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Summary 

 

Roman road, Sassoferrato, Italy, 2009 

  



In the Euregion Meuse-Rhine there is an intensive interhospital exchange of patients in and between the 

different regions in Belgium, Germany and the Netherlands. Therefore the Dutch hospitals are exposed to the 

import of MRSA colonised patients, because of the higher MRSA prevalence in the surrounding regions. MRSA 

colonised patients have a higher risk in developing an infection during their hospital stay, and without infection 

control measures, MRSA may be spread to HCWs and other patients. As a consequence of the worldwide MRSA 

epidemics in the 80s, the S&D policy was introduced as a national policy in Dutch hospitals to pro-active screen 

patients with risk factors for MRSA, to isolate them, and to decontaminate them if necessary. 

Chapter 2 gives an overview of current literature of methicillin-susceptible and resistant S. aureus in terms of 

prevalence, risk factors in and outside a hospital, the different typing methods applied for MSSA and MRSA, the 

MRSA detection methods and finally the cost of MRSA containment. 

Molecular typing of 180 MSSA isolates from blood cultures from patients admitted to the University Hospital 

Maastricht (UHM), between 1999 and 2006, revealed that 50% have a genetic background common to endemic 

circulating HA-MRSA types CC5, CC8, CC22, CC30, and CC45, and CA-MRSA types CC1, CC8, CC30, and CC59 

(Chapter 3). Since this phenomenon has also been found in other countries, it might imply that these clones 

can act as recipient for acquiring SCCmec. The other MSSA isolates were not related to MRSA clones, which 

suggest that MSSA is more genetic heterogeneously than MRSA, and that, certain MSSA clones do not offer the 

stable genetic environment for inserting SCCmec and thus become MRSA. 

Between January 2002 and December 2006, 175 MRSA isolates from surveillance cultures from the Euregion 

were typed by amplification of the spa gene (Chapter 4). There was a great genetic variability of MRSA clones, 

some of them appeared while others disappeared. An explanation might be that some MRSA clones were 

introduced by the health care cross-border exchange from Belgium and Germany, while others clones were 

eradicated due to the S&D policy. Until 2005 ST5-MRSA-IV (Paediatric clone) with spa types t002 en t447 was 

predominant in the UHM. Both spa types differed by only deletion of 1 repeat, and it is hypothesised that the 

Paediatric clone adapted on its fitness, or that a new clone was introduced. Furthermore other clones were 

previously only seen in Belgium and Germany, like the New York/Japan clone (ST5-MRSA-II), and the South 

Germany clone (ST228-MRSA-II). After 2005 the UK EMRSA-15 clone (ST22-MRSA-IV) was found for the first 

time. Different MLST CC5 associated clones were cultured from Belgian health care workers and cystic fibrosis 

patients, which suggest either import of MRSA or an in vivo transfer of SCCmec to MSSA. 

The genetic background of 257 MRSA isolates, isolated between July 2005 and April 2006, from infected and 

colonised patients in the Euregion Meuse-Rhine is described in Chapter 5. Isolates from Dutch hospitals were 

genetic more divers than those from Belgium and Germany. The Berlin clone (ST45-MRSA-IV) dominated in 

Belgium, while in Germany the New York/Japan clone (ST5-MRSA-II) is most prevalent. The isolates from Dutch 

colonised patients however belonged to different clones: the New-York/Japan clone, and the Paediatric clone 

(ST5-MRSA-IV), the EMRSA 2/6 clone (ST8-MRSA-IV) and the Berlin clone were predominant. The increased 

number of different MRSA clones found, as compared to an earlier study, suggests that exchange and import of 

MRSA clones has been taken place very likely by cross-border health care. 

The cost of the S&D policy for nursing and treatment of MRSA colonised patients admitted to the University 

Hospital Maastricht between 2000 and 2004, is presented in Chapter 6, and was compared with the cost of 

nursing and treatment of MSSA infected patients. Due to an effective S&D policy the number of MRSA infected 

patients was below 1 per year, therefore the cost in the MRSA risk group was almost exclusive coming from the 

MRSA infection control actions and containment. The yearly amount spent on MRSA containment and 

treatment of S. aureus infections was €1,381,200 and €2,738,128 respectively. By simulation and variation of 

the number MRSA colonised patients, we showed that the cost of the S&D policy did not exceed the cost of 

treatment of S. aureus infections if the number of colonised patients was less than 8%. This means that the 

S&D policy is cost-effective, even if the MRSA prevalence is higher compared to the current situation. There 

have been studies worldwide on the MRSA containment in hospitals or in certain departments. These studies 

were often different in design, kinds of interventions, and ways to calculate the cost giving different results, 



showing either absence or presence of any effect. Furthermore only a few publications have appeared on the 

cost of the S&D policy in the Netherlands. Therefore well designed studies are necessary to show the effect of 

the S&D policy. 

The advantage of the recently developed molecular techniques for detecting MRSA in patients, is that the 

results are available after a few hours, in contrast to the conventional method which includes enrichment and 

culture and takes at least a few days before getting the results. In Chapter 7, the feasibility of the detection of 

MRSA with the BD GeneOhm™ StaphSR and the Cepheid Xpert™ MRSA assay in a presumptive low MRSA 

prevalence population is described. Both assays have an excellent negative predictive value of >99%. However 

the positive predictive value between 31 and 50% is low, not only due to the low prevalence of MRSA in this 

study, but also due to false-positive results, which could not be confirmed with culture. A possible explanation 

is that partial deletions in the mecA or the SCCmec sequences can occur, while the 3’ end of SCCmec may be 

present, and therefore is amplified by the assays. Therefore hospitals with a low prevalence MRSA may be 

faced with an unnecessary increased cost for isolating patients after a positive result with a molecular assay. 

As a consequence of good clinical practice, a positive test result with a molecular assay must always be 

confirmed by enrichment and culture. To avoid missing true colonised patients, a regular update of primers and 

probes by the manufacturers of molecular assays is also imperative, in the detection of all types of SCCmec. 

Hence, rapid molecular assays may have a place in the global containment policy of a hospital, but the assay 

should be used in conjunction with the infection control policy. Just as well designed studies are inevitable to 

show any effect on the transmission of MRSA. 

 

  



Samenvatting 

 

Lantána cámara, Brugge, 2009 

 
  



In de Euregio Maas-Rijn is er een intensieve uitwisseling van patiënten tussen de verschillende ziekenhuizen in 

België, Duitsland en Nederland. Dit betekent dat Nederlands-Limburgse ziekenhuizen geconfronteerd kunnen 

worden aan met MRSA gekoloniseerde patiënten die afkomstig zijn uit ziekenhuizen van de omringende 

Euregio’s waar de MRSA kolonisatiegraad van patiënten hoger is dan in Nederland. MRSA gekoloniseerde 

patiënten hebben een verhoogd risico om tijdens hun verblijf in een ziekenhuis een infectie met een (MR)SA te 

ontwikkelen en om, indien geen preventieve maatregelen worden genomen, MRSA te verspreiden naar andere 

patiënten en gezondheidsmedewerkers. Ten gevolge van wereldwijde MRSA epidemieën in de jaren ’80 werd 

de ‘Search en Destroy policy’ (S&D beleid) in Nederlandse ziekenhuizen ingevoerd om de verspreiding van 

MRSA tegen te gaan en alle potentieel gekoloniseerde patiënten proactief op MRSA te screenen en dragers te 

isoleren en indien nodig te dekoloniseren. 

Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de huidige literatuur over methicilline-gevoelige en -resistente 

Staphylococcus aureus voor wat betreft prevalentie, risico factoren binnen en buiten een ziekenhuis, de 

verschillende typeringsmethoden van (MR)SA, de detectiemethoden van MRSA en de kosten die nodig zijn om 

de verspreiding van MRSA in ziekenhuizen te beheersen. 

Moleculaire typering van 180 MSSA isolaten uit bloedkweken afkomstig van patiënten opgenomen in het 

Universitair Ziekenhuis Maastricht (UZM) tussen 1999 en 2006 (hoofdstuk 3), toonde aan dat 50% van de 

isolaten een genetische achtergrond had die vergelijkbaar was met de endemisch circulerende HA-MRSA types, 

CC5, CC8, CC22, CC30 en CC45 en de CA-MRSA types, CC1, CC8, CC30 en CC59. Dit werd ook in andere landen 

waargenomen, zodat aangenomen kon worden dat deze klonen relatief gemakkelijk SCCmec konden 

verwerven. De overige MSSA isolaten waren genetisch niet geassocieerd met MRSA klonen, wat suggereerde 

dat MSSA genetisch meer heterogeen is dan MRSA, en dat sommige MSSA klonen bijgevolg geen stabiele 

genetische omgeving bieden om SCCmec te verwerven en dus om zelf MRSA te worden. 

Tussen januari 2002 en december 2006 werden 175 MRSA isolaten afkomstig van surveillance kweken uit de 

Euregio, door amplificatie van het spa gen, getypeerd (Hoofdstuk 4). Er was een grote genetische 

verscheidenheid van MRSA klonen, sommigen verschenen, terwijl andere klonen in deze periode verdwenen. 

Een mogelijk verklaring kan zijn dat sommige MRSA klonen door de grensoverschrijdende gezondheidszorg 

vanuit België en Duitsland werden geïntroduceerd, terwijl andere klonen door het S&D beleid werden 

geëlimineerd. Tot 2005 was ST5-MRSA-IV (‘Paediatric clone’), met spa types t002 en t447, predominant in het 

UZM. Beide spa types verschilden slechts door 1 ‘repeat’. De hypothese was dat er ofwel een aanpassing van 

de bacteriële “fitheid” had plaatsgevonden ofwel dat er een nieuwe kloon in de populatie geïntroduceerd was. 

Verder werden sommige klonen enkel in België en Duitsland waargenomen, zoals de New York/Japan kloon 

(ST5-MRSA-II) en de Zuid-Duitse kloon (ST228-MRSA-II). Na 2005 werd de UK EMRSA-15 kloon (ST22-MRSA-IV) 

voor het eerst in Nederland gevonden. Verschillende MLST CC5 geassocieerde klonen werden geïsoleerd bij 

Belgische gezondheidswerkers en mucoviscidose patiënten, wat ofwel import van MRSA ofwel een in vivo 

transfer van SCCmec naar een MSSA veronderstelde. 

Van 257 MRSA isolaten, afkomstig van patiënten uit de Euregio Maas–Rijn die geïnfecteerd of gekoloniseerd 

waren in de periode tussen juli 2005 en april 2006, werd hun genetische achtergrond bepaald (Hoofdstuk 5). 

De MRSA isolaten uit Nederland waren genetisch meer verschillend dan isolaten uit België en Duitsland. In 

België werd vooral de Berlijn kloon (ST45-MRSA-IV) gevonden, terwijl in Duitsland de New York/Japan kloon 

(ST5-MRSA-II) domineerde. De isolaten van gekoloniseerde Nederlandse patiënten behoorden tot verschillende 

klonen: hoofdzakelijk werden de New-York/Japan kloon, de ‘Paediatric clone’ (ST5-MRSA-IV), de UK EMRSA 2/6 

kloon (ST8-MRSA-IV) en de Berlijn kloon gevonden. De stijging van het aantal verschillende klonen die 

gevonden werden in vergelijking met een eerdere studie, doet vermoeden dat uitwisseling en import van 

MRSA klonen door grensoverschrijdende gezondheidszorg heeft plaats gevonden. 

De kosten van het S&D beleid, de verpleging en de behandeling van MRSA gekoloniseerde patiënten die 

opgenomen waren in het UZM tussen 2000 en 2004 werden vergeleken met de kosten van de verpleging en 

behandeling van infecties bij patiënten door MSSA, zijn beschreven in hoofdstuk 6. Door het effectieve S&D 



beleid waren er bijna geen MRSA geïnfecteerde patiënten (0,4/jaar), en zijn de kosten in de MRSA groep vooral 

afkomstig van preventieve maatregelen. Deze zijn met name gericht op het tegen gaan van de verspreiding van 

MRSA naar andere patiënten en gezondheidsmedewerkers. Het totale bedrag dat jaarlijks besteed werd aan 

MRSA preventie en aan de preventie en behandeling van S. aureus infecties, bedroeg €1.381.200 

respectievelijk €2.738.128. Door een simulatie van het aantal opgenomen en gekoloniseerde patiënten kon 

worden aangetoond dat de S&D kosten lager waren dan de behandelingskosten wanneer het aantal MRSA 

gekoloniseerde patiënten onder de 8% bleef. Er zijn wereldwijd verschillende publicaties geweest over 

infectiepreventieve interventies in ziekenhuizen of op bepaalde afdelingen van ziekenhuizen. De studies zijn 

vaak verschillend van opzet, met verschillende soorten interventies, andere berekeningswijze van de kosten en 

verschillende wijze van presentatie van de effecten. Er zijn ook maar enkele publicaties verschenen over de 

kosten van het S&D beleid in Nederland. Daarom is een goed opgezette studie noodzakelijk om het effect van 

het S&D beleid aan te tonen. 

De recent ontwikkelde moleculaire technieken hebben het voordeel dat het resultaat van de ‘screening’ van 

potentiële MRSA dragers binnen enkele uren bekend wordt, dit in tegenstelling met de conventionele methode 

met behulp van aanrijking en kweek, waar pas na 3 tot 5 dagen het resultaat verkregen wordt. 

De bruikbaarheid met betrekking tot de opsporing van MRSA met de BD GeneOhm™StaphSR en de Cepheid™ 

Xpert MRSA assay, in een (vermoedelijk) lage prevalentie MRSA populatie werd beschreven in hoofdstuk 7. 

Beide moleculaire testen hebben een uitstekende negatieve voorspellende waarde van >99%. De positieve 

voorspellende waarde van deze testen, tussen 31% en 50% is echter laag doordat de positieve resultaten met 

de moleculaire technieken niet met kweek bevestigd konden worden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat 

gedeeltelijke deleties in de mecA regio en SCCmec sequenties kunnen optreden, maar waarbij het 3’ uiteinde 

van SCCmec nog aanwezig is en geamplifieerd wordt. Door de relatief lage positief voorspellende waarde van 

de moleculaire testen worden ziekenhuizen met een lage prevalentie van MRSA, geconfronteerd met onnodige 

kosten vanwege de isolatie van patiënten, die positief zijn met de moleculaire methode. Een positief resultaat 

met een moleculaire test dient derhalve altijd met aanrijking en kweek bevestigd te worden. Om te vermijden 

dat werkelijk gekoloniseerde patiënten gemist worden, is een regelmatige update van primers en probes door 

de fabrikanten van de moleculaire testen noodzakelijk. Moleculaire testen kunnen een rol spelen in het infectie 

preventie beleid met betrekking tot MRSA van een ziekenhuis, echter alleen als onderdeel van het algemene 

infectie preventie beleid. Het effect van deze testen op de transmissie en verspreiding van MRSA zal eveneens 

verder onderzocht moeten worden. 

 


