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De rol van het resistoom & antibioticaresistentie in de 

patiëntenzorg 

De opkomst en verspreiding van antibioticaresistentie onder pathogene 

bacteriën is wereldwijd een toenemend probleem voor de volksgezondheid. Door 

toenemende resistentie tegen zelfs de laatste redmiddelen onder de antibiotica, 

bereikt dit probleem nu een punt waarop een toenemend aantal infecties erg 

moeilijk, of zelfs onmogelijk te behandelen zijn. In hoofdstuk 2 benadrukken we 

het belangrijke feit dat niet enkel antibioticaresistentie zoals die voorkomt in 

klinisch relevante pathogenen van belang is. In diverse omgevingen leven 

bacteriën in complexe gemeenschappen, waar zij genen met elkaar kunnen 

uitwisselen door middel van horizontale gen overdracht. Derhalve fungeren deze 

gemeenschappen als reservoirs van resistentie, waar antibioticaresistentie genen 

(ARGs)  van de ene bacteriesoort kunnen worden overgedragen naar andere, 

mogelijk pathogene, bacteriën. 

Het belang van zulke reservoirs met betrekking tot de resistentie die in de 

kliniek wordt aangetroffen, is door verscheidene gebeurtenissen van gen 

overdracht aangetoond. De blaCTX-M genen zijn daar misschien wel het meest 

belangrijke voorbeeld van. Deze genen, die hun oorsprong hebben in de 

omgevings-bacterie Kluyvera, zijn momenteel de meest voorkomende oorzaak 

van extended-spectrum β-lactamase (ESBL) productie in Enterobacteriaceae. Er 

zijn meerdere van dit soort uitwisselingen bekend waarbij genetica vanuit 

commensalen of bacteriën uit een water milieu is overgedragen aan menselijke 

pathogenen. Daarnaast wordt van de meeste klinisch relevante ARGs 

verondersteld dat deze afkomstig zijn van niet-pathogene bacteriën.  

Ten gevolge van deze interacties binnen en tussen deze verschillende 

gemeenschappen, moet er rekening worden gehouden met de effecten van 

antibiotica selectiedruk op niet alleen pathogenen, maar ook alle overige 

microben in zulke gemeenschappen, zoals in onze darmen, andere dieren en ook 

de omgeving. Een verhoging van resistoom elementen in deze microbiële 

ecosystemen, zelfs wanneer dit niet direct in menselijke pathogenen is, kan 

uiteindelijk tot in de kliniek reiken en op die manier grote gevolgen hebben voor 

de volksgezondheid. 
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Het menselijke darmresistoom 

Net zoals elke andere microbiële gemeenschap, bevat het menselijke 

darmmicrobioom talloze ARGs (hoofdstukken 4A, 4B). Met het potentieel van 

horizontale gen overdracht in deze resistentiereservoirs in gedachten, verdient de 

menselijke darmmicrobiota speciale aandacht door de hoge dichtheid aan micro-

organismen. Het gastro-intestinale stelsel wordt constant blootgesteld aan talloze 

bacteriën vanuit de omgeving via bijvoorbeeld voedsel, water, de grond of andere 

mensen en dieren. Deze binnenkomende bacteriën bevatten veelal ARGs, welke 

mogelijk overgedragen kunnen worden aan de oorspronkelijk aanwezige 

bacteriële gemeenschap. Op deze manier kan de voorraad aanwezige 

antibioticaresistentie elementen in de darmmicrobiota verhoogd worden. Hoewel 

enkele studies hebben laten zien dat ARGs al aanwezig zijn op jonge leeftijd en 

zonder voorafgaand antibiotica gebruik, zijn de gegevens over hoe het 

darmresistoom ontwikkelt en wordt beïnvloed door externe factoren nog beperkt. 

Veranderingen in de ontwikkelende microbiota kunnen echter wijzigingen in 

zowel de samenstelling als het daarmee geassocieerde resistoom teweeg 

brengen. 

In hoofdstuk 3 lieten we zien dat al binnen enkele weken na de geboorte 

verschillende ARGs detecteerbaar waren in de darmmicrobiota van kinderen. Op 

latere tijdstippen nam de prevalentie van de meeste genen toe. Hetgeen 

suggereert dat deze genen langzaam accumuleren gedurende de ontwikkeling van 

de microbiota. Het aac(6’)-aph(2”) gen, dat codeert voor aminoglycoside 

resistentie, werd echter minder prevalent over de tijd. Dit duidt erop dat sommige 

ARGs juist verdwijnen of verminderen in aantal. Tijdens de zuigelingenperiode en 

vroege kinderjaren verandert de microbiële samenstelling snel en wordt 

beïnvloed door verschillende factoren. Voorbeelden hiervan zijn de manier van 

geboorte, het type zuigelingenvoeding, de zwangerschapsduur en het antibiotica 

gebruik. Wij hebben laten zien dat de waargenomen veranderingen in ARGs 

gedeeltelijk gecorreleerd waren aan fluctuaties in bepaalde groepen bacteriën 

(bijvoorbeeld een hogere hoeveelheid bacteroides). Hieruit concludeerden we dat 

de samenstelling van het resistoom op deze leeftijd grotendeels gevormd wordt 

door de wijzigingen in de structuur van de bacteriële gemeenschap van de 

darmen. Ook lieten we zien dat factoren zoals de manier van geboorte en de duur 

van het geven van borstvoeding niet alleen invloed had op de darmmicrobiota 

samenstelling, maar ook op de prevalentie van verschillende ARGs. Onze 
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resultaten geven een representatie van de veranderingen in de microbiële 

samenstelling door te kijken naar de verschillende bacteriegroepen. Het uitvoeren 

van 16s rDNA sequencing zou echter een meer gedetailleerde correlatie tussen 

deze veranderingen kunnen verschaffen. In hun studie over de darmresistoom 

ontwikkeling van tweelingen lieten Moore en collega’s zien dat 

omgevingsfactoren in de vroege levensjaren vorm geven aan de resistoom 

ontwikkeling. In overeenkomst met onze resultaten, concludeerden zij dat het 

darmresistoom van de zuigeling waarschijnlijk een weerspiegeling is van de 

bacteriële gemeenschapssamenstelling. Samen met onze resultaten wijst dit erop 

dat vroege blootstelling aan organismen, die resistentiegenen bevatten welke 

gedeeld kunnen worden met opportunistische pathogenen, er toe kan lijden dat 

deze genen gevestigd worden in het resistoom en derhalve een mogelijk risico 

kunnen vormen voor toekomstige infecties.  

 

Reizen en de verspreiding van antibioticaresistentie 

In een tijdperk van toenemende globalisatie is het verkrijgen en de 

verspreiding van antibioticaresistente bacteriën ten gevolge van internationaal 

reizen een grote zorg. De blootstelling aan antibioticaresistente bacteriën tijdens 

een reis vormt een risico voor het ontwikkelen van infecties met zulke resistente 

bacteriën. Daarnaast kan de geografische verplaatsing van resistoom elementen 

ook leiden tot de introductie en verdere verspreiding van deze ARGs in andere 

omgevingen. 

In hoofdstuk 4A hebben we het effect van internationaal reizen op het 

darmresistoom onderzocht in een prospectieve cohort studie. De resultaten van 

deze studie laten zien dat ESBL coderende genen (blaCTX-M) in hoge mate werden 

verworven door reizigers die naar Azië of Afrika waren geweest. Met name 

reizigers die naar het Indiaas subcontinent waren geweest, hadden een hoog 

risico voor de acquisitie van blaCTX-M (>58%). Uit voorgaande studies naar de 

acquisitie van ESBL producerende Enterobacteriaceae door reizigers, bleek ook 

dat dit risico erg hoog was voor bestemmingen in Zuid-Azië (tot wel 88%). Dit 

duidt aan dat reizen naar deze gebieden een belangrijke factor is die bijdraagt aan 

de verspreiding van ARGs van endemische gebieden naar gebieden waar een lage 

prevalentie heerst. Dankzij onze metagenomische aanpak hebben we kunnen 

aantonen dat ook andere ARGs werden verworven tijdens het reizen. Dit werd 

duidelijk door de bevinding dat de plasmide gemedieerde quinolone resistentie 
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genen (qnrB en qnrS) ook in hoge mate verworven werden. Voor qnrS was het 

risico het grootst voor reizigers die naar Azië gingen en vooral voor de reizigers die 

Cambodia, Thailand of Vietnam hadden bezocht (>81% acquisitie). Van het 

laatstgenoemde land werd eerder aangetoond dat het endemisch is voor qnr 

genen. Hoewel onze studie zich richtte op een selectie van ARGs, benadrukken 

deze bevindingen de hoge waarschijnlijkheid dat vele andere ARGs, welke 

endemisch zijn in bepaalde gebieden, door reizigers worden geïntroduceerd in 

gebieden met een lage prevalentie. Zo is er waarschijnlijk ook een import van 

carbapenemase genen vanuit hoge prevalentie landen in de mediterranen zoals 

Italië, Turkije en Griekenland. Reizigers die deze gebieden bezoeken gaan echter 

over het algemeen niet naar reisklinieken waardoor de gegevens hierover helaas 

erg beperkt zijn. Een vervolg onderzoek op deze specifieke studie populatie is niet 

uitgevoerd. Hierdoor is het niet bekend is hoe lang de verworven ARGs in het 

darmmicrobioom aanwezig bleven. Hoewel sommige studies de persistentie van 

verkregen ESBL producerende stammen hebben onderzocht door gebruik te 

maken van kweek gebaseerde methoden, zou het uitvoeren van metagenomische 

studies op dit vlak bijdragen aan het inzicht over de dynamiek en lot van 

verworven ARGs. 

In hoofdstuk 4A beschrijven we de observatie dat sommige ARGs in het 

darmmicrobioom van volwassenen al een hoge prevalentie hadden voorafgaand 

van de internationale reis en dat deze fluctueerden in hoeveelheid. Deze 

fluctuaties konden vermoedelijk worden toegeschreven aan de invloeden van het 

reizen. In hoofdstuk 4B hebben we echter laten zien dat in niet-reizende 

volwassenen, een zelfde soort fluctuatie voor die specifieke ARGs werd 

aangetroffen. Waarschijnlijk vertegenwoordigen deze fluctuaties daarom 

normale, korte termijn veranderingen in de commensale microbiota. 

Veranderingen in de microbiële samenstelling tijdens internationaal reizen is tot 

nu toe nog niet onderzocht, maar zou verband kunnen houden met de acquisitie 

van specifieke ARGs. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat individuen met een 

verlaagde kolonisatieresistentie vatbaarder zijn voor veranderingen in microbiële 

samenstelling, inclusief een verhoging van het aantal Enterobacteriaceae en de 

daarmee geassocieerde ARGs. 

Hoewel wij en anderen hebben laten zien dat de acquisitie van ARGs en 

antibioticaresistente bacteriën plaats vindt tijdens internationaal reizen, was er 

geen data beschikbaar over hoe snel ARG acquisitie eigenlijk kan plaatsvinden. Dit 

spoorde ons aan om ons te concentreren op de dynamiek van het resistoom 
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tijdens de reis, zoals beschreven in hoofdstuk 5. Door opeenvolgende monsters te 

verzamelen voorafgaand, tijdens en na een reis, hebben we kunnen aantonen dat 

de acquisitie van ARGs al binnen enkele dagen kan plaatsvinden. De mediane tijd 

tot acquisitie was 5 dagen, hetgeen aangeeft dat dit snel plaatsvindt en dat ook 

korte bezoeken aan endemische gebieden voldoende zijn om bij te dragen aan de 

verspreiding van antibioticaresistentie. Ook benadrukt dit de mogelijke implicaties 

voor korte bezoeken aan andere soorten hoog-risico omgevingen zoals 

ziekenhuizen of boerderijen. Terwijl acquisitie binnen zeer korte tijd kan 

plaatsvinden, kunnen de effecten juist langdurig zijn. In onze gelimiteerde 

populatie grootte waren ARGs in sommige gevallen tot 3 maanden na de reis nog 

steeds detecteerbaar. Uit andere studies is gebleken dat resistente organismen, 

welke tijdens het reizen werden verworven, tot 6 maanden tijd persisteerden in 6-

24% van de reizigers. Zo lang het dragerschap van deze resistente bacteriën 

aanhoudt, is er zowel een verhoogd risico voor infecties met zulke bacteriën, als 

het risico voor de verdere verspreiding naar bijvoorbeeld andere leden in een 

huishouden. Bovendien zorgt het voor een constante blootstelling van het milieu 

door de uitscheiding van resistente bacteriën of ARGs (hoodstuk 2). 

Het eerste plasmide gemedieerde colistine resistentie gen (mcr-1) is pas recent 

beschreven. De verspreiding van dit gen kan grote gevolgen hebben omdat multi-

drug resistente bacteriën hierdoor ongevoelig kunnen worden tegen zelfs de 

laatst beschikbare behandelingsoptie. De informatie over de mate van de 

verspreiding van dit gen is nog schaars. Hoewel volgens sommige studies het 

aantal mcr-1 positieve stammen die uit dieren of voedsel zijn geïsoleerd vrij hoog 

was in bepaalde gebieden, zijn rapportages over dragerschap in mensen nog 

sporadisch. In hoofdstuk 6 onderzochten we of reizigers aan dit gen werden 

blootgesteld, en daarmee mogelijk een bijdrage leveren aan de verspreiding 

ervan. In een PCR zijn metagenoom monsters vatbaarder voor het induceren van 

niet-specifieke amplificatie. Dit komt door de hoge diversiteit in het aanwezige 

DNA ten opzichte van bijvoorbeeld DNA dat geïsoleerd is uit bacteriële isolaten. 

Bovendien werd er aangetoond dat de PCR opstelling van Lui et al. vals-positieve 

uitslagen genereerde op bacteriële isolaten. Om op een betrouwbare manier het 

(fecale) metagenoom voor de aanwezigheid van mcr-1 te kunnen onderzoeken, 

hebben we daarom een nieuwe real-time PCR ontworpen. Door gebruik te maken 

van deze gevoelige en specifieke PCR opstelling ondervonden we dat voor 1 

deelnemer het mcr-1 gen in zowel de pre- als post-reis monsters aanwezig was. 

Daarnaast was bij 5 deelnemers enkel het post-reis monster positief bevonden. 
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Dit suggereert dat dit gen al in hoge mate aanwezig is in bepaalde delen van de 

wereld en bevestigd dat het reizen naar zulk hoog-risico gebieden een risico factor 

is voor de acquisitie en verspreiding ervan.  

Bacteriële isolaten die het mcr-1 gen bevatten konden niet van alle fecale 

monsters worden geïsoleerd. Hoewel dit waarschijnlijk komt door de verminderde 

levensvatbaarheid van de bacteriën in deze monsters, zou het interessant zijn om 

de oorsprong van de gedetecteerde genen te achterhalen. Mogelijk zouden deze 

genen namelijk ook aanwezig kunnen zijn in aanvankelijk niet kweekbare 

bacteriën. Zodoende zijn er meer studies nodig die de rol van reizen in het 

verspreiden van mcr-1 uitgebreider bepalen. Door de recente ontdekking van mcr-

1 en de mogelijke implicaties hiervan voor antibiotica therapie, wordt er 

momenteel op verscheidene plaatsen op de wereld een grote hoeveelheid 

onderzoek verricht naar het gen. De resultaten van deze en toekomstige 

onderzoeken zullen leiden tot de benodigde inzichten over de prevalentie en 

belang van het gen in mensen, dieren en de omgeving. Hieruit kan de ernst van de 

mcr-1 situatie worden ingeschat en kunnen er gepaste acties worden 

ondernomen. Een aantal bevindingen wijzen erop dat mcr-1 wellicht een 

oorsprong heeft in bacteriën die geassocieerd zijn met dieren. Hetgeen vraagt 

voor zware restricties of zelfs een verbod op het gebruik van polymyxine in de 

agricultuur. 

 

Concluderende opmerkingen en toekomstperspectieven 

Gezien de opkomst van antibioticaresistentie sinds het gebruik van antibiotica 

door de mens, is het duidelijk dat er inspanningen moeten worden gemaakt om 

de verdere verspreiding hiervan te voorkomen. Wanneer we de therapeutische 

bruikbaarheid wensen te behouden van de huidige en toekomstige antibiotica, 

moeten er bepaalde maatregelen getroffen worden op een globale schaal. Enkele 

van de belangrijke aandachtspunten zijn bijvoorbeeld: (I) de immense 

blootstelling van het milieu aan antibiotica afval; (II) Het grootschalige gebruik van 

antibiotica als groeibevorderaars en profylactische medicijnen in de agricultuur en 

(III) het gebruik zonder voorschrift en inadequaat gebruik van antibiotica voor de 

menselijke geneeskunde. 

Maatregelen om deze aandachtspunten beter te reguleren worden door 

sommige delen van de wereld al genomen. Zo wordt bijvoorbeeld ‘antibiotic 

stewardship’ steeds vaker toegepast in zorginstellingen. Ook worden in 
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verschillende Noord-Europese landen grote vooruitgangen geboekt in het 

verminderde gebruik van antibiotica in de agricultuur. De effecten van zulke 

maatregelen zullen echter voornamelijk gelimiteerd blijven aan specifieke 

gebieden of landen, omdat in andere delen van de wereld extreme 

tegenovergestelden gelden. Zo is de ongereguleerde ‘over de toonbank’ verkoop 

van antibiotica in sommige landen een alledaagse praktijk, is er een gebrek aan 

reguleringen voor antibiotica gebruik in de agricultuur en is de ongecontroleerde 

blootstelling van het milieu aan antibiotica dramatisch. 

Ondanks het feit dat een gebrek aan zulke maatregelen misschien slechts 

regionaal zijn, zal het een wereldwijde toename van antibiotica resistentie blijven 

voortstuwen middels bijvoorbeeld ruilhandel en reisroutes. Er is daarom nog 

steeds een behoefte aan het duidelijker definiëren van de invloed van reizen op 

de verspreiding van antibiotica resistentie. Toekomstige studies moeten tot meer 

verduidelijking leiden betreffende hoelang dragerschap voortduurt na de 

acquisitie van ARGs of resistente bacteriën, welk risico dit vormt en of verdere 

verspreiding plaatsvindt naar bijvoorbeeld andere leden van een huishouden of 

naar het milieu. Daarnaast is de acquisitie van zowel carbapenemase-coderende 

genen als dat van mcr-1 ten gevolge van reizen naar endemische landen nog 

onvoldoende bestudeerd en daarmee een belangrijk aandachtspunt. 

Carbapenems en polymixines zullen steeds vaker benodigd zijn als 

behandelingsoptie. Daarom is het van groots belang om de verspreidingsroutes 

vast te stellen van de genen die coderen voor resistentie tegen deze antibiotica. 

Het ontrafelen van mens-tot-mens of milieu-gerelateerde verspreidingsroutes kan 

leiden tot aangrijpingspunten voor het nemen van extra (hygiëne) 

voorzorgsmaatregelen voor bijvoorbeeld ziekenhuisopnamen van patiënten die 

recent hebben gereisd naar endemische gebieden. Er is ook een behoefte aan het 

in kaart brengen van de gevolgen van de verspreiding van ARGs door menselijke 

handelen in het algemeen. Zo is er bijvoorbeeld weinig kennis over wat de 

gevolgen zijn op het resistoom van een omgeving wanneer er een introductie 

plaatsvindt van ARGs (of de organismen die deze bevatten). Dit heeft betrekking 

op de initiële acquisitie van ARGs in het darmresistoom van mensen of dieren, 

maar ook op de daaruit volgende verspreiding naar bijvoorbeeld de directe 

omgeving, afvalwateren, enzovoorts. Uiteindelijk zal het essentieel zijn om te 

onderzoeken in welke mate zulke effecten verbonden zijn aan de antibiotica 

resistentie zoals die voorkomt in de kliniek. 
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De huidige tegenslag voor laatste redmiddelen van antibiotica tegen multidrug 

resistentie, door de ontdekkingen van mcr-1 en mcr-2, heeft benadrukt dat er een 

dringende nood is aan nieuwe antibiotica. Net zoals de grotendeels onverkende 

bacteriële ecosystemen talloze ARGs bevatten, zijn deze waarschijnlijk ook een 

bron van nieuwe antibiotica. Gelijk aan hoe teixobactin recent is ontdekt, kunnen 

nieuwe manieren om micro-organismen te cultiveren uit ecosystemen zoals grond 

en water omgevingen, de mogelijkheid bieden om nieuwe antibiotica te 

ontdekken. Zoals eerder besproken, zullen strikte regulaties voor het gebruik van 

deze nieuwe antibiotica noodzakelijk zijn. Indien zulke regulaties niet worden 

nageleefd, is er geen reden dat de therapeutische bruikbaarheid niet hetzelfde lot 

zal ondergaan als dat van de huidige antibiotica. Zeer waarschijnlijk zal resistentie 

tegen nieuwe antibiotica voortkomen uit dezelfde ecosystemen als waar deze 

antibiotica ontdekt zijn. Door het toepassen van metagenomics (metagenoom 

technieken) zou deze resistentie kunnen worden ontdekt en gemonitord voordat 

deze opduikt in menselijke pathogenen, als deze daar niet al aanwezig is. Door het 

uitvoeren van functionele metagenomic studies, zullen nieuwe genen die coderen 

voor resistentie tegen de huidige antibiotica worden ontdekt. Dit zal de annotatie 

kracht van sequence gebaseerde studies verbeteren. Hetgeen ervoor zorgt dat er 

meer informatie kan worden gewonnen uit zowel het sequencen van bacteriële 

gemeenschappen als uit al bestaande sequence data. Ook zal het identificeren van 

onbekende ARGs het mogelijk maken om met targeted metagenomic technieken 

zulke  bacteriële gemeenschappen te onderzoeken voor het vóórkomen van deze 

genen. 

Het vóórkomen en de verspreiding van antibiotica resistentie, niet alleen in 

menselijke pathogenen, maar in alle bacteriële ecosystemen die kunnen dienen 

als een potentieel reservoir van resistentie, kan verder worden ontrafeld door 

gebruik te maken van een combinatie van deze verschillende metagenoom 

technieken. Deze inspanningen zullen nodig zijn om de juiste maatregelen te 

kunnen nemen tegen het verspreiden van resistentie tegen zowel de huidige, als 

toekomstige antibiotica. 
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