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GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN 

 Fenotypisch – detectie van groei (MIC, zone diameter, 
geautomatiseerde systemen)
 Noodzaak aan breekpunten
 Voorspelling van gevoeligheid en resistentie
 Kwantificeerbaar 
 Interpretatie kan aangepast worden 

 Genotypisch – detectie of afwezigheid van resistentiegen of product 
(PCR, WGS)
 Voorspelling van resistentie (tot op heden niet gevoeligheid)
 Ondubbelzinnig (aanwezig of niet aanwezig)
 Niet kwantificeerbaar

 Door deductie – expert regels



FENOTYPISCHE METHODEN VOOR 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN

 Dilutie methodenMinimum Inhibitory Concentration (µg/ml of mg/l) 

 Disk diffusie methoden  zone diameter 
 Gestandaardiseerd tov MIC methoden



HISTORIEK 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN (AST)

 1929

Sir Alexander Fleming (1881-1955)

1928



HISTORIEK 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN (AST)

 1924
 Ditch test

 In agar plaat groef waar oplossing met te
testen substantie (antiseptica) werd
toegevoegd waarna groei van te testen stam
werd onderzocht

 1929
 broth dilutie test gebaseed op 

turbiditeitsmeting
Sir Alexander Fleming (1881-1955)



HISTORIEK 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN (AST)

 Jaren ‘40
 Diffusie methoden

 absorberend papier dat antimicrobiële oplossing bevat (Heatley, Vincent & 
Vincent, Moh)

 tabletten met penicilline (Hoyt & Levine)



HISTORIEK 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN (AST)

 Jaren ‘40
 Diffusie methoden

 absorberend papier dat antimicrobiële oplossing bevat (Heatley, Vincent & 
Vincent, Moh)

 tabletten met penicilline (Hoyt & Levine)

 Agar dilutie technieken (Smith & Reymann)

 Antibiotica in agar  verwerken

 Eén concentratie antibioticum per plaat

incubation



HISTORIEK 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN (AST)

 Jaren ‘50
 Nood aan standaardisatie (vele variabelen)

 Jaren ‘ 70 
 Standaardisatie disk diffusie: 

 NCCLS disc diffusion standards

 Europa: 6 verschillende systemen (Zweeds, Nederlands, Duits, Frans, Brits en
NCCLS)



HISTORIEK 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN (AST)

 1974
 Eerste semi-geautomatiseerde AST methode

 Autobac disc elution system (Pfizer Diagnostics)



HISTORIEK 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN (AST)

 1977
 Abbott MS-2 System

 AMS system (McDonnell Douglas Corporation)

 Gedehydrateerde reagentia in plastieken kaarten

 Voorloper VITEK® system bioMérieux (1989 op de markt)



 Vanaf jaren 70
 Gestandaardiseerde microtiter platen met antibiotica

 Micro-Media Systems

 Sensititre

 BBL Sceptor

 Micronaut

 Microscan

 Basis microtiter systeem tot meer complexe systemen

 Jaren ‘90 - begin 2000
 geautomatiseerde systemen gebaseerd op microdilutie principe

HISTORIEK 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN (AST)



METHODEN VOOR 
GEVOELIGHEIDSBEPALINGEN

 Referentie methoden
(reagentia kunnen verkregen worden vanuit verschillende bronnen en kunnen gemaakt
worden in het laboratorium zonder een nood aan een complex manufacturing proces)

 Broth macrodilutie (CLSI)

 Broth microdilutie (CLSI, EUCAST, ISO)

 Agar dilutie (CSLI)

 Disk diffusie (EUCAST)

 Commerciële methoden

 meestal geautomatiseerd en mechanisch (Vitek, Microscan, Phoenix, 
Sensititre)

 Gradiënt diffusie testen (Etest, Epsilometer)



BROTH DILUTIE METHODEN

 Macrodilutie (CLSI) (volume >=1mL)

 Arbeidsintensief

 Niet geschikt voor routine 
gevoeligheidsbepaling

 Microdilutie (internationale standaard)
 CLSI en ISO/EUCAST 

 Ook commerciële ingevroren of 
gevriesdroogde platen (oa. Sensititre, 
Micronaut)



Biomic v3 (Giles Scientific)

Microscan Autoscan (Beckmann Coulter)

Sensititre (Thermo Scientific )



DISK DIFFUSIE

 Disk
 Papieren disk

opgelet met bewaring!

 Rosco Neosensitab

 Agar
 Mueller-Hinton agar

 Mueller-Hinton agar met supplementen

 MH + 5% schapen bloed

 MH + 5% gedefibrineerd paarden bloed + β-NAD + (=MH-F(astidious))

 Inoculatie

 Aflezing



INOCULATIE DISK DIFFUSIE

 Pik enkele overnacht gegroeide kolonies
(niet selectief medium) met steriele 
katoen wisser of entoog

 Suspendeer de kolonies in saline

 Zorg voor suspensie met densiteit van 
0,5 McFarland (+/- 108 CFU/mL)

 Verwijder overvloedig vloestof door
swab tegen de rand van de tube te 
draaien

 Verspreid suspensie gelijkmatig over de 
plaat door in drie richtingen te inoculeren



INOCULATIE DISK DIFFUSIE



INOCULATIE DISK DIFFUSIE

Te laag inoculum  opnieuw inzetten



INOCULATIE DISK DIFUSSIE

 MH platen moeten op kamertemperatuur zijn voor inoculatie

 15-15-15 minuten regel
 Gebruik het inoculum binnen de 15 minuten na preparatie (zeker binnen 60 

minuten)

 Plaats de disks binnen 15 minuten na het inoculeren van de platen

 Incubeer de platen binnen 15 minuten na het aanbrengen van de disks

 Zie EUCAST website voor instructiefilm
http://www.eucast.org/videos_from_eucast/#c19324

 Zie CLSI en EUCAST breekpunt tabellen voor details per bacterie

http://www.eucast.org/videos_from_eucast/#c19324


VOORBEELD EUCAST



VOORBEELD CLSI



DISK DIFFUSIE

 Disk

 Agar

 Inoculatie

 Aflezing



AFLEZING DISK DIFFUSIE

 Aflezing na 16-20u incubatie
 24u voor vancomycine en oxacilline  van 

respectievelijk entorokokken en stafylokokken

 Andere uitzonderingen: trage groeiers, anaeroben, 
campylobacter

 Meet de zones 
 Reflecterend licht (niet tegen het licht houden of geen vergrootglas gebruiken, tenzij

anders gespecifieerd)

 MH 

 Meet via achterkant van de plaat tegen zwarte
achtergrond

 MH-F of MH bloed

 Verwijder deksel en meet zones voorkant



AFLEZING DISK DIFFUSIE

 Aflezing van zone: punt van complete inhibitie van de groei
afgelezen op 30 cm van het naakte oog



INGROEIENDE KOLONIES

 Controleer
zuiverheid

 Voer subcultuur uit

 Hertest indien 
noodzakelijk

 Indien geen
contaminant: hou 
rekening met deze
kolonies bij aflezing



ZWERMING

 Lees de inhibitie van groei af en niet de zwerming (vaakst gezien bij
Proteus sp.)



DUBBELE ZONES

 Controleer zuiverheid

 Hertest

 Indien geen contaminant: lees de binnenste zone



FUZZY ZONE RANDEN

Plaat tegen donkere achtergrond op 30 cm van het oog. Niet in het 
licht houden voor aflezing. 

Enterobacteriaceae

Staphylococcus species



GROEI OF HEMOLYSE?



GROEI OF HEMOLYSE?



TRIMETHOPRIM-
SULFAMETHOXAZOLE

 Stenotrophomonas maltophilia



AMPICILLINE 
ENTEROBACTERIACEAE

 Geen rekening houden met binnenste zone 

 Afhankelijk van de MH batch al dan niet binnenste zone



VANCOMYCINE ENTEROKOKKEN

 Fuzzy zone randen en ingroeiende kolonies indicatie
vancomycine resistentie



DISK DIFFUSIE

Voordelen

 Technisch eenvoudig

 Reproduceerbaar

 Relatief goedkoop

 Flexibel naar selectie van 
antibiotica

Nadelen

 Niet gestandaardiseerd voor
moeilijk groeiende bacteriën

 Niet bruikbaar voor enkele
antibiotica/microorganisme 
combinaties
 Colistine

 Slechte diffusie van ab in agar

 Vancomycine bij stafylokokken

 Met disk diffusie geen onderscheid tussen vancomycine intermediaire
en resistente isolaten

 penicilline, cefalosporines en carbapenems bij Streptococcus 
pneumoniae 

 Enkel kwalitatief resultaat (cfr
endocarditis en meningitis
behandeling gebaseerd op MICs)

 Semi-geautomatiseerd



GRADIENT DIFFUSIE

 1994: Etest (bioMérieux)

 Andere: M.I.C.Evaluator (Thermo Fisher Scientific)/Liofilchem MIC 
Test (Liofilchem)

 Plastieken strip met aan één kant antibioticum met gradient
concentratie

 Inoculatie conform disk diffusie



AFLEZING GRADIENT DIFFUSIE TEST

Etest reading guide: http://www.biomerieux-diagnostics.com/sites/clinic/files/etest-reading-guide-aerobic-bacteria.pdf



AFLEZING GRADIENT DIFFUSIE TEST



GRADIENT DIFFUSIE

Voordelen

 Eenvoudig af te lezen

 Flexibel naar selectie van 
antibiotica

 AST van moeilijk groeiende
bacteriën en anaeroben door
gebruik van aangerijkte media 

Nadelen

 Duur

 Niet geschikt voor panel 
testing

 Niet geschikt voor bepaalde 
antibiotica oa:
 Colisitine

 Piperacilline-tazobactam
(Etest, Liophilchem)

 Tigecycline (Etest)

Hindler et al. J. Clin Microbiol. 2013 Jun;51(6):1678-84

EUCAST warning 28 November, 2016
EUCAST warning 2015

Marcheim et al. J Clin Microbiol. 2014 May; 52(5): 1617–1621.



GEAUTOMATISEERDE SYSTEMEN

 Vitek2

 Phoenix

 Microscan WalkAway

 Sensititre



VITEK 2 

 In 2000 Vitek2 , 2005 Vitek2 Compact (bioMérieux)

 Dunne 64-well kaart met 1-6 concentraties van 9-20 
antibiotic

 Inoculum 0,5 McFarland

 Aflezing turbiditeit om de 15 minuten

 Hands-on time: +/- 10 minuten

 Resultaat < 16uur (gemiddeld resultaat na 8.4± 2 uur1)

 Identificatiekaarten gebaseerd op colorimetrie

1 Eigner U, Schmid A, Wild U, Bertsch D, Fahr A-M. 2005. Analysis of the comparative workflow and performance characteristics of the VITEK 2 and 

Phoenix systems.J Clin Microbiol 43:3829–3834.



PHOENIX

 In 2001 in Europa (Beckton Dickinson)

 polystyreen trays met 136 wells 
Volledig voor AST 

of ID (51 wells) en AST (85-wells voor 14-22 antibiotic)

 Phoenix AP instrument

 Aflezing om de 20 minuten
 Redox-reactie groei : colorimetrische meting

 Turbiditeitsmeting

 Resultaat binnen 6-16 uur (gemiddeld resultaat na 12.1 ± 2.7 u1)

1 Eigner U, Schmid A, Wild U, Bertsch D, Fahr A-M. 2005. Analysis of the comparative workflow and performance characteristics of the VITEK 2 and 

Phoenix systems.J Clin Microbiol 43:3829–3834.





MICROSCAN

 Eerste systeem in 1990 (Siemens/Beckman Coulter)

 Microscan WalkAway plus

 Conventionele 96-well platen

 Turbidimetrie

 Reader en incubator



AUTOMATISCHE SYSTEMEN

 Eenvoudig en weinig werk

 Reproduceerbaar

 Connectie met LIS en gebruik 
expertsysteem analyse

 Snelle resultaten

 Dure instrumenten en 
consumables

 Weinig flexibiliteit met 
voorgemaakte antimicrobiële 
panels 

 Onmogelijk alle relevante 
bacteriën en antibiotica te testen

 Moeilijkheid voor detectie 
heteroresistentie en bepaalde 
resistentie fenotypes
(induceerbare clindamycine
resistentie, ESBL)

Voordelen Nadelen



INTERPRETATIE

MIC

Zone diameter

Interpretatie en 
rapportering

S/I/R



INTERPRETATIE

MIC

Zone diameter

Interpretatie en 
rapportering

S/I/R
 Susceptible : hoge waarschijnlijkheid dat 

patiënt zal beantwoorden aan de therapie met de 
voorgeschreven dosering van het antibioticum 

 Resistant: hoge waarschijnlijkheid dat de 
behandeling zal falen. Isolaten worden niet geïnhibeerd door 
de normaal verkregen concentratie antibioticum of MICs of zone 
diameters vallen in de range waar specifieke resistentie waarschijnlijk is. 

 Intermediate: onzeker therapeutisch effect. 
Hogere dosis noodzakelijk (indien veilig hogere 
dosis kan gegeven worden) of enkel voor infecties 
van lichaamssites waar antibioticum 
geconcentreerd wordt of wordt aanzien als 
bufferzone tussen S en R. 

 Susceptible dose dependent wordt 
gebruikt wanneer de gevoeligheid van een 
isolatie afhangt van de dosering. Isolaat SDD 
voor antibioticum vereist een hogere dosering 
(CLSI)



INTERPRETATIE

MIC

Zone diameter

Klinische breekpunten

Expert regels

Intrinsieke resistenties 

Exceptionele fenotypes

Resistentiemechanismen

MRSA, ESBL, CPE, induceerbare clindamycine resistentie

Interpretatie en 
rapportering

S/I/R



Europe USA

CLSI breakpoints
 In beginning not always realistic and

rational (to high)

 Influenced by the American situation
(dosing, resistance patterns, industry,..)

 Different from national breakpoints in 
Europe

HISTORIEK VAN BREEKPUNTEN 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.timeshighereducation.co.uk/news/british-historian-says-we-should-look-beyond-europe-and-america/2007348.article&ei=zPBqVYi-EoK1sQHTjoHQDw&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNFVnmalebZ_BAGjKpD5bKQhDsV5aw&ust=1433158068676940
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.timeshighereducation.co.uk/news/british-historian-says-we-should-look-beyond-europe-and-america/2007348.article&ei=zPBqVYi-EoK1sQHTjoHQDw&bvm=bv.94455598,d.bGg&psig=AFQjCNFVnmalebZ_BAGjKpD5bKQhDsV5aw&ust=1433158068676940


Europe

Different national breakpoint 
committees
 Different breakpoints for the same

antibiotic

USA

CLSI breakpoints
 Not always realistic and rational (to

high)

 Influenced by the American situation
(dosing, resistance patterns, industry,..)

 Different from national breakpoints in 
Europe

HISTORIEK VAN BREEKPUNTEN 

2001
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EUCAST RATIONALE VOOR BEPALEN 
KLINISCHE BREEKPUNTEN

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/4ESCMID_Library/3Publications/EUCAST_Documents/Publications/EUCAST_clm_1454.pdf

CLINICAL BREAKPOINTS



Europe

Different national breakpoint 
committees
 Different breakpoints for the same

antibiotic

Clinical breakpoints 

USA

CLSI breakpoints
 Not always realistic and rational (to

high)

 Influenced by the American situation
(dosing, resistance patterns, industry,..)

 Different from national breakpoints in 
Europe

HISTORIEK VAN BREEKPUNTEN 
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BREEKPUNTEN

 Breekpunt harmonisatie proces EUCAST voor de grote groepen 
antibiotica en organismen in 2008/2009 voltooid

 Jaarlijkse update (januari) van CLSI M100 en EUCAST guidelines

 Door jaren heen CLSI en EUCAST breekpunten naar elkaar toe 
gegroeid 

 Belgische laboratoria (EKE WIV-ISP (2016/3, oktober 2016))

 60,5% EUCAST

 34,5% CLSI

 5% andere



INTERPRETATIE

MIC

Zone diameter

Klinische breekpunten

Expert regels

Intrinsieke resistenties 

Exceptionele fenotypes

Resistentiemechanismen

MRSA, ESBL, CPE, induceerbare clindamycine resistentie

Interpretatie en 
rapportering

S/I/R



EXPERT REGELS

 Voorbeeld:



INTRINSIEKE RESISTENTIES

 Voorbeeld tabel EUCAST (expert rules version 3.1. 2016)





EXCEPTIONELE FENOTYPES

 Voorbeeld (EUCAST expert rules version 3.1. 2016)



INTERPRETATIE

MIC

Zone diameter

Klinische breekpunten

Expert regels

Intrinsieke resistenties 

Exceptionele fenotypes

Resistentiemechanismen

MRSA, ESBL, CPE, induceerbare clindamycine resistentie

Interpretatie en 
rapportering

S/I/R



BELANGRIJKE RESISTENTIE 
MECHANISMEN

 ESBL, CPE, MRSA, induceerbare clindamycine resistentie, AmpC

 Therapie

 Infectiecontrole – ziekenhuishygiëne

 Epidemiologie

 Specifieke fenotypische of genotypische confirmatietesten



INTERPRETATIE

MIC

Zone diameter

Klinische breekpunten

Expert regels

Intrinsieke resistenties 

Exceptionele fenotypes

Resistentie mechanismen

MRSA, ESBL, CPE, induceerbare clindamycine resistentie

Interpretatie en 
rapportering

S/I/R



EXPERT SYSTEMEN

 Hulpmiddel om AST resultaten te reviewen

 Selectie van de isolaten die extra aandacht vereisen

 Uniform rapporteren

 Opgelet: regelmatige updates noodzakelijk 
 Nieuwe resistentiemechanismen
 Nieuwe CLSI/EUCAST guidelines

 Gebaseerd op rules
 Als … dan … (intrinsieke resistentie, expert rules , exceptionele fentoypes van 

guidelines)
 Therapeutische correctie
 Extra testen noodzakelijk

 Gebaseerd op fenotype (Vitek2)

Winstanley et al. Clinical Microbiology Reviews 2011; 24:515-556



VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN
MET AST

 Technische problemen
 Inoculum bereiding (mengsel, concentratie)

 Agar platen (PH en concentratie kationen)

 Probleem met reagentia of toestel 

kwaliteitscontrole noodzakelijk!!

 Gekende probleem antibiotica
 Bijvoorbeeld piperacilline-tazobactam, colistine

 Gekende probleem microorganismen
 Slecht groeiende bacteriën

 Burkholderia cepacia complex, Stenotrophomonas matophilia



WELKE ANTIBIOTICA TESTEN?

 Afhankelijk van 

 het species*
 Gram negatief/gram positief
 Enterobacteriacea/Pseudomonas 

species/anaeroben

 de setting van het laboratorium 
 Antibiotica die voorgeschreven worden in het 

ziekenhuis versus antibiotica voorgeschreven 
door huisartsen

 Formularium van het ziekenhuis
 Antibioticagids ziekenhuis
 Resistentie cijfers in het ziekenhuis

 de beschikbaarheid van de te testen 
antibiotica in de methode die gebruikt wordt
 Disk diffusie stuk flexibeler dan commercieel 

panel

*CLSI M100



CLSI M100 27th edition Table1A



TE RAPPORTEREN ANTIBIOTICA

 Selectie van gerapporteerde antibiotica beïnvloedt keuze clinicus
voor antibioticum opstart/switch

 Toename van aantal adequate behandelingen in UWI (Coupat et al 2013)

 Cascade rapportering (2016 guideline Implementing an Antibiotic Stewardship Program: Guidelines by IDSA and the 

Society for Healthcare Epidemiology of America)

 Stapsgewijs rapporteren van initieel de meest aanbevolen antibiotica en 
pas in geval van resistentie, allergie, intolerantie of polybacteriële
infecties gevoeligheden van andere antibiotica op het rapport

 Niet rapporteren van breedspectrum antibiotica wanneer het isolaat
gevoelig is aan antibiotica met een nauwer spectrum

 Aanbeveling antibiotica in vitro resistent gemeten op rapport 

 Rapporteren afhankelijk van staalsoort en ernst infectie



VOORBEELD SELECTIEF RAPPORTEREN 
UZL 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS

 18 antibiotica getest - 6 antibiotica gerapporteerd



 Wat is antimicrobiële gevoeligheidsbepaling?

 Welke technieken zijn er?

 Fenotypische gevoeligheidsbepalingen
 Dilutiemethoden -> MIC

 Disk diffusie -> zone diameter

 Verschillende AST methoden met hun voor- en nadelen

 Interpretatie naar S/I/R gebaseerd op klinische breekpunten
 EUCAST/CLSI guidelines

 Intrinsieke resistentie, resistentiemechanismen, expert regels, 
rapporteringsregels bepalen rapportering S/I/R





TIPS BIJ AFLEZEN ZONE DIAMETERS



AFLEZING GRADIENT DIFFUSIE

 Breekpunten voorbeeld
 S  <= 0,064 mg/L

 I   0,125-1 mg/L

 R  >=2 mg/L

 MIC 1,5 mg/L wordt MIC 2 mg/L




