Nieuwsbrief GRAS december 2014
Beste GRAS-deelnemer,
Er hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden de afgelopen tijd vandaar deze update. Het
GRAS protocol en een samenvatting van de resultaten van de GRAS kwaliteitsrondzending 2013 zijn
bijgevoegd.
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Per 1 januari 2014 is het Streeklaboratorium GGD Amsterdam het officiële
referentielaboratorium voor Neisseria gonorrhoeae.
Sanne Hofstraat is de nieuwe contactpersoon voor GRAS namens het RIVM. Voor vragen
over GRAS kunt u bij haar terecht via sanne.hofstraat@rivm.nl of 030-2742864.
Voor informatie over GRAS zie www.goref.nl. Hier is ook een opstuurformulier beschikbaar
voor stammen en andere materialen.
Bestellen van E-testen kan tegenwoordig bij het Streeklaboratorium GGD Amsterdam, neem
hiervoor contact op met Ineke Linde (ilinde@ggd.amsterdam.nl) of Alje van Dam
(avdam@ggd.amsterdam.nl), zie www.goref.nl voor meer informatie.
Indien er bij een positieve GO een resistentiepatroon voor meerdere locaties bekend is, graag
de volgende hiërarchie voor rapportage in SOAP aanhouden: Mannen: 1. Oraal 2. Anorectaal
3. Urethraal 4. Anders
Vrouwen: 1. Oraal 2. Cervicaal 3. Anogenitaal anders (High vaginal swab
(HVS)/rectal/urethral) 4. Anders
Per 1 januari 2015 gaat spectinomycine uit het panel van GRAS in verband met
leveringsproblemen van de E-testen en het feit dat dit antibioticum in Nederland niet gebruikt
wordt voor de behandeling van gonorroe.
Indien er een stam met verdenking van ceftriaxon resistentie ( MIC≥0,125mg/l) gevonden
wordt, graag z.s.m. contact opnemen met Ineke Linde (ilinde@ggd.amsterdam.nl) of Alje van
Dam (avdam@ggd.amsterdam.nl) of via telefoonnummer 020-5555275 of 020-5555293.
De kweek moet worden opgestuurd naar Amsterdam om daar nogmaals getest te worden. U
kunt hierover met Ineke Linde afspraken maken. Voor het opstuurformulier en overige
informatie zie www.goref.nl. Daarnaast is het van belang om de patiënt te volgen en te
controleren of er klinisch falen optreedt. Als dit het geval is, moet bijlage 1 van het
bijgevoegde protocol worden ingevuld. Dit formulier is ook beschikbaar op www.goref.nl en
moet teruggestuurd worden naar het rivm.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

