief

