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EUCAST: oud en nieuw
Anouk Muller
Gevoeligheidsbepalingen zijn een cruciaal onderdeel
van de microbiologische diagnostiek. In de afgelopen
eeuw hebben ze een enorme ontwikkeling
doorgemaakt. Tegenwoordig worden voor de
interpretatie van de gevoeligheid meestal breekpunten
van de ‘European committee of antimicrobial
susceptibility testing’ (EUCAST) gebruikt. Recent heeft
de EUCAST een aantal belangrijke veranderingen
doorgevoerd. Deze veranderingen worden nu in
Nederland geïmplementeerd en hebben een grote
invloed op de interpretatie van de uitslagen. Dit bracht
de NVMM ertoe een tijdelijke EUCAST-werkgroep in
het leven te roepen, waarna de redactie van het NTMM
volgde met dit themanummer.
Allereerst beschrijft John Degener welke ontwikkelingen de gevoeligheidsbepalingen hebben doorgemaakt in de afgelopen eeuw. Veel laboratoria
maakten in het begin zelfs hun eigen antibioticumdisks. Dit gaf de nodige uitdagingen, waarvan
één de reproduceerbaarheid binnen laboratoria is.
Daarnaast was de interpretatie van de uitslagen
verschillend en kon geen duidelijk advies aan de kliniek
worden gegeven. Dit is nu in het licht van onze huidige
kwaliteitsnormen amper voorstelbaar. De EUCAST
heeft onder andere als doel volgens een vaste
procedure breekpunten vast te stellen, die vervolgens
gebruikt kunnen worden om een duidelijk advies aan
de kliniek te geven.
Kennis van het proces van het bepalen van
breekpunten is belangrijk, omdat hierdoor ook duidelijk
is voor welke situaties het breekpunt tot stand is
gekomen en wat de beperkingen zijn. Breekpunten zijn
op verschillende factoren gebaseerd en deze hebben
interactie met elkaar. Een belangrijk onderdeel is de
blootstelling bij patiënten aan het antibioticum. Men
gebruikt hiervoor een ‘gemiddelde’ populatie voor het
bepalen van de gemiddelde blootstelling en de
variabiliteit hierin. Extreme situaties, waarin de
farmacokinetiek fors veranderd kan zijn, worden hierin
niet meegenomen. Tijdens het proces worden soms
verschillende keuzen gemaakt om te zorgen dat de
blootstelling ter plekke adequaat is. Een voorbeeld
hiervan is het bestaan van aparte breekpunten voor

meningitis en cystitis. In het artikel van Yusuf wordt het
proces van breekpunt vaststellen beschreven en
worden enkele voorbeelden van gemaakte keuzen
hierin gegeven.
De gegevens die gebruikt worden bij dit proces, worden
beschreven in de rationale documenten. Zo is
inzichtelijk op welke gegevens de breekpunten
gebaseerd zijn. Indien je in de praktijk met extreme
situaties (zoals morbide obesitas of septische
patiënten) te maken krijgt of bij het beantwoorden van
een specifieke vraagstelling, kun je deze documenten
gebruiken in je besluitvorming. Verkaik beschrijft twee
voorbeelden hiervan.
Een belangrijke recente ontwikkeling bij de rapportage
van uitslagen is de nieuwe definitie van ‘I’. Vroeger
waren er veel redenen waarom een uitslag ‘I’
gerapporteerd werd. Het was eigenlijk een beetje een
vergaarbak van onderliggende argumenten: er was
een meetonzekerheid in het laboratorium, je moest de
dosering aanpassen of er was een onzekerheid bij de
industrie over de dosering. Dat resulteert natuurlijk in
veel onduidelijkheid. We kennen allemaal de
humoristische verklaringen als de ‘I’ staat voor ‘Ik weet
het niet’ of ‘Infectioloog bellen'. In de praktijk werden
antibiotica waarbij een 'I' gerapporteerd werd, veelal
vermeden in de kliniek. Dat terwijl ook in deze
vergaarbak zat dat ‘met een hogere dosering’ de
infectie wel behandeld kan worden. Kortom, de uitslag
‘I’ in het antibiogram was geen duidelijk advies aan de
kliniek. Dat is nu veranderd.
De ‘I’ wordt nu alleen gebruikt voor een verhoogde
blootstelling (‘Increased exposure’), dus ofwel door de
dosering te verhogen ofwel doordat de blootstelling op
de plaats van infectie hoog is (denk aan
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ratoriumprobleem en zal nu ook op het laboratorium
blijven. De verandering van de definitie en de
meetonzekerheid worden beschreven door Van der
Bijllaardt en Melles.
Voor nieuwe ontwikkelingen houdt de EUCAST contact
met de verschillende landen in Europa via de Nationale
antibioticumvommissies (NAC). In Nederland is er de
Commissie
Richtlijnen
gevoeligheidsbepalingen
(CRG), maar die is de laatste tijd niet actief geweest.
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Op dit moment wordt er overlegd tussen de NVMM en
de SWAB over het opzetten of weer activeren van de
CRG of NAC. Via deze route zullen de toekomstige
ontwikkelingen gevolgd worden en zo nodig worden
beoordeeld en gecommuniceerd naar de rest van de
betrokkenen in Nederland.

