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Nederlandse samenvatting

De opeenvolgende ontdekkingen van penicilline en vele andere antibiotica in 

de jaren veertig en vijftig luidden een nieuw tijdperk in, waarin men geloofde 

dat infectieziekten zouden worden overwonnen. Deze opvatting verloor echter 

snel terrein door de opkomst en verspreiding van antibiotica-resistentie. Recente 

surveillance gegevens van het Europese Antibiotica Resistentie Surveillance 

Systeem (EARSS, 1999-2009) lieten zien dat, voor patiënten met een bacteriëmie 

(bacteriën in de bloedbaan), een groot percentage van de Staphylococcus aureus 

isolaten methicilline resistent waren. Tegelijkertijd nam de resistentie tegen derde-

generatie cephalosporines snel toe voor Escherichia coli isolaten. Door een gebrek 

aan gegevens over klinische effecten, bleef het echter onduidelijk hoe antibiotica-

resistentie morbiditeit en mortaliteit in Europa beïnvloedde. Om hier meer 

duidelijkheid over te krijgen werd het Burden of Resistance and Disease in European 

Nations project geïnitieerd door een samenwerkingsverband van vier verschillende 

instituten, waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit 

project werd gefinancierd door de Directorate General for Health and Consumer 

Protection van de Europese Commissie. De analyse van de gegevens die door middel 

van dit project werden verkregen, vormde de basis voor vier van de vijf studies in dit 

proefschrift (hoofdstuk 2-5). De doelstelling van dit proefschrift was om realistische 

schattingen te geven voor de klinische impact (hoofdstuk 2-4) en de ziektelast 

(hoofdstuk 5) van bacteriëmieën veroorzaakt door methicilline-resistente S. aureus 

(MRSA) en derde-generatie-cephalosporine-resistente E. coli (G3CREC) in Europa, 

en om te laten zien hoe verspreiding van antibiotica-resistentie het vóórkomen 

van bacteriëmieën in Europa beïnvloedt (hoofdstuk 6). In het laatste hoofdstuk 

van dit proefschrift worden de nieuwe methodieken die in deze onderzoeken zijn 

toegepast besproken en wordt de ziektelast van antibiotica-resistentie in een breder 

perspectief geplaatst (Discussie en conclusies). 

Klinische impact van antibiotica-resistentie voor patiënten met 

bacteriëmieën vervoorzaakt door S. aureus en E. coli

In hoofdstuk 2 en 3, hebben we bepaald of patiënten met een MRSA of G3CREC 

bacteriëmie vaker overlijden (binnen 30 dagen na infectie, of gedurende de 

ziekenhuisopname) en of ze langer in het ziekenhuis verblijven dan patiënten 

zonder deze infectie (resistente cohort). Deze vergelijking hebben we ook gemaakt 

voor patiënten met een bacteriëmie veroorzaakt door de antibiotica-gevoelige 

variant van deze bacteriën (gevoelige cohort). Het extra risico veroorzaakt door de 



152

aanwezigheid van antibiotica-resistentie kon vervolgens bepaald worden door de 

uitkomst van deze twee cohorten met elkaar te vergelijken.

Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een prospectieve, parallel, gematchte 

cohort studie. Deze werd uitgevoerd in dertien verschillende topklinische 

ziekenhuizen in een gelijk aantal Europese landen. Hierbij werden patiënten 

over de tijd gevolgd om zo alle klinisch relevante gegevens direct te verzamelen 

(prospectief ). Om ervoor te zorgen dat patiënten met en zonder infectie correct 

konden worden vergeleken, werden ongeïnfecteerde controles zo geselecteerd 

dat ze minstens net zo lang in het ziekenhuis lagen als de tijd tussen opname en 

bacteriëmie van de geïnfecteerde patiënt (matchen). (Figuur 1, pagina 133). De 

selectie van controles werd apart uitgevoerd voor patiënten met MRSA of G3CREC 

bacteriëmie (resistente cohort) en patiënten met methicilline-gevoelige S. aureus 

(MSSA) of derde-generatie-cephalosporine-gevoelige E. coli (SEC) bacteriëmieën 

(gevoelige cohort). Door het matchen hadden de patiënten en de controles 

binnen elk cohort een beter vergelijkbaar risicoprofiel. Op deze manier was het 

mogelijk om het effect van een bacteriëmie veroorzaakt door een resistente of 

gevoelige bacterie preciezer te bepalen.

Op basis van de gegevens van deze cohort-studies, werd de klinische impact van S. 

aureus bacteriëmiëen bepaald in hoofdstuk 2. De analyses lieten zien dat S. aureus 

bacteriëmieën de mortaliteit verhoogden en de ligduur verlengden ten opzichte 

van patiënten zonder infectie. Daarbij zorgde de aanwezigheid van methicilline 

resistentie ervoor dat patiënten een bijna twee keer zo hoge kans hadden om 

binnen 30 dagen na infectie te overlijden dan patiënten met een MSSA infectie. 

Het kon niet worden aangetoond dat methicilline resistentie de overlijdenskans 

gedurende de ziekenhuisopname verhoogde of de ligduur verlengde. In 

hoofdstuk 3, werd de klinische impact van G3CREC bacteriëmieën bepaald. 

Patiënten met een E. coli bacteriëmie hadden ook een verhoogde mortaliteit en 

verlengde ligduur ten opzichte van patiënten zonder infectie. Daarbij zorgde 

de aanwezigheid van derde-generatie cephalosporine resistentie ervoor dat de 

overlijdenskans gedurende de ziekenhuisopname meer dan twee keer zo hoog 

werd vergeleken met patiënten met een SEC infectie. De ligduur werd met vijf 

dagen verlengd. Deze resultaten benadrukken het klinische belang van invasieve 

S. aureus en E. coli infecties en laten bovendien zien dat de aanwezigheid van 

antibiotica-resistentie extra ziektelast met zich meebrengt.

Hoofdstuk 4 beschrijft hoe de kans op overlijden wordt beïnvloed door de tijd 

tussen het optreden van de infectie en het krijgen van de juiste therapie voor 

patiënten met bacteriëmieën veroorzaakt door antibiotica-resistente en gevoelige 
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bacteriën. Aangetoond werd dat patiënten met MRSA en G3CREC infecties pas 

veel later de juiste antibiotica kregen dan patiënten met infecties veroorzaakt 

door gevoelige bacteriën. Adequate antibiotische behandeling verbeterde dan 

ook met name de overlevingskansen voor patiënten met MSSA of SEC infecties. 

In de patiëntengroep met bacteriëmieën veroorzaakt door resistente bacteriën 

had de verlate toediening van het juiste antibioticum geen effect meer op 

de overlevingskans. Dit verschil tussen beide patiëntgroepen kon uitsluitend 

verklaard worden door de verminderde activiteit van de antibiotica die nog 

werkzaam zijn tegen deze resistente bacteriën, of doordat het ziekteproces al zo 

ver gevorderd was dat behandeling geen effect meer kon hebben. De conclusie 

is dat vroege, adequate behandeling van kwetsbare patiënten met bacteriëmieën 

erg belangrijk is. Hierbij zou lokale surveillance van antibiotica-resistentie kunnen 

helpen met de keuze voor het juiste antibioticum. 

De ziektelast van antibiotica-resistentie 

In hoofdstuk 5, werd geschat hoe groot het gezondheidsprobleem, oftewel 

de ziektelast, is die wordt veroorzaakt door antibiotica-resistentie. Eerst werd 

bepaald hoeveel bacteriëmieën er door MRSA en G3CREC worden veroorzaakt. 

Dit werd gedaan voor de steekproef van ziekenhuizen die deelnamen aan EARSS. 

Vervolgens werd het totale aantal bacteriëmieën in Europa bepaald door dit 

aantal te vermeerderen met de verhouding tussen het aantal bedden van EARSS 

ziekenhuizen en het totale aantal ziekenhuisbedden per land. Hierna kon het 

totaal aantal sterfgevallen en het totaal aantal extra ligdagen bepaald worden 

door het aantal bacteriëmieën te vermenigvuldigen met de eerder bepaalde 

risicoschattingen. In 2007 werden er 27,711 bacteriëmieën veroorzaakt door 

MRSA (4.8/100,000 inwoners) en 15,183 door G3CREC (2.6/100,000). Dit aantal 

bacteriëmieën resulteerde in 8,215 extra sterfgevallen (1.4/100,000) en 376,000 

extra ligdagen in heel Europa. Tenslotte werden de ziekenhuiskosten geschat door 

middel van een gevalideerd kostenmodel van de Wereld Gezondheids Organisatie, 

welke kostenschattingen gaf per ligdag per land. In totaal kostten de extra 

ligdagen in 2007 voor heel Europa 62 miljoen euro. In de komende jaren wordt er 

verwacht dat de ziektelast van antibiotica-resistentie verder zal toenemen. Dit zal 

met name veroorzaakt worden door G3CREC bacteriëmieën. Het vóórkomen van 

MRSA infecties lijkt binnen Europa af te nemen.

Veranderende epidemiologie van bacteriëmieën in Europa

In hoofdstuk 6, werd bepaald hoe het vóórkomen van bacteriëmieën veroorzaakt 
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door vijf belangrijke bacteriën, S. aureus, E. coli, Streptococus pneumoniae, 

Enterococcus faecalis and Enterococcus faecium, veranderd is over de tijd. Dit werd 

gedaan om te bepalen hoe verspreiding van antibiotica-resistentie de hoeveelheid 

bacteriëmieën beïnvloedt. Het aantal bacteriëmieën, antibiotica-gevoeligheid 

en noemergegevens werden uit de EARSS database gehaald. Gegegevens van 

laboratoria werden alleen meegenomen als deze alle jaren tussen 2002 en 2008 

hadden deelgenomen aan de surveillance. Het aantal bacteriëmieën veroorzaakt 

door alle vijf bacteriën was sterk toegenomen binnen Europa. In zeven jaar tijd was 

het aantal met 47% toegenomen, met een gemiddelde jaarlijkse toename van 6.4%. 

Met name E. faecium (19.3% per jaar) en E. coli (8.7% per jaar) bacteriëmieën waren 

sterk toegenomen. Voor E. coli was dit vooral toe te schrijven aan een toename 

van G3CREC isolaten. Deze algehele stijging kan gerelateerd zijn aan de groeiende 

kwetsbaarheid van de ziekenhuispopulatie, door een toename van het aandeel 

ouderen en een toename van complexe medische zorg, zoals chemotherapie. 

De snelle groei van het aantal resistente isolaten kan samenhangen met de 

opkomst en verspreiding van succesvolle, antibiotica-resistente klonen. Trends 

voor resistente en gevoelige bacteriën leken volledig onafhankelijk te zijn binnen 

dezelfde species (S. aureus and E. coli). Dit suggereert dat infecties door resistente 

bacteriën, infecties door gevoelige bacteriën niet vervangen, maar juist extra 

infecties veroorzaken bovenop het aantal gevoelige infecties. Hierdoor zorgt de 

verspreiding van antibiotica-resistentie ervoor dat er in totaal meer bacteriëmieën 

komen, waardoor de gezondheidszorg zwaarder belast zal worden.

Discussie en conclusies

De onderzoeken in dit proefschrift hebben gebruik gemaakt van nieuwe 

onderzoeksopzetten, zoals de parallel gematchte cohortstudie, en recent 

ontwikkelde analytische methoden, zoals analyses die rekening houden met de 

tijd tussen blootstelling en uitkomst (survival analyse voor competing events 

of met tijdsafhankelijke variabelen). Wij denken dat we hierdoor preciezere 

schattingen hebben kunnen geven vergeleken met eerder onderzoek. Hierbij 

hebben we aangetoond dat tijd een cruciale factor is, die in alle onderzoeken 

meegenomen zou moeten worden. Toekomstige studies met betrekking tot de 

impact van antibiotica-resistentie zullen dan ook rekening moeten houden met 

deze tijdsgerelateerde factoren, zoals de tijd van opname in het ziekenhuis tot 

aan infectie, de tijd van infectie tot aan therapie en de tijd van infectie tot aan 

overlijden. 
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Tenslotte, de ziektelast van antibiotica-resistentie lijkt mee te vallen wanneer 

het vergeleken wordt met chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten en 

kanker. Schattingen voor het aantal sterfgevallen door infecties veroorzaakt 

door antibiotica-resistente bacteriën komen meer overeen met getallen voor 

HIV, tuberculose en het aantal verkeersdoden binnen Europa. Echter, wanneer 

er gekeken wordt naar andere ziektelast-maten, zoals het aantal verloren, 

gezonde levensjaren (DALYs), dan zijn de schattingen voor infecties veroorzaakt 

door antibiotica-resistente bacteriën lager dan voor de eerdergenoemde 

infectieziekten. Wat opvalt is dat het totale aantal DALYs en sterfgevallen voor 

bacteriëmieën veroorzaakt door gevoelige bacteriën in Europa meer dan twee 

keer zo hoog is dan voor MRSA of G3CREC, omdat MSSA en SEC infecties veel 

vaker vóórkomen. Dit laat zien dat er nog veel te winnen is als er meer aandacht 

zou zijn voor preventieve maatregelen tegen bacteriëmieën in het algemeen. Er 

wordt verwacht dat het aantal infecties met G3CREC in de komende jaren verder 

zal toenemen. Deze trend kan nog worden versneld door de waargenomen 

opkomst en verspreiding van succesvolle ESBL-positieve bacteriën (Extended 

Spectrum Beta-lactamases zijn enzymen die resistentie tegen een groot aantal 

verschillende antibiotica veroorzaken) buiten het ziekenhuis. Ondanks dat er in 

ziekenhuizen sporadische uitbraken zijn van bijna onbehandelbare infecties door 

carbapenamase-producerende bacteriën, lijkt het er voorlopig nog niet op dat we 

terugkeren naar het tijdperk van vóór de ontdekking van antibiotica.




