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Clinical bottom line
1) De anatomische plaats van staalafname beïnvloedt in sterke mate de sensitiviteit van MRSA detectie,
doch het optimale schema voor staalafname is onbekend omdat goede studies grotendeels ontbreken.
Er bestaat evenwel een consensus tussen verschillende richtlijnen dat voor surveillance staalafname
minstens t.h.v. neus, keel en perineum dient te gebeuren. Het belang van andere pre-analytische
factoren (frequentie van staalafname, effect van antimicrobiële therapie, bevochtigen van de wisser
voorafgaand aan staalafname, staalbewaring en staaltransport) is niet specifiek bestudeerd voor MRSA
en is dus onduidelijk.
2) Er bestaat geen consensus over de optimale primaire cultuurbodem ter detectie van MRSA. Er is een
duidelijk gebrek aan standaardisatie. Het gebruik van selectieve en differentiële cultuurbodems verhoogt
de sensitiviteit. Het gebruik van aanrijkingsmedia biedt een bijkomende sensitiviteitsverhoging, doch leidt
tot een verlenging van de rapportagetijd. Moleculaire technieken zijn nog onvoldoende geëvalueerd.
3) Er bestaan quasi geen gegevens over de kosteffectiviteit omtrent de staalafnameplaats en de primaire
cultuurbodem in het kader van surveillancekweken ter detectie van MRSA.

Clinical / Diagnostic scenario
MRSA is een majeur nosocomiale pathogeen. Infecties met MRSA zijn geassocieerd met een verlenging
van de hospitalisatieduur, een toename van de morbiditeit en de mortaliteit en een toename van de
hospitalisatiekosten. Daarenboven is de behandeling van infecties met MRSA, die bij voorkeur gebeurt
met glycopeptiden, moeilijker, zeker wat betreft diepe infecties, en bestaat het risico op het ontstaan van
glycopeptidenresistentie (GISA of VRSA). Controle van MRSA in ziekenhuizen is bijgevolg wenselijk.
MRSA is herhaaldelijk ontstaan uit epidemisch succesvolle methicillinegevoelige Staphylococcus aureus
stammen in ziekenhuizen. Methicillineresistentie bij Staphylococcus aureus ontstaat niet de novo onder
therapie bij de individuele patiënt. MRSA wordt verworven door exogene transmissie. MRSA verspreidt
zich door transmissie tussen patiënten, vaak via gezondheidswerkers. Infecties door MRSA worden
meestal voorafgegaan door kolonisatie met MRSA. Theoretisch is de controle van MRSA bijgevolg
mogelijk door het nemen van maatregelen ter voorkoming van verspreiding van MRSA (met inbegrip van
surveillance en isolatie) en in mindere mate door het voeren van een restrictieve antibioticapolitiek.
Vooralsnog is MRSA hoofdzakelijk een probleem in ziekenhuizen, alsook in rustoorden en rust- en
verzorgingstehuizen. MRSA controle dient bijgevolg gefocust te zijn op deze instellingen (1, 2, 3, 4, 5).
Nochtans bestaat er controverse over het nut van MRSA controlemaatregelen. Echter, epidemiologische
gegevens tonen aan dat landen met een strikte MRSA controle in ziekenhuizen tevens een lagere
prevalentie van MRSA vertonen. Een recente systematische review bevestigt de efficiëntie van MRSA
controlemaatregelen in ziekenhuizen, zelfs bij een hoge prevalentie. De kosteffectiviteit van MRSA
controle blijft vooralsnog een punt van discussie aangezien goede economische evaluaties grotendeels
ontbreken (6).
In België werden in 1994 nationale richtlijnen gepubliceerd door de ‘Groep ter Opsporing, Studie en
Preventie van de Infecties in de Ziekenhuizen’ (GOSPIZ) voor de controle en preventie van MRSA
transmissie in ziekenhuizen. Dit leidde tot een aanvankelijke daling van de MRSA prevalentie in
Belgische ziekenhuizen. Doch, sinds 1998 wordt een continue stijging gezien van de MRSA prevalentie.
Genotypisch behoren 75% van de stammen tot 7 grote clonen (B2, A20, A21, L1, G10 en C3). In 2002
heerste dezelfde hoge MRSA prevalentie als in 1994 (24,7%). Er heeft zich tevens een verschuiving
voorgedaan van de predominante MRSA stammen. De A1 (= Iberische cloon) is sinds 2001 verdrongen
door vooral de B2 en A20 clonen, die gevoeliger zijn aan antibiotica, in het bijzonder gentamicine.
Alarmerend is de introductie in België van zeer epidemische MRSA stammen (UK EMRSA-15 en -16)
(4).
Surveillance naar MRSA is een hoeksteen van de MRSA controlepolitiek. Surveillance laat immers een
vroegtijdige detectie toe van het reservoir en potentiële bronnen. Surveillance laat een snel ingrijpen toe
om transmissie van MRSA te voorkomen en te beperken, wat met klinische stalen niet het geval is (1).
De methode en in het bijzonder het primair medium dat het laboratorium gebruikt voor de verwerking van
de surveillancestalen, dient voldoende gevoelig te zijn. Gelet de kosten van de specifieke MRSA
controlemaatregelen (o.a. isolatie) dient ook met de snelheid van de methode rekening te worden
gehouden. De specificiteit is van minder belang gelet het gebruik van zeer specifieke confirmatietesten
(3, 17).

Questions
1. Welke pre-analytische factoren hebben een significante invloed op de sensitiviteit van de detectie van
MRSA op surveillance stalen in het laboratorium?
2. Welke primaire cultuurbodem in het laboratorium is de meest optimale ter detectie van MRSA op
surveillancestalen, wat betreft sensitiviteit en snelheid?
3. Welke staalafnameplaats en primaire cultuurbodem is het meest kosteffectief ter detectie van MRSA
op surveillancestalen?
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Critical Appraisal
1. Welke pre-analytische factoren zijn kritisch voor de optimale
laboratoriumdetectie van MRSA op surveillancestalen?
a) anatomische plaats van staalafname:
Uitgebreide studies omtrent kolonisatie door methicillinegevoelige Staphylococcus aureus (MSSA)
werden in de jaren ’50 en ’60 verricht, omwille van het probleem van de penicillineresistentie. De
belangrijkste plaats van kolonisatie is het vestibulum nasi (anterieure nares), gevolgd door het perineum.
Ongeveer 50% à 70% perineaal gekoloniseerden zijn ook nasale dragers. Perineale dragers zijn vaak
belangrijke strooiers. Andere plaatsen zoals de keel en de oksel zijn minder frequent gekoloniseerd. Er
bestaan geen redenen om aan te nemen dat MRSA zich überhaupt anders gedraagt dan MSSA, maar
verschillen in predilectieplaats tussen MRSA stammen zijn beschreven (7).
De optimale plaats voor staalname bij patiënten in het kader van surveillancekweken voor MRSA werd in
meerdere studies onderzocht. De plaats die in de meeste studies het frequentst positief is voor MRSA is
de neus, met name de anterieure nares (sensitiviteit: 50% - 97%) (45, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 57). Alle
richtlijnen bevelen minstens staalname t.h.v. beide anterieure nares aan. Een studie, waarin staalname
t.h.v. het rechter met het linker neusgat werd vergeleken, kon geen significant verschil aantonen in
opbrengst (59). De opbrengst van staalname op andere plaatsen (i.e. haren, vingers, handen, keel, oksel,
lies, perineum) ligt lager dan voor de anterieure nares. Echter, enkele studies beschrijven het perineum of
de keel als meest frequent gekoloniseerde plaats (46, 47). De exacte sensitiviteit van staalafname t.h.v.
deze verschillende plaatsen is onduidelijk omwille van het grotendeels ontbreken van goede studies en
van talrijke mogelijke interfererende factoren, zoals de karakteristieken van de patiëntenpopulatie, de
karakteristieken van de MRSA stam en de gebruikte laboratoriummethode. Voor neonati is de waarde van
staalname t.h.v. de navel onduidelijk omwille van contradictoire resultaten in verschillende studies (55).
De kans op detectie van MRSA verhoogt indien de staalname gebeurt op meerdere plaatsen. De hoogste
opbrengst (sensitiviteit tot 98,3%) werd in enkele studies bekomen bij staalafname t.h.v. neus, keel en
perineum (45, 56). Additionele afnamen t.h.v. oksel of lies brachten in verschillende studies geen
significante meeropbrengst op (50, 52, 53). De NVMM-, HIS- , WHO- en de SHEA-richtlijn raden afname
t.h.v. minstens neus, keel en perineum aan. De GOSPIZ-richtlijn raadt de afname aan t.h.v. minstens
neus en keel en in specifieke situaties het perineum.
De richtlijnen stellen dat staalafnamen op andere plaatsen nuttig kunnen zijn bij specifieke patiënten.
Enkele studies tonen aan dat bij patiënten met wonden, huidlesies, tracheostomies of gastrostomies deze
plaatsen frequent positief zijn voor MRSA en soms zelfs frequenter dan de neus (45, 49, 52, 57, 58). Alle
richtlijnen raden aan om bijkomende stalen af te nemen in specifieke situaties: wonden en huidlesies
(inclusief insteekplaatsen voor catheters), sputum bij productieve hoest en tracheostomie, urine bij
catheterisatie. Studies over de senitiviteit van staalafname op bepaalde van deze plaatsen ontbreken
echter grotendeels (61). In het UZ-Leuven gebeuren geen afnames van surveillancestalen voor deze
plaatsen.
Het aantal kweken dat moet worden afgenomen en de tussenliggende tijdsduur is een onderwerp van
discussie. De NVMM-richtlijn meldt dat ook hier goede studies ontbreken. De frequentie van staalafname
beïnvloedt althans de sensitiviteit van detectie van MRSA: in enkele studies leverde consecutieve
staalnamen een hogere opbrengst op aan MRSA dragers (44, 50, 51, 57). In een studie over de detectie
van MSSA werd geen significant verschil gevonden tussen een interval van minsten 1 uur en een interval
van minstens 24 uur, voor 3 consecutieve staalnames (44). Deze studie werd door dezelfde groep
herhaald in het kader van MRSA surveillance en leverde wederom geen significant verschil op (51). De
NVMM-richtlijn stelt dat bij het gebruik van een aanrijkingsmedium 1 afname i.p..v 3 afnames op 3
consecutieve dagen, zoals de WIP-richtlijn voorstelde, kan volstaan. Maar de studie die wordt geciteerd
laat deze conclusie niet toe aangezien zelfs met het gebruik van een aanrijkingsmedium bij 3
consecutieve afnames een significant hoger percentage MRSA dragers werd gedetecteerd in vergelijking
met 1 afname (44). De GOSPIZ-richtlijn citeert hetzelfde artikel bij de aanbeveling om 3 consecutieve
staalnames te doen ter demonstratie van MRSA eradicatie.
Opgemerkt dient te worden dat er geen gecontroleerde studies bestaan die de invloed van de
afnameplaats op MRSA controle hebben nagegaan. Echter, MRSA uitbraken zijn beschreven, die na het
herbekijken van de surveillance strategie en het introduceren van perineale staalafnames, naast nasale

afnames, onder controle kwamen (47).
De NVMM-richtlijn stelt dat men met één wisser een staalafname mag doen van meerdere plaatsen, of,
als alternatief, indien men meerdere wissers heeft afgenomen, men al de wissers op of in hetzelfde
medium mag enten. Dit laatste wordt ook aangeraden in de SHEA-, WHO- en HIS-richtlijnen. De
motivering is dat het niet uitmaakt waar, maar wel of er überhaupt MRSA aanwezig is en dat deze
werkwijze kostenbesparend is (62). Er zijn geen specifieke prospectieve studies die deze werkwijzen
vergeleken hebben. Maar in studies die het effect van MRSA controlemaatregelen hebben beschreven,
werd ook van deze werkwijze gebruik gemaakt. Indien een drager wordt gevonden, kan een
gedifferentieerde kweek op nieuwe wissers worden uitgevoerd. De GOSPIZ-richtlijn doet hieromtrent
geen uitspraak.
b) andere pre-analytische factoren:
De invloed van andere pre-analytische factoren is weinig of niet bestudeerd voor MRSA.
De richtlijnen van de GOSPIZ en NVMM laten het gebruik van een katoenen of dacron wisser toe.
Men verwijst naar een studie die een hogere opbrengst vond van MSSA met katoenen wissers die
geïmpregneerd waren met koolstof en men geeft de voorkeur aan dit type wisser (59). Een recente studie
kon echter geen significante verschillen in opbrengst van MRSA aantonen bij het gebruik van een
katoenen wisser, een met koolstof geïmpregneerde katoenen wisser en een dacron wisser (60).
Het bevochtigen van de wisser voorafgaande aan de staalname in een steriele zout- of
peptonenoplossing wordt in sommige richtlijnen sterk aangeraden (HIS-richtlijn), doch in andere richtlijnen
niet nodig geacht (NVMM-richtlijn). De ASM raadt aan de wisser te bevochtigen bij afname t.h.v. een
droge plaats. Er zijn geen studies die het effect van bevochtiging op de MRSA opbrengst hebben
bekeken.
Het gebruik van een transportmedium wordt in de NVMM-richtlijn aangeraden, in de HIS-richtlijn enkel
indien het transport naar het laboratorium niet onmiddellijk kan gebeuren. Er is slechts 1 studie die het
effect van een transportmedium (Stuart’s medium) heeft nagegaan, doch de stalen werden gedurende 7
dagen op 4°C bewaard vooraleer ze uit te platen en dit leverde een hogere opbrengst op (59). Een
recente studie vond geen significante meeropbrengst van MRSA na Stuart’s preincubatie voor 3 dagen
(60).
De GOSPIZ-richtlijn vermeldt dat minstens 48 uur gewacht moet worden na de laatste systemische of
topische toediening van antibiotica voor staalname ter demonstratie van MRSA decontaminatie, doch
geeft geen referenties. Er zijn geen studies die het effect van antimicrobiële therapie op de sensitiviteit
van de laboratoriummethode ter detectie van MRSA hebben bestudeerd.

2. Welke primaire cultuurbodem in het laboratorium is de meest optimale ter
detectie van MRSA op surveillancestalen, wat betreft sensitiviteit en snelheid?
In de literatuur worden verschillende, specifieke methoden beschreven voor de detectie van MRSA op
surveillancestalen. In regel worden kweekmethoden gebruikt. De aandacht gaat uit naar de primaire
cultuurbodem die gebruikt wordt voor de detectie van MRSA, in bijzonder de samenstelling van de
cultuurbodem en de incubatieduur. Qua samenstelling maakt men een onderscheid tussen nietselectieve media en media die selectief worden gemaakt voor stafylokokken (o.a. toevoegen van
NaCl%) of voor methicillineresistente stafylokokken (o.a. toevoegen van methicilline of oxacilline).
Verder wordt er een onderscheid gemaakt tussen vaste cultuurbodems (agarplaten) en vloeibare
aanrijkingsmedia.
Zeer uiteenlopende vaste cultuurbodems zijn gebruikt voor de detectie van MRSA: mannitol-salt agar
(MSA) met 2,5% tot 7,5% NaCl, MSA met een antibioticum (meestal oxacilline, soms methicilline), in
verschillende concentraties (2, 4, 5 of 6 µg/ml), MSA met lipovitelline, MSA met lipovitelline en een
oxacillineschijfje of oxacilline, MSA met lipovitelline, telluriet en desferrioxamine, MSA met telluriet en
oxacilline, MSA met 4 µg/ml methicilline en 8 µg/ml aztreonam, Columbia-colsitine-nalidixine-5%
schapen bloedagar, Mueller-hinton-agar (MHA) met oxacilline (6 µg/ml) en/of met NaCl (4%), BairdParker medium met ciprofloxacine, bromocresol-purple agar, CHROMagar met ciprofloxacine, Halifax
mRSA-medium, Columbia bloedagar met 8 µg/ml ciprofloxaine, Columbia bloedagar met
desferrioxamine, polymyxine B, amfotericine en 2 µg/ml methicillin of 0.5 µg/ml oxacilline, milkagar met 4
µg/ml methicilline, Methicilline-bloedagar met 4 µg/ml methicilline, Oxacilline-resistance-screening-agar
(ORSA) met 2 µg/ml oxacilline, polymycine B, mannitol en anilineblauw (12, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 25,
26, 27, 29, 30, 32, 35, 38, 39, 40, 41, 60
Er zijn slechts enkele studies voorhanden die op systematische en prospectieve wijze meerdere primaire
cultuurbodems hebben vergeleken (12, 27, 33, 39, 60). De resultaten van deze studies suggereren dat
het gebruik van een selectieve en differentiële cultuurbodem de sensitiviteit, alsook de specificiteit,
verhoogt in vergelijking met een universele en minder differentiële cultuurbodem (vb. bloedagar). Geen
enkele selectieve cultuurbodem is echter duidelijk superieur te noemen, maar goede studies die de best
presterende selectieve en differentiële cultuurbodems onderling vergeleken hebben, ontbreken
grotendeels (27, 39). Het is ook niet duidelijk welke de optimale concentraties van zout en
methicilline/oxacilline zijn voor deze cultuurbodems. Het voorkomen van MRSA-stammen (vb. EMRSA16) met een verminderde zouttolerenatie is beschreven (31). De betekenis voor de detectie in het
laboratorium is evenwel onbekend, omdat prospectieve studies in het laboratorium ontbreken. Een
invloed van de staalafnameplaats op de primaire cultuurbodem wordt beschreven (vb. van perineale
wissers met talrijke gramnegatieven), maar in de meeste studies is de impact van de afnameplaats van
de wisser niet te achterhalen (32). Er zijn geen studies die systematisch geëvalueerd hebben of bepaalde
primaire cultuurbodems meer geschikt zijn voor wissers van welbepaalde afnameplaatsen.
De incubatietijd van de cultuurbodems beïnvloedt de opbrengst aan MRSA. Naarmate men media langer
incubeert (overnacht tot > 96 uur) verhoogt de opbrengst. In de meeste studies werden de cultuurbodems
minstens 48 uur geïncubeerd. Tot ongeveer de helft van de platen kan incubatie gedurende 48 uur
vereisen ter detectie van MRSA (62). In 1 studie werden MSA-platen tot 7 dagen geïncubeerd en was er
een winst van 16,7% t.o.v. 2 daagse incubatie (59). De GOSPIZ-richtlijn merkt op dat selectieve vaste
cultuurbodems minstens 48 uur geincubeerd dienen te worden. De ASM raadt aan vaste media 72 uur te
incuberen.
De GOSPIZ- en NVMM- richtlijnen doen geen uitspraak over de exacte vaste cultuurbodem die het
laboratorium dient te gebruiken. Weliswaar geeft men voorbeelden van media die men kan gebruiken. De
GOSPIZ- en NVMM-richtlijn vermelden de MSA met 4 of 6 µg/ml oxacilline . De HIS-richtlijn raadt het
gebruik aan van vaste media met 4 g/ml methicilline. De ASM raadt het gebruik aan van MSA met 4 tot 6
µg/ml oxacilline of een MSA met lipovitelline en een oxacilleschijfje.
Uiteenlopende aanrijkingsmedia werden beschreven: Tryptic-Soy bouillon (TSB) met 6,5% NaCl, Tryptone
bouillon met 6, 7 of 7,5% NaCl en 1% mannitol, Robertson’s cooked meat bouillon met 7,5% NaCl, brainheart infusion (BHI) bouillon met 50 µg/ml aztreonam en 8 µg/ml ciprofloxacine, BHI met 10 µg/ml colistine
en 2,5%NaCl, BHI, phenyl-mannitol bouillon met 75 µg/ml aztreonam en 5 µg/ml ceftizoxime, MH bouillon
met 6 µg/ml oxacilline en 4,5% NaCl, nutrient bouillon met 20 µg/ml aztreonam, nutrient bouillon met
mannitol, 2,5% NaCl, 20 µg/ml aztreonam, 8 mg/ml ciprofloxacine en colistine (13, 16, 18, 20, 33, 35, 37,
38, 40, 60).

Het gebruik van aanrijkingsmedia leidde in de meeste studies tot een verhoogde opbrengst van MRSA in
vergelijking met de vaste cultuurbodems (10, 13, 16, 18, 19, 20, 33, 35, 37, 38, 44, 59, 60); uitzonderingen
zijn echter beschreven (40). Zowel met selectieve als niet-selectieve aanrijkingsmedia (BHI) (18) werd een
hogere opbrengst beschreven, maar de meeste studies gebruikten selectieve aanrijkingsmedia. Het
aanrijkingsmedium werd meestal overnacht geïncubeerd. De cijfers van de meeropbrengst variëren sterk
(van 9% tot 50%). Het nadeel van het gebruik van aanrijkingsmedium is een verlenging van de tijdsduur van
de methode en een vertraging in het rapporteren. Alle richtlijnen raden het gebruik van een
aanrijkingsmedium aan. In het UZ-Leuven wordt geen aanrijkingsmedium gebruikt.
Het is onduidelijk of bij gebruik van een aanrijkingsmedium er initieel een additioneel vaste cultuurbodem
geënt moet worden. Het argument voor het tegelijk enten van een vaste cultuurbodem is de snellere
antwoordtijd bij stalen met MRSA. Een vaste cultuurbodem wordt wel steeds gebruikt voor de afenting van
een aanrijkingsmedium. De NVMM-richtlijn raadt aan steeds een niet-selectief vaste cultuurbodem
(conventionele bloedagar en eventueel phenolmannitol agar) bij in te zetten bij gebruik van een selectief
aanrijkingsmedium, omwille van een theoretisch en onbekend verlies aan sensitiviteit met het selectief
aanrijkingsmedium. Bij gebruik van een niet-selectief aanrijkingsmedium kan een vaste cultuurbodem
achterwege gelaten worden. De HIS-richtlijn raadt het initieel bijenten van een vaste cultuurbodem bij
gebruik van een aanrijkingsmedium enkel aan wanneer snelheid essentieel is. De ASM raadt het tegelijk
enten aan van een vaste cultuurbodem en een aanrijkingsmedium.
De NVMM-richtlijn vermeld dat geen definitieve aanbevelingen gedaan kunnen worden over de
samenstelling van een selectief aanrijkingsmedium omwille van het ontbreken van uitgebreide vergelijkende
studies. Ook de GOSPIZ-richtlijn vermeld dat de juiste zoutconcentratie controversieel is, alsook de te
gebruiken antibiotica en hun concentratie. De HIS-richtlijn vermeldt dat indien lagere zoutconcentraties
worden gebruikt, antibiotica zoals aztreonam of nalidixine dienen te worden toegevoegd aan het
aanrijkingsmedium. De HIS- en WHO-richtlijn raden het gebruik van methicilline in het aanrijkingsmedium af.
De NVMM- en de GOSPIZ-richtlijn raden bij het gebruik van een selectief aanrijkingsmedium het gebruik
aan van een niet-selectieve vaste cultuurbodem (bloedagar) voor afenting en bij het gebruik van een nietselectief aanrijkingsmedium het gebruik aan van een selectieve vaste cultuurbodem voor afenting. Er zijn
echter geen studies voorhanden die deze aanbeveling onderzochten.
De GOSPIZ- en NVMM-richtlijnen doen geen uitspraak over het exacte aanrijkingsmedium dat het
laboratorium dient te gebruiken. Ze geven voorbeelden van media die men kan gebruiken. De GOSPIZrichtlijn vermeldt de TSB met 7,5% NaCl. De NVMM-richtlijn vermeldt de phenyl-mannitol bouillon met
aztreonam en ceftizoxim, alsook de BHI met 7,5% NaCl. De HIS-richtlijn raadt het gebruik aan van Oxoid’s
nutrient bouillon met extra NaCl of Robertson’s cooked meat met NaCl. De ASM raadt het gebruik aan van
tryptone bouillon met 7,5% NaCl. De WHO-richtlijn raadt het gebruik aan van een bouillon met 7% NaCl.
De meeste studies naar het effect van een aanrijkingsmedium incubeerden het medium overnacht. De
GOSPIZ- en HIS-richtlijn raden een overnachtse incubatie (+/- 18 uur) aan.
Enkele studies gebruikten moleculaire technieken (PCR) ter detectie van MRSA (mecA en nuc of femA of
femB of coagulase gen), ofwel rechtstreeks vanop de wisser ofwel na incubatie in een aanrijkingsmedium
(11, 24, 28, 36, 42, 43). Men rapporteert vergelijkbare sensitiviteit en specificiteit, maar snellere detectie van
MRSA ( 6-24 uur i.p.v. 48-78 uur). Echter, enkele studies rapporteren met deze moleculaire technieken ook
een lagere sensitiviteit (28, 34) of specificiteit (28, 34, 36, 42). De GOSPIZ-, HIS- en SHEA-richtlijn
vermelden dat moleculaire technieken onder investigatie zijn.
Er zijn geen prospectieve studies die de optimale incubatietemperatuur (30°C versus 37°C) bestudeerd
hebben voor de detectie van MRSA op surveillancestalen. Beide incubatietemperaturen zijn echter gebruikt
in studies ter evaluatie van de laboratoriummethode en ter evaluatie van MRSA-controlemaatregelen. De
HIS-richtlijn raadt een incubatie op 30°C aan. De WHO-richtlijn vermeldt beide incubatietemperaturen. De
GOSPIZ-richtlijn vermeld inubatie op 37°C.
De NVMM-richtlijn raadt sterk aan een onderscheid te maken tussen een bekende stam en een onbekende
stam. Voor een bekende stam dient het laboratorium ‘maatwerk’ te leveren. i.f.v. de zouttolerantie en het
antibiogram. Er zijn geen prospectieve studies uitgevoerd die het effect van ‘maatwerk’ onderzochten.
Prospectieve, gecontroleerde studies ontbreken
laboratoriummethode op de controle van MRSA.
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3.Welke staalafnameplaats en primair medium is het meest kosteffectief ter
detectie van MRSA op surveillancestalen?
Alhoewel talrijke laboratoriummethoden beschreven zijn voor MRSA surveillancestalen, zijn er geen
studies die de kosten vergeleken hebben tussen de verschillende methodes. Eén recente studie
berekende de kosteffectiviteit van verschillende laboratoriummethoden aan de hand van een
mathematisch model ontwikkeld voor patiënten op een intensieve zorgen eenheid (61). Om de
kosteffectiviteit van een test te berekenen werd rekening gehouden met de sensitiviteit, specificiteit en
de kost van de test zoals gepubliceerd in de literatuur en meegedeeld door communicatie met
ziekenhuizen. Men berekende voor iedere test een kosteffectiviteitsratio door de verhouding te maken
van de winst die surveillance opleverde bij de controle van MRSA in het ziekenhuis met de kosten van
de test.
Algemeen bleek specificiteit geen majeure determinant van de kosteffectiviteit te zijn omwille van de
zeer hoge specificiteit van de confirmatietesten die gebruikt worden, maar sensitiviteit wel. Sensitiviteit
werd in hoge mate beïnvloed door de plaats van staalafname en het primaire medium.
Wat betreft de afnameplaats werd berekend dat de neus de meest kosteffectieve afnameplaats was bij
een enkelvoudige staalafname. Maar dit werd overtroffen door een combinatie van meerdere
afnameplaatsen. Optimaal was een gecombineerde afname van neus en wonden. Het dient opgemerkt
dat de studie veronderstelde dat ieder staal per afnameplaats afzonderlijk werd verwerkt in het
laboratorium.
Wat betreft de primaire media was een Baird-Parker medium met ciprofloxacine dat overnacht werd
geïncubeerd het meest kosteffectief. Het gebruik van een MSA met of zonder methicilline was
kosteffectief bij gebruik van een aanrijkingsmedium en incubatie gedurende 42 uur. Opgemerkt dient te
worden dat andere primaire media niet opgenomen werden in de studie.

To do/ Actions
Evaluatie van de gehanteerde laboratoriummethode te UZ-Leuven: lopende
Modified from: Sackett DL., Evidence-based Medicine: How to Practice and Teach EBM, Churchill
Livingstone, 2000

Addendum1:
Overzicht van positieve surveillancestalen op MRSA bij opgenomen patiënten (101) te UZ Gasthuisberg
i.f.v. de afnameplaats:
Enkel neus:
28
Enkel keel:
8
Enkel perineum:
42
Neus en keel:
7
Neus en perineum:
1
Keel en perineum:
1
Neus, keel en perineum:
5
Andere:
5
Sensitiviteit:
Perineum:
Neus:
Keel:
Neus en perineum:
Neus, keel en perineum:

52,5%
44,5%
20,8%
87,1%
95%

Addendum2:
Evaluatie primaire surveillance cultuurbodems ter detectie van MRSA: lopende

