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Samenvatting
Breekpunten  van de EUCAST worden  in Nederland 
veel gebruikt. Deze worden vastgesteld aan de hand 
van een vaste procedure. Hierin worden verschillende 
facetten van zowel het pathogeen als de antibiotische 
behandeling geanalyseerd. De spreiding in ‘Minimum 
Inhibitory concentrations’ (MIC´s) van het pathogeen 
wordt bepaald met de bijbehorende epidemiologische 
cutoffwaarde  (ECOFF).  Tevens  wordt  rekening 
gehouden met de  farmacodynamische streefwaarde 
en de farmacokinetiek bij gezonde vrijwilligers of (matig 
zieke)  patiënten.  Op  basis  van  een  samenspel  van 
deze onderdelen wordt het breekpunt bepaald. In dit 
artikel worden deze verschillende facetten besproken 
en wordt  aan  de  hand  van  een  aantal  voorbeelden 
geïllustreerd hoe het breekpunt bepaald wordt.

Abstract
EUCAST  breakpoints  are  frequently  used  in  the 
Netherlands.  They  are  established  following  a  fixed 
procedure. This involves different aspects including the 
susceptibility of pathogen and on the other hand also 
the  antibiotic  therapy.  The  range  of  MICs  with  its 
epidemiological  cut-off  (ECOFF)  of  the  pathogen  is 
used  and  also  the  pharmacodynamic  target  is  of 
importance.  Furthermore,  the  pharmacokinetics  in 
healthy volunteers or clinical patients with non-severe 
disease  is  considered.  Based  on  the  interaction 
between these different aspects the clinical breakpoint 
is being determined. In this paper the different aspects 
will be discussed, and a number of examples will be 
used to illustrate the process of breakpoint setting. 

Inleiding
In  de  dagelijkse  praktijk  worden  gevoeligheids-
bepalingen  verricht  om  clinici  van  een  advies  te 
voorzien  welk  antibioticum  ze  het  beste  kunnen 
voorschrijven voor de behandeling van een infectie met 

een gekweekt micro-organisme. De resultaten geven 
aan  wat  de  mate  van  waarschijnlijkheid  is  dat  een 
ingestelde therapie succesvol zal zijn. Hierbij maken 
ze  de  vertaling  van  een  gemeten  getal  naar  een 
interpretatie S (´susceptible´, gevoelig), I (´susceptible, 
Increased exposure´) of R  (resistent) op het  rapport 
mogelijk. In deze editie van NTMM worden elders de 
definities van deze letters besproken [1]. Om de mate 
van waarschijnlijkheid te bepalen en een S, I of R te 
kunnen  rapporteren  aan  de  clinicus,  is  een  soort 
magisch getal, een zogenoemd breekpunt, nodig.  In 
Nederland  worden  de  gevoeligheidsbepalingen 
grotendeels geïnterpreteerd volgens de richtlijnen van 
de  European  Committee  on  Antimicrobial 
Susceptibility  Testing  (EUCAST).  Om  een  klinische 
breekpunt vast te stellen voor een nieuw antibioticum 
volgt  EUCAST  een  gestandaardiseerd  protocol  [2]. 
Deze procedure wordt ook gebruikt om breekpunten 
van  langer  bestaande  antibiotica  aan  te  passen. 
Aanpassing kan nodig zijn omdat er geen eisen gesteld 
werden aan het aantonen van de effectiviteit toen deze 
antibiotica  op  de  markt  werden  gebracht.  Veel 
breekpunten van oude antibiotica werden grotendeels 
gebaseerd  op  ‘ervaring’  en  de  bepalingen  van  de 
Minimale Remmende Concentraties (afkorting  in het 
Engels MIC) in het laboratorium. Pas in 1962 werd het 
‘Kefauver-Harris amendment’ getekend, waarin staat 
dat  de  Food  and  Drug  Administration  (FDA)  de 
wettelijke bevoegdheid heeft om bewijs te eisen van 
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de  effectiviteit  en  toxiciteit  van  een  nieuw  genees-
middel [3].
Ook met de huidige methode voor het vaststellen van 
breekpunten zijn MIC’s van belang, maar in combinatie 
met een aantal andere componenten. In figuur 1 wordt 
een  vereenvoudigd  overzicht  gegeven  van  de 
componenten die van belang zijn bij het vaststellen van 
een breekpunt. In dit artikel worden deze componenten 
besproken  en  wordt  beschreven  hoe  deze 
componenten gezamenlijk het breekpunt bepalen.

De wildtypedistributie en de 
epidemiologische cutoff (ECOFF)
De mate van reactie van een micro-organisme op een 
antibioticum  (Engels:  potency)  wordt  bepaald  met 
behulp van verschillende methoden. Voor de meeste 
antibiotica is microdilutie de gouden standaard om de 
MIC  te  bepalen.  Er  wordt  visueel  bepaald  wat  de 
laagste concentratie  is van een  reeks verdunningen 
waarbij  geen  bacteriële  groei  optreedt.  In  deze 

methode zitten veel factoren met variabiliteit, zoals de 
groei van het micro-organisme, de duur van incubatie, 
het inoculum, gebruikte media en de temperatuur. Het 
gevolg hiervan is dat de MIC niet een ‘vast getal’  is, 
maar kan variëren tussen metingen [4].
EUCAST verzamelt sinds jaren de MIC-distributies (en 
de  zonediameterdistributie)  van  verschillende 
combinaties antibiotica en micro-organismen. De data 
komen  uit  verschillende  geografische  regio’s  in  de 
wereld en uit verschillende tijdsperiodes. Aan de hand 
van deze distributie kan een ECOFF worden bepaald. 
ECOFF is de hoogste MIC-waarde van de range van 
stammen  zonder  resistentiemechanismen,  het 
zogeheten wildtype.
Met  gevoeligheidsbepalingen  in  een  routine-
laboratorium kan bepaald worden of de MIC van de 
betreffende  stam  binnen  of  buiten  de 
wildtypedistributie  ligt.  Wanneer  deze  de  ECOFF 
overschrijdt,  valt  deze  buiten  de  wildtypedistributie. 
Door de variabiliteit in de individuele meting kan aan 
een enkelvoudige meting geen getalsmatige waarde 

toegekend worden. Er kan alleen worden bepaald of 
desbetreffende stam in categorie S of R valt [4]. Om 
de  reproduceerbaarheid  van  de  uitslag  van  een 
gevoeligheidsbepaling  te  maximaliseren,  wordt 
daarom  een  breekpunt  in  principe  niet  binnen  de 
wildtypedistributie gekozen omdat dit kan leiden tot een 
inconsistente  uitslag.  De  uitslag  is  inconsistent 
wanneer bij een eerste meting de gevoeligheid als S 
wordt  gerapporteerd,  terwijl  het  na  een  herhaalde 
meting als R wordt gerapporteerd. Hierdoor speelt de 
ECOFF dus een belangrijke rol bij het vaststellen van 
EUCAST-breekpunten. 

Farmacokinetiek  (PK),  farmacodynamiek 
(PD) en PK/PD-indexen 
Een van de grondleggers van het PK/PD-concept was 
dr. Harry Eagle, die in de jaren 40 en 50 van de vorige 
eeuw  experimenten  uitvoerde  bij  knaagdieren.  Hij 
onderzocht onder andere het tijdsafhankelijke patroon 
van  de  bactericide  activiteit  van  penicilline  in 
streptokokken en pneumokokken [5]. Tot het winnen 
van een Nobelprijs heeft dit niet geleid, maar in 1987 
heeft hij wel de National Medal of Science gekregen, 
de  hoogste  wetenschappelijk  onderscheiding  in  de 
Verenigde  Staten  [5],  de  tegenhanger  van  de 
Spinozapremie van Nederland. 
De  bewoording  van  ‘het  niveau  van  antimicrobiële 
activiteit’  om  klinische  breekpunten  te  definiëren, 
impliceert dat de concentratie (over tijd) een rol speelt 
voor  het  therapeutische  succes,  en  daar  gaat  de 
farmacokinetiek  (PK) over. PK beschrijft het verloop 
van de concentratie  in de  tijd, dat wil  zeggen welke 
concentraties worden bereikt en hoe snel nemen deze 
af door uitscheiding? Belangrijke PK-parameters zijn 
de  klaring  en  het  verdelingsvolume,  waaruit  de 
halfwaarde  (T1/2)  wordt  afgeleid,  maar  ook  de 
maximale concentratie (Cmax) die wordt bepaald door 
de  eenheidsdosis.  Daarnaast  is  de  area  under  the 
curve (AUC) van belang, die het oppervlak onder de 
concentratietijdcurve weergeeft. 
De  blootstelling  aan  een  antibioticum  kan  op 
verschillende manieren uitgedrukt worden in relatie tot 
de MIC van het pathogeen. Dit worden PK/PD-indices 
genoemd.  De  eerste  index  is  de  duur  (Tijd,  T)  (in 
procent  van  het  doseringsinterval  aangeduid)  dat 
ongebonden (f) concentratie boven de MIC blijft (%fT> 
MIC). De tweede index is de ratio van de ongebonden 
AUC (over 24 uur) gedeeld door de MIC (fAUC/MIC). 
De derde PK/PD-index  is de maximale ongebonden 

concentratie  van  een  antibioticum  (fCmax)  gedeeld 
door  de MIC  (fCmax/MIC).  Deze  PK/PD-indices  zijn 
weergegeven in figuur 2 ( de aanduiding f (ongebonden 
fractie) is in de figuur weggelaten)
Voor elk antibioticum zijn deze drie indices met elkaar 
gecorreleerd.  Echter,  een  van  de  indices  is  in  het 
algemeen het  best  voorspellend  voor  antimicrobiële 
effectiviteit. Welke index het best voorspellend is wordt 
vastgesteld  in dosisfractioneringsstudies zoals  in de 
volgende alinea beschreven wordt. 

Het effect van een antibioticum op bacteriën wordt de 
farmacodynamiek (PD) genoemd. Om vast te stellen 
welke van de PK/PD-indices het best gecorreleerd is 
met  een  antimicrobieel  effect  worden  zogeheten 
‘dosisfractioneringsstudies’  uitgevoerd  bij  muizen. 
Hierbij wordt eenzelfde dagdosering toegediend met 
verschillende keerdoseringen en intervallen. Door de 
dagdosering gelijk te houden, blijft de fAUC/MIC gelijk. 
Maar  door  de  keerdoseringen  en  intervallen  te 
veranderen, zullen de %fT> MIC en de fCmax/MIC wel 
veranderen. Deze  laatste  twee  indices zullen echter 
elk op een andere manier veranderen en daardoor kan 
het antibacteriële effect vergeleken worden met de drie 
indices.  Aan  de  hand  van  de  regressieanalyse  die 
gebruikmaakt van farmacokinetische data (fAUC/MIC, 
f Cmax/MIC, en %fT>MIC) en het effect op de bacteriële 
load  (afname  van  het  aantal  kolonievormende 
eenheden  (KVE’s)  onder  24  uur  therapie),  wordt 
bepaald welke index het antibacteriële effect het best 
bepaalt. De index die deze verandering het best

Figuur 1. Vereenvoudigde weergave van de componenten die nodig zijn om een breekpunt vast te stellen. 

Figuur 2. Verschillende manieren om de relatie tussen 
blootstelling aan een antibioticum in relatie tot de 
minimum remmende concentratie van het pathogeen 
weer te geven
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de  effectiviteit  en  toxiciteit  van  een  nieuw  genees-
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breekpunten zijn MIC’s van belang, maar in combinatie 
met een aantal andere componenten. In figuur 1 wordt 
een  vereenvoudigd  overzicht  gegeven  van  de 
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de  eenheidsdosis.  Daarnaast  is  de  area  under  the 
curve (AUC) van belang, die het oppervlak onder de 
concentratietijdcurve weergeeft. 
De  blootstelling  aan  een  antibioticum  kan  op 
verschillende manieren uitgedrukt worden in relatie tot 
de MIC van het pathogeen. Dit worden PK/PD-indices 
genoemd.  De  eerste  index  is  de  duur  (Tijd,  T)  (in 
procent  van  het  doseringsinterval  aangeduid)  dat 
ongebonden (f) concentratie boven de MIC blijft (%fT> 
MIC). De tweede index is de ratio van de ongebonden 
AUC (over 24 uur) gedeeld door de MIC (fAUC/MIC). 
De derde PK/PD-index  is de maximale ongebonden 

concentratie  van  een  antibioticum  (fCmax)  gedeeld 
door  de MIC  (fCmax/MIC).  Deze  PK/PD-indices  zijn 
weergegeven in figuur 2 ( de aanduiding f (ongebonden 
fractie) is in de figuur weggelaten)
Voor elk antibioticum zijn deze drie indices met elkaar 
gecorreleerd.  Echter,  een  van  de  indices  is  in  het 
algemeen het  best  voorspellend  voor  antimicrobiële 
effectiviteit. Welke index het best voorspellend is wordt 
vastgesteld  in dosisfractioneringsstudies zoals  in de 
volgende alinea beschreven wordt. 

Het effect van een antibioticum op bacteriën wordt de 
farmacodynamiek (PD) genoemd. Om vast te stellen 
welke van de PK/PD-indices het best gecorreleerd is 
met  een  antimicrobieel  effect  worden  zogeheten 
‘dosisfractioneringsstudies’  uitgevoerd  bij  muizen. 
Hierbij wordt eenzelfde dagdosering toegediend met 
verschillende keerdoseringen en intervallen. Door de 
dagdosering gelijk te houden, blijft de fAUC/MIC gelijk. 
Maar  door  de  keerdoseringen  en  intervallen  te 
veranderen, zullen de %fT> MIC en de fCmax/MIC wel 
veranderen. Deze  laatste  twee  indices zullen echter 
elk op een andere manier veranderen en daardoor kan 
het antibacteriële effect vergeleken worden met de drie 
indices.  Aan  de  hand  van  de  regressieanalyse  die 
gebruikmaakt van farmacokinetische data (fAUC/MIC, 
f Cmax/MIC, en %fT>MIC) en het effect op de bacteriële 
load  (afname  van  het  aantal  kolonievormende 
eenheden  (KVE’s)  onder  24  uur  therapie),  wordt 
bepaald welke index het antibacteriële effect het best 
bepaalt. De index die deze verandering het best

Figuur 1. Vereenvoudigde weergave van de componenten die nodig zijn om een breekpunt vast te stellen. 

Figuur 2. Verschillende manieren om de relatie tussen 
blootstelling aan een antibioticum in relatie tot de 
minimum remmende concentratie van het pathogeen 
weer te geven
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amoxicilline-clavulaanzuur in de urine veel hoger dan 
in de long. Door deze verhoogde blootstelling bij een 
urineweginfectie  kan  amoxicilline-clavulaanzuur  nog 
gebruikt  worden  bij  E.  coli-stammen  met  een  wat 
hogere MIC en daarom is er een apart breekpunt voor 
de  behandeling  van  urineweginfecties.  Het 
omgekeerde is het geval in voorbeeld D. Hierbij worden 
de behandeling van een pneumonie en een meningitis 
met E. coli vergeleken. De penetratie van antibiotica in 
de  liquor  is beperkt, waardoor de blootstelling  in de 
liquor fors verminderd is. Om deze reden wordt er een 
hogere  dosering  bij  meningitis  geadviseerd,  maar 
omdat  dit  onvoldoende  is  om  de  benodigde 
blootstelling op de plaats van infectie te bereiken,  is 
daarnaast ook een lager breekpunt vastgesteld. 

Afsluitende opmerkingen 
Dit artikel geeft vereenvoudigd weer hoe door EUCAST 
klinische breekpunten vastgesteld worden. Van belang 
is dat zowel gegevens over de MIC-distributie en de 

ECOFF  als  gegevens  over  de  PK/PD-index  en  de 
humane PK met de variabiliteit onderdeel uitmaken van 
het proces. Klinische studies ondersteunen dit doordat 
ze laten zien dat als men de blootstelling van antibiotica 
optimaliseert, patiënten een betere klinische uitkomst 
hebben [9,14-17]. Omdat de verwachte blootstelling bij 
patiënten geldt voor een bepaalde dosering, is er in de 
tabel  met  de  klinische  breekpunten  ook  een  tabel 
opgenomen  met  doseringen  die  horen  bij  de 
breekpunten. Dit betreft minimale doseringen en een 
hogere dosering kan dus ook gebruikt worden. Met een 
lagere dosering kan het breekpunt echter niet worden 
gebruikt. De  laatste  jaren wordt er ook steeds meer 
bekend over welke blootstellingen er bereikt moeten 
worden  om  het  selecteren  van  resistentie  te 
voorkomen.  Deze  waarden  liggen  in  het  algemeen 
hoger dan de waarden die nodig zijn om antimicrobieel 
effect te bewerkstelligen [18]. Deze worden momenteel 
niet structureel gebruikt bij het vaststellen van klinische 
breekpunten.

beschrijft,  is  de  PK/PD-index  voor  het  betreffende 
antibioticum.  Door  dergelijke  studies  weten  we  dat 
bijvoorbeeld  het  effect  van  ceftazidim  het  best 
voorspeld wordt door %fT> MIC [6]. Op basis van deze 
doseringsfractioneringsstudies weten we echter niet 
hoeveel  procent  fT>MIC  er  nodig  is  voor  een 
antibacterieel effect (statisch of afname in KVE). Om 
te bepalen welke minimale blootstelling er nodig is voor 
een  antibacterieel  effect  worden  in-vitrostudies 
verricht,  zoals  dosis-responsstudies.  Een  in-
vitrostudie liet zien dat er voor ceftazidim 40% fT>MIC 
nodig is om een statisch effect (dat wil zeggen geen 
groei waar te nemen ten opzichte van start inoculum) 
te bereiken [7,8]. Deze waarde is vergelijkbaar met de 
waarde die vastgesteld  is  in een klinische studie bij 
patiënten  met  een  pneumonie,  die  minimaal  45% 
fT>MIC  nodig  hadden  voor  een  grotere  kans  op 
bacteriële eradicatie [9]). 
Vanuit  deze  studies  weten  we  aan  hoeveel 
antibioticum  een  bacterie  minimaal  moet  worden 
blootgesteld  om  effectiviteit  te  bewerkstelligen. 
Vervolgens wordt de PK bij gezonde vrijwilligers en 
patiënten bepaald, om het concentratietijdbeloop vast 
te stellen. Hieruit kan bepaald worden welke humane 
dosering nodig  is om die blootstelling bij mensen te 
bereiken  waarvan  we  uit  de  dosisresponsstudies 
weten  dat  die  minimaal  nodig  is  om  antibacterieel 
effect  te  bereiken. Hierbij wordt  rekening gehouden 
met variatie in de bestudeerde populatie door gebruik 
te maken van Monte Carlo-simulaties. Aan de hand 
van deze simulaties wordt bepaald wat de blootstelling 
is  voor  een  gemiddelde  patiënt  uit  de  bestudeerde 
populatie, maar ook wat de minimale blootstelling is 
voor 90, 95 of 99 procent van deze populatie. Voor het 
vaststellen  van  breekpunten  houdt  de  EUCAST 
rekening met de verwachte blootstelling in 95 en 99 
procent  van  de  populatie  en  wordt  het  breekpunt 
gekozen met de bijbehorende dosering, zodat 95 of 
99 procent van de bestudeerde populatie de minimaal 
benodigde blootstelling bereikt.
Bij  het  vaststellen  van  breekpunten worden  studies 
gebruikt  die  verricht  zijn  bij  gezonde  vrijwilligers  en 
matig  zieke  patiënten.  PK-studies  bij  bijzondere 
populaties, zoals patiënten met morbide obesitas of 
patiënten op de intensive care, worden niet gebruikt 
voor het vaststellen van breekpunten. Deze patiënten 
hebben vaak een dermate veranderende PK dat de 
benodigde  blootstelling  niet  wordt  gehaald.  Bij 
patiënten met morbide obesitas is aangetoond dat ze 

een hogere kans hebben op klinisch falen [10,11] en 
ook  bij  intensivecarepatiënten  is  aangetoond  dat 
streefwaarden bij een groot deel van de patiënten niet 
worden  gehaald  [12].  Voor  speciale  patiëntgroepen 
zijn  de  standaarddoseringen  die  bij  het  klinisch 
breekpunt horen, dus vaak niet toereikend. 

Het EUCAST klinische breekpunt
Bij het vaststellen van het klinisch breekpunt door de 
EUCAST  komen  dus  de  hierboven  beschreven 
componenten  samen. Aan  de  hand  van  een  aantal 
voorbeeldsituaties wordt de interactie tussen spreiding 
in MIC,  de  benodigde  en  de  behaalde  blootstelling 
geïllustreerd.  De  verschillende  situaties  staan 
samengevat in tabel 1.

In  situatie  A  wordt  de  behandeling  van  een 
systemische  infectie  met  E.  coli  met  ceftazidim 
vergeleken  met  die  met  een  P.  aeruginosa  met 
ceftazidim.  De  ECOFF  van  ceftazidim  voor  een  P. 
aeruginosa is hoger dan voor een E. coli. Daarnaast 
is  er  voor  een  behandeling  van  een P.  aeruginosa-
infectie mogelijk  een  iets  hogere  blootstelling  nodig 
dan voor een E. coli-infectie, hoewel  in de  literatuur 
ook wel dezelfde waarde voor de blootstelling wordt 
gebruikt [13]. Bij beide behandelingen van situatie A is 
de PK bij patiënten gelijk. Om ook voor de 
P. aeruginosa voldoende blootstelling bij patiënten te 
bereiken is de dosering verhoogd van 3 dd 1 gram naar 
3 dd 2 gram ceftazidim. In situatie B, waarbij een 
P.  aeruginosa  in  relatie  met  gentamicine  en 
tobramycine  vergeleken  wordt,  is  een  verschil  in 
ECOFF. Het verschil met situatie A is echter dat er door 
het  risico  op  toxiciteit  niet  hoger  gedoseerd  kan 
worden. Door de hoge ECOFF bij gentamicine is de 
kans groot dat de benodigde blootstelling niet gehaald 
wordt,  en  daarom  is  er  geen  breekpunt  voor 
gentamicine voor een P. aeruginosa. Voor tobramycine 
is er door de lagere ECOFF wel voldoende kans op 
adequate blootstelling en is er wel een breekpunt. In 
de  praktijk  worden  aminoglycosiden  niet  als 
monotherapie gegeven, maar het breekpunt wordt wel 
bepaald aan de hand van monotherapie. In voorbeeld 
C wordt de behandeling van een E. coli-infectie met 
amoxicilline-clavulaanzuur  voor  een  systemische 
infectie met de behandeling van een urineweginfectie 
vergeleken.  De  ECOFF  is  hierbij  gelijk  en  de 
benodigde blootstelling wordt ook gelijk verondersteld. 
Maar in de vergelijking is de bereikte blootstelling aan

Tabel 1. Voorbeelden waarin de interactie tussen de verschillende factoren bij een breekpunt duidelijk te zien is. 

IE = insufficient evidence, EC = E. coli, PA = Pseudomonas aeruginosa.
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amoxicilline-clavulaanzuur in de urine veel hoger dan 
in de long. Door deze verhoogde blootstelling bij een 
urineweginfectie  kan  amoxicilline-clavulaanzuur  nog 
gebruikt  worden  bij  E.  coli-stammen  met  een  wat 
hogere MIC en daarom is er een apart breekpunt voor 
de  behandeling  van  urineweginfecties.  Het 
omgekeerde is het geval in voorbeeld D. Hierbij worden 
de behandeling van een pneumonie en een meningitis 
met E. coli vergeleken. De penetratie van antibiotica in 
de  liquor  is beperkt, waardoor de blootstelling  in de 
liquor fors verminderd is. Om deze reden wordt er een 
hogere  dosering  bij  meningitis  geadviseerd,  maar 
omdat  dit  onvoldoende  is  om  de  benodigde 
blootstelling op de plaats van infectie te bereiken,  is 
daarnaast ook een lager breekpunt vastgesteld. 

Afsluitende opmerkingen 
Dit artikel geeft vereenvoudigd weer hoe door EUCAST 
klinische breekpunten vastgesteld worden. Van belang 
is dat zowel gegevens over de MIC-distributie en de 

ECOFF  als  gegevens  over  de  PK/PD-index  en  de 
humane PK met de variabiliteit onderdeel uitmaken van 
het proces. Klinische studies ondersteunen dit doordat 
ze laten zien dat als men de blootstelling van antibiotica 
optimaliseert, patiënten een betere klinische uitkomst 
hebben [9,14-17]. Omdat de verwachte blootstelling bij 
patiënten geldt voor een bepaalde dosering, is er in de 
tabel  met  de  klinische  breekpunten  ook  een  tabel 
opgenomen  met  doseringen  die  horen  bij  de 
breekpunten. Dit betreft minimale doseringen en een 
hogere dosering kan dus ook gebruikt worden. Met een 
lagere dosering kan het breekpunt echter niet worden 
gebruikt. De  laatste  jaren wordt er ook steeds meer 
bekend over welke blootstellingen er bereikt moeten 
worden  om  het  selecteren  van  resistentie  te 
voorkomen.  Deze  waarden  liggen  in  het  algemeen 
hoger dan de waarden die nodig zijn om antimicrobieel 
effect te bewerkstelligen [18]. Deze worden momenteel 
niet structureel gebruikt bij het vaststellen van klinische 
breekpunten.

beschrijft,  is  de  PK/PD-index  voor  het  betreffende 
antibioticum.  Door  dergelijke  studies  weten  we  dat 
bijvoorbeeld  het  effect  van  ceftazidim  het  best 
voorspeld wordt door %fT> MIC [6]. Op basis van deze 
doseringsfractioneringsstudies weten we echter niet 
hoeveel  procent  fT>MIC  er  nodig  is  voor  een 
antibacterieel effect (statisch of afname in KVE). Om 
te bepalen welke minimale blootstelling er nodig is voor 
een  antibacterieel  effect  worden  in-vitrostudies 
verricht,  zoals  dosis-responsstudies.  Een  in-
vitrostudie liet zien dat er voor ceftazidim 40% fT>MIC 
nodig is om een statisch effect (dat wil zeggen geen 
groei waar te nemen ten opzichte van start inoculum) 
te bereiken [7,8]. Deze waarde is vergelijkbaar met de 
waarde die vastgesteld  is  in een klinische studie bij 
patiënten  met  een  pneumonie,  die  minimaal  45% 
fT>MIC  nodig  hadden  voor  een  grotere  kans  op 
bacteriële eradicatie [9]). 
Vanuit  deze  studies  weten  we  aan  hoeveel 
antibioticum  een  bacterie  minimaal  moet  worden 
blootgesteld  om  effectiviteit  te  bewerkstelligen. 
Vervolgens wordt de PK bij gezonde vrijwilligers en 
patiënten bepaald, om het concentratietijdbeloop vast 
te stellen. Hieruit kan bepaald worden welke humane 
dosering nodig  is om die blootstelling bij mensen te 
bereiken  waarvan  we  uit  de  dosisresponsstudies 
weten  dat  die  minimaal  nodig  is  om  antibacterieel 
effect  te  bereiken. Hierbij wordt  rekening gehouden 
met variatie in de bestudeerde populatie door gebruik 
te maken van Monte Carlo-simulaties. Aan de hand 
van deze simulaties wordt bepaald wat de blootstelling 
is  voor  een  gemiddelde  patiënt  uit  de  bestudeerde 
populatie, maar ook wat de minimale blootstelling is 
voor 90, 95 of 99 procent van deze populatie. Voor het 
vaststellen  van  breekpunten  houdt  de  EUCAST 
rekening met de verwachte blootstelling in 95 en 99 
procent  van  de  populatie  en  wordt  het  breekpunt 
gekozen met de bijbehorende dosering, zodat 95 of 
99 procent van de bestudeerde populatie de minimaal 
benodigde blootstelling bereikt.
Bij  het  vaststellen  van  breekpunten worden  studies 
gebruikt  die  verricht  zijn  bij  gezonde  vrijwilligers  en 
matig  zieke  patiënten.  PK-studies  bij  bijzondere 
populaties, zoals patiënten met morbide obesitas of 
patiënten op de intensive care, worden niet gebruikt 
voor het vaststellen van breekpunten. Deze patiënten 
hebben vaak een dermate veranderende PK dat de 
benodigde  blootstelling  niet  wordt  gehaald.  Bij 
patiënten met morbide obesitas is aangetoond dat ze 

een hogere kans hebben op klinisch falen [10,11] en 
ook  bij  intensivecarepatiënten  is  aangetoond  dat 
streefwaarden bij een groot deel van de patiënten niet 
worden  gehaald  [12].  Voor  speciale  patiëntgroepen 
zijn  de  standaarddoseringen  die  bij  het  klinisch 
breekpunt horen, dus vaak niet toereikend. 

Het EUCAST klinische breekpunt
Bij het vaststellen van het klinisch breekpunt door de 
EUCAST  komen  dus  de  hierboven  beschreven 
componenten  samen. Aan  de  hand  van  een  aantal 
voorbeeldsituaties wordt de interactie tussen spreiding 
in MIC,  de  benodigde  en  de  behaalde  blootstelling 
geïllustreerd.  De  verschillende  situaties  staan 
samengevat in tabel 1.

In  situatie  A  wordt  de  behandeling  van  een 
systemische  infectie  met  E.  coli  met  ceftazidim 
vergeleken  met  die  met  een  P.  aeruginosa  met 
ceftazidim.  De  ECOFF  van  ceftazidim  voor  een  P. 
aeruginosa is hoger dan voor een E. coli. Daarnaast 
is  er  voor  een  behandeling  van  een P.  aeruginosa-
infectie mogelijk  een  iets  hogere  blootstelling  nodig 
dan voor een E. coli-infectie, hoewel  in de  literatuur 
ook wel dezelfde waarde voor de blootstelling wordt 
gebruikt [13]. Bij beide behandelingen van situatie A is 
de PK bij patiënten gelijk. Om ook voor de 
P. aeruginosa voldoende blootstelling bij patiënten te 
bereiken is de dosering verhoogd van 3 dd 1 gram naar 
3 dd 2 gram ceftazidim. In situatie B, waarbij een 
P.  aeruginosa  in  relatie  met  gentamicine  en 
tobramycine  vergeleken  wordt,  is  een  verschil  in 
ECOFF. Het verschil met situatie A is echter dat er door 
het  risico  op  toxiciteit  niet  hoger  gedoseerd  kan 
worden. Door de hoge ECOFF bij gentamicine is de 
kans groot dat de benodigde blootstelling niet gehaald 
wordt,  en  daarom  is  er  geen  breekpunt  voor 
gentamicine voor een P. aeruginosa. Voor tobramycine 
is er door de lagere ECOFF wel voldoende kans op 
adequate blootstelling en is er wel een breekpunt. In 
de  praktijk  worden  aminoglycosiden  niet  als 
monotherapie gegeven, maar het breekpunt wordt wel 
bepaald aan de hand van monotherapie. In voorbeeld 
C wordt de behandeling van een E. coli-infectie met 
amoxicilline-clavulaanzuur  voor  een  systemische 
infectie met de behandeling van een urineweginfectie 
vergeleken.  De  ECOFF  is  hierbij  gelijk  en  de 
benodigde blootstelling wordt ook gelijk verondersteld. 
Maar in de vergelijking is de bereikte blootstelling aan

Tabel 1. Voorbeelden waarin de interactie tussen de verschillende factoren bij een breekpunt duidelijk te zien is. 

IE = insufficient evidence, EC = E. coli, PA = Pseudomonas aeruginosa.
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Samenvatting
In Nederland worden veelal  de breekpunten van de 
EUCAST gebruikt. Deze breekpunten zijn gebaseerd 
op farmacokinetische gegevens van een gemiddelde 
patiënt.  De  gegevens  waarop  deze  breekpunten 
gebaseerd  zijn,  zijn  beschreven  in  de  zogeheten 
rationale  documenten,  die  toegankelijk  zijn  via  de 
EUCAST-website.  In  deze  documenten  staan 
gegevens  die  ook  gebruikt  kunnen  worden  in  de 
besluitvorming rondom de dosering van antibiotica en 
de  keuze  van  het  antibioticum  voor  individuele 
patiënten.  In  dit  artikel  wordt  beschreven  welke 
informatie is opgenomen in deze documenten en aan 
de  hand  van  twee  casussen  hoe  deze  documenten 
gebruikt kunnen worden.

Abstract
In  the  Netherlands,  EUCAST  breakpoints  are  often 
used.  These  breakpoints  are  based  on 
pharmacokinetic  data  from  an  average  patient.  The 
data  on  which  these  breakpoints  are  based  are 
described in the so-called Rationale Documents, which 
are  accessible  via  the  EUCAST  website.  These 
documents  contain  data  that  can  also  be  used  in 
decision-making  regarding  the  dosage  of  antibiotics 
and the choice of the antibiotic in individual patients. 
This  section  describes  the  information  contained  in 
these documents and describes how these documents 
could be used on the basis of two cases.

Inleiding
Voor  de  oprichting  van  de  European Committee  on 
Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) werd er 
voor  het  bepalen  van  antibacteriële  gevoeligheden 
gebruikgemaakt  van  breekpunten  van  landelijke 
organisaties en van de Clinical & Laboratory Standards 
Institute (CLSI). Als voorbeeld, in Nederland was dit de 
Commissie  Richtlijnen  Gevoeligheids-bepalingen 
(CRG),  in  het  Verenigd Koninkrijk  de BSAC  (British 
Society for Antimicrobial Chemotherapy). Het gevolg 
hiervan was dat er tussen de landen verschillen waren 

in  de  methode  en  interpretatie  van  de  gevoelig-
heidsbepalingen.  Bij  het  oprichten  van  de  EUCAST 
door  de  ESCMID  in  1997  is  daar  verandering  in 
gekomen. Naast harmonisatie van de methode en de 
breekpunten,  was  er  nog  een  aantal  belangrijke 
uitgangspunten voor de EUCAST: het proces van het 
vaststellen van breekpunten moest transparant zijn en 
de breekpunten moesten zonder kosten verkrijgbaar 
zijn.
Deze  uitgangspunten  waren  destijds  anders  bij  de 
CLSI,  waar  voor  de  breekpunten  betaald  moest 
worden. Sinds een aantal jaar zijn deze breekpunten 
echter ook vrij toegankelijk. 
Ook  waren  er  verschillen  bij  het  vaststellen  van  de 
breekpunten. Bij de CLSI werd er over het uiteindelijk 
breekpunt  gestemd, waarbij  ook  de  industrie mocht 
meestemmen.  Bij  de  EUCAST  wordt  niet  gestemd, 
maar het breekpunt wordt  in een commissie zonder 
aanwezigheid  van  de  industrie  vastgesteld  door 
consensus. Hierbij wordt een vaste methode gebruikt, 
die  beschreven  is  elders  in  deze  uitgave  van  het 
NTMM.
Naast de EUCAST en de CLSI bestaat sinds 2014 ook 
de  USCAST.  DE  USCAST  is  ontstaan  doordat  een 
groep betrokkenen bij de CLSI zich niet kon vinden in 
de werkwijze van de CLSI en een aparte organisatie 
hebben opgericht. De USCAST werkt op een manier 
die vergelijkbaar is met die van de EUCAST.De twee 
commissies werken ook nauw samen. Zo is er bij een 
vergadering van de EUCAST een lid van de USCAST 
aanwezig en andersom. Op deze manier wordt harmo-
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