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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.

in de methode en interpretatie van de gevoeligheidsbepalingen. 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-

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
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nisatie tussen de twee commissies bevorderd. Ook
maakt de USCAST gebruik van rationale documenten
en
zijn
breekpunten
vrij
verkrijgbaar
(www.USCAST.orgA).
Rationale documenten vatten de informatie samen
waarop een EUCAST-breekpunt voor een bepaald
antibacterieel of antifungaal middel is gebaseerd. Een
rationale document beval niet alleen algemene
informatie maar ook informatie over dosering die wordt
geadviseerd door diverse commissies (bijvoorbeeld
BSAC, CA-SFM), farmacokinetiek, farmacodynamiek
en Monte Carlo-simulaties van een bepaald middel. De
rationale documenten zijn vrij beschikbaar op de
EUCAST-website en kunnen gebruikt worden voor
extra informatie, bijvoorbeeld om de kans te bepalen
of een bepaald target wordt gehaald. Breekpunten zijn
immers
gebaseerd
op
onder
andere
de
farmacokinetiek van gezonde vrijwilligers of patiënten
uit een matig zieke populatie waarbij geen rekening
gehouden is met extremen [1]. Hieronder volgen twee
voorbeelden
waarbij
deze
EUCAST-rationale
documenten gebruikt kunnen worden.

Casus 1
Casus 1 betreft een 22-jarige man. Hij heeft een
gecompliceerde fractuur na een trauma en het
aangebrachte osteosynthesemateriaal is geïnfecteerd geraakt met E coli (multiresistent, maar gevoelig
voor de carbapenems) en S aureus (MSSA). Omdat
deze patiënt langdurig behandeld moet worden, is de
vraag of ertapenem (1 dd 1 gram, infusietijd 30
minuten) even goed is als meropenem (3 dd 1 gram,
infusietijd 30 minuten).
Om deze vraag te beantwoorden is een aantal
gegevens nodig, waaronder de wildtypedistributie en
achtergrondinformatie die te vinden is in de rationale
documenten.
In de wildtypedistributietabel op de website van de
EUCAST is te zien dat de epidemiologische cutoffwaarde (ECOFF) voor E coli 0,06 mg/l is voor
meropenem en 0,03 mg/l voor ertapenem (tentative
ECOFF). Maar voor de S aureus is er een groter
verschil tussen de ECOFF voor meropenem (0,25 mg/
l) en ertapenem (hiervoor is geen ECOFF vastgesteld,
maar kijkend naar de MIC-distributie is een waarde van
1-2 mg/l een redelijk uitgangspunt). Deze
wildtypeverdelingen zijn terug te vinden op
www.eucast.org/mic_distributions_and_ecoffs/).
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Carbapenems zijn voor de effectiviteit het beste
gecorreleerd met de PK/PD index %fT>MIC. In het
rationale document van zowel ertapenem als
meropenem staat bij hoofdstuk 5 beschreven wat de
minimale %fT>MIC is die bereikt moet worden voor
bacteriostase of een 1log10-afname in bacteriële
hoeveelheid. Deze patiënt heeft een ernstige infectie
en daarom zou een bactericide effect wellicht het meest
gewenst zijn. Voor de E coli is dan een minimale
%fT>MIC van 35 tot 55 procent nodig en voor S aureus
een minimale %fT>MIC van 15 tot 40 procent,
ongeveer 30 procent voor beide carbapenems. Voor
de redenatie zullen we voor de E coli 40 procent en
voor de S aureus 30 procent fT>MIC gebruiken.
In hoofdstuk 6 van het rationale document is grafisch
weergegeven hoe groot de kans is dat een bepaalde
%fT>MIC behaald wordt voor een aantal MICwaarden. Hierin is weergegeven de gemiddelde
populatie, alsmede de 95 procent en 99 procent BI.
Deze patiënt is jong en een man, en van hem kan men
verwachten dat zijn klaring relatief hoog zal zijn [2]. Hij
zal dus een lagere %fT>MIC bereiken dan gemiddeld
en de schatting is dat deze eerder in de buurt van de
95-99 procent BI ligt. Uit de grafieken voor meropenem
en ertapenem (figuur 1) kan worden afgelezen dat voor
de E coli bij een MIC van < 0,125 mg/l de totale
populatie de minimale %fT>MIC van 40 procent ruim
wordt gehaald. De waarden in de grafieken van dit
artikel zijn bij benadering vastgesteld door ze te
extraheren uit de grafiek in de rationale documenten,
en kunnen niet gebruikt worden voor een echte
beoordeling in de praktijk. Kijk hiervoor in de originele
rationale documenten. Beide middelen zullen effectief
zijn.
Voor S aureus (meropenem ECOFF 0,25 mg/l) kan
worden afgelezen dat voor meropenem 99 procent van
de populatie minimaal 60 procent fT>MIC bereikt. Voor
ertapenem (gekozen ECOFF 2 mg/l) haalt 99 procent
van de populatie slechts ongeveer 10 procent fT>MIC
en wanneer een ECOFF van 1 mg/l gekozen wordt, is
dit percentage ongeveer 20 procent. Omdat we weten
op basis van leeftijd en geslacht dat deze patiënt iets
sneller dan gemiddeld zal klaren, is de kans reëel dat
er onvoldoende spiegels bereikt worden bij ertapenem.
Meropenem heeft dus bij deze patiënt de voorkeur,
ondanks dat beide middelen aan de hand van de
breekpunten ‘S’ gerapporteerd zouden worden.

Figuur 1. Bij benadering weergegeven grafieken uit de EUCAST rationale documenten voor meropenem en
ertapenem Met sterretje is weergegeven waar in de populatie de patiënt uit de casus zich op basis van PK
kenmerken waarschijnlijk zal bevinden.

Casus 2
Casus 2 betreft een 55-jarige vrouw die langdurig
opgenomen is vanwege een TIA. Zij is bekend met een
CVID (gewone variabele immuundeficiëntie) en heeft
een normale nierfunctie (GFR ~90 ml/min). Patiënt
heeft een CAD in situ. In recente urinekweken is een
E. coli geïsoleerd, die steeds amoxicilline-gevoelig is.
Patiënt heeft pijn in de buik en koorts en de
werkdiagnose is urosepsis. Er wordt gestart met
amoxicilline iv 4 dd 1 gram. De bloedkweken zijn
positief en er worden gramnegatieve staven in het
grampreparaat gezien. Men gaat ervan uit dat dit ook
de E coli zal zijn. De vraag die gesteld wordt, is: “Kan
de E coli met amoxicilline iv behandeld worden?”
In het hoofdstuk over de farmacodynamiek in het
rationale document staat dat voor een bacteriostatisch
effect een %fT>MIC van 30 tot 35 procent minimaal
nodig is. Gegevens over het percentage dat nodig is
voor een bactericide effect zijn niet bekend. Voor een
patiënt met een immuunstoornis zou dat wellicht wel
de voorkeur hebben. Dus deze %fT>MIC is een
minimale waarde voor deze patiënte. In de
wildtypedistributietabel staat vermeld dat de ECOFF
van de E coli voor amoxicilline 8 mg/l is. In hoofdstuk
6 staat in dit rationale document geen grafiek, maar
een tabel waarin de waarschijnlijkheid dat een gesteld
doel gehaald wordt, is opgenomen. De vermelde
doelen zijn 30 procent en 40 procent fT>MIC, die voor
Enterobacterales passen bij een bacteriostatisch

effect. In deze tabel kan worden afgelezen bij een MIC
van 8 mg/l dat bij een intraveneuze dosering van 4 dd
1 gram de kans op het bereiken van 30 procent
fT>MIC8 99 procent is en de kans op het bereiken van
40 procent fT>MIC8 slechts 75 procent. Aangezien
deze patiënte een immuunstoornis heeft, is het doel
van 30 tot 40 procent wellicht te laag voor haar; ook is
bij deze dosering de kans (te) klein dat 40 procent
fT>MIC bereikt wordt. Daarom is het goed je te
realiseren dat bij deze patiënte deze dosering minimaal
is en dat het te overwegen is om hogere dosering voor
te schrijven dan wel te kiezen voor een ander
antibioticum.

Discussie
Een veelgehoord discussiepunt is of de ECOFF of de
gemeten MIC gebruikt moet worden in bovenstaande
voorbeelden. In deze discussie is een aantal factoren
van belang. In de praktijk wordt de gemeten ‘MICwaarde’ dan wel de ECOFF gebruikt in de vergelijking
met de PK/PD-streefwaarde. De ECOFF wordt
bepaald op basis van een gestandaardiseerd protocol
en berust op metingen verricht met de
goudenstandaardmethode (meestal microdilutie) [3].
De PK/PD-streefwaarde komt tot stand op basis van
de mediaan van multipele multipele metingen, ook
verkregen
door
middel
van
de
goudenstandaardmethode. Om een eigen bepaling te kunnen
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toetsen aan de streefwaarde moet in principe de meting
met dezelfde methode verricht zijn. Gemeten waarden
uit geautomatiseerde systemen worden via een andere
methode bepaald en kunnen afwijken van de
goudenstandaard microdilutie; de gevalideerde
automatische systemen geven een goede categoriale
overeenkomst, maar er zijn verschillen in de absolute
waarden [4-6]. Daarnaast moet rekening gehouden
worden met de variabiliteit tussen de metingen [7], die
kan verschillen per antibioticum. Dat maakt dat in
bovenstaande voorbeelden de ECOFF is gebruikt.
Over het gebruik van ECOFF is echter enige discussie.
Zo zijn brondata niet per antibioticum en microorganisme inzichtelijk en is het niet altijd duidelijk of
landelijke data overeenkomen met ECOFF- data zoals
te vinden op de EUCAST-site. Uitgebreide distributies
die bepaald zijn met microdilutie zijn ook voor de
Nederlandse situatie niet beschikbaar. Wat nu te doen?
Over het algemeen kan gezegd worden dat ECOFF
gebruikt kan worden, maar mocht de gemeten waarde
zeer veel lager zijn dan de ECOFF, dan is het mogelijk
om een MIC te bepalen met microdilutie (minimaal drie
keer de volledige procedure inclusief incubatie) om te
zien of deze waarde overeenkomt met de gemeten
waarde en zo ja, dan uit te gaan van de mediaan van
de goudenstandaardmetingen. Wel moet dan ook
rekening gehouden worden met de variabiliteit in de
streefwaarde. De streefwaarde die dan aangehouden
wordt, zou iets hoger moeten zijn dan de gemiddelde
waarden die in de rationale documenten vermeld zijn.
Concluderend kunnen rationale documenten hulp
bieden bij specifieke vragen, onder meer over de
haalbaarheid van de PK/PD-streefwaarde en dosering.
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Ook al is de precieze streefwaarde niet voor ieder type
infectie afzonderlijk bekend, toch bieden deze
documenten enige onderbouwing voor het maken van
een keuze.

Referenties
1. Yusuf E, Muller AE. Het bepalen van EUCAST klinische
breekpunten. Ned Tijdschr Med Microbiol. 2021;29:157-62.
2. Abdulla A, Ewoldt TMJ, Purmer IM, et al. A narrative review of
predictors for beta-lactam antibiotic exposure during empirical
treatment in critically ill patients. Expert Opin Drug Metab Toxicol.
2021;17:359-68.
3. EUCAST steering committee. MIC distributions and the setting
of epidemiological cutoff (ECOFF) values. EUCAST SOP 10.1
2019.
4. Gehring T, Kim HJ, Dibloni E, Neuenhoff M, Buechler C.
Comparison of Antimicrobial Susceptibility Test Results of Disk
Diffusion, Gradient Strip, and Automated Dilution with Broth
Microdilution for Piperacillin-Tazobactam. Microb Drug Resist.
2021;27:1305-11.
5. Joyanes P, del Carmen Conejo M, Martinez-Martinez L, Perea
EJ. Evaluation of the VITEK 2 system for the identification and
susceptibility testing of three species of nonfermenting gramnegative rods frequently isolated from clinical samples. J Clin
Microbiol. 2001;39:3247-53.
6. van Hal SJ, Fowler VG, Jr. Is it time to replace vancomycin in
the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus
infections? Clin Infect Dis. 2013;56:1779-88.
7. Mouton JW, Muller AE, Canton R, Giske CG, Kahlmeter G,
Turnidge J. MIC-based dose adjustment: facts and fables. J
Antimicrob Chemother. 2018;73:564-8.

