Voortgangs
rapportage
GRAS
De meest recente
gegevens van de
nationale Gonokokken
Resistentie tegen
Antibiotica Surveillance

Voortgangsrapportage 12, december 2016
Dit is een voortgangsrapportage van de Gonokokken Resistentie tegen Antibiotica Surveillance (GRAS) waarin de
meest recente gegevens van 2016 worden gepresenteerd.
Samenvatting
Zesenzeventig procent van de Centra Seksuele Gezondheid (CSG) participeert in GRAS. Bij 34 procent van de in
SOAP gemelde gonorroe infecties in de 1e helft van 2016 is het resistentiepatroon onderzocht. In 2016 is er
nog geen resistentie of klinisch falen bij gebruik van ceftriaxon, de huidige 1e keus therapie, gevonden in
Nederland, maar dit is al wel binnen Europa gerapporteerd. In Nederland zien we wel resistentie bij cefotaxim
en azitromycine, dus monitoring van gonokokken resistentie blijft essentieel. Daarom blijft het belangrijk om
bij alle gonorroepatiënten vóór de start van de behandeling een kweek af te (blijven) nemen voor
gevoeligheidsbepaling.
Achtergrond
Gonorroe is na chlamydia de meest gediagnosticeerde bacteriële soa in ons land. Voor de publieke gezondheid
is gonorroe een bedreiging vanwege de toename in het aantal gerapporteerde gevallen en de daaruit
voortkomende ziektelast. Een extra bedreiging is het vóórkomen van resistentie tegen meerdere antibiotica en
het gevaar van verdere ontwikkeling en verspreiding daarvan, aangezien bestrijding in de toekomst daardoor
minder effectief kan worden. Om adequate behandeling en gerichte interventies toe te kunnen passen, is het
nodig om laboratorium- en epidemiologische gegevens aan elkaar te koppelen, zoals sinds 2006 in GRAS
wordt gedaan. Het doel van GRAS is om inzicht te krijgen in het vóórkomen van gonokokken resistentie in
Nederland. Dit gebeurt door middel van een landelijke resistentie surveillance met behulp van de isolaten van
de patiënten die via de Centra Seksuele Gezondheid en bijbehorende laboratoria worden gediagnosticeerd en
onderzocht.
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Resultaten
Bij 2.803 CSG bezoekers werd in de 1e helft
van 2016 gonorroe vastgesteld (▲12%
vergeleken met de 1e helft van 2015).
Gonorroe werd het meest gediagnosticeerd
bij MSM (75% van alle gonorroe diagnoses).
Het gonorroe vindpercentage bij MSM was
in de 1e helft van 2016 hoger dan het
vindpercentage in 2015 (11,1% en 10,8%
respectievelijk). Bij heteroseksuele mannen
(1,8%) en vrouwen (1,4%) daalde het
percentage positieve testen in de 1e helft
van 2016 ten opzichte van 2015.
In de 1e helft van 2016 is bij 34% (n=940)
van alle patiënten met gonorroe een
gevoeligheidsbepaling gedaan. Er is in
GRAS nog geen resistentie of klinisch falen
gevonden tegen ceftriaxon, de huidige 1e
keus therapie, maar er is wel één
grensgeval met een MIC-waarde van 0,125
gevonden. Ook neemt de resistentie voor
azitromycine (volgens EUCAST criteria) toe,
van 10,9% in 2015 naar 13,1% in de 1e helft
van 2016. In de 1e helft van 2016 werd bij
1,2% van de geteste isolaten resistentie
voor cefotaxim gevonden; een daling ten
opzichte van 2015 (1,9%). Resistentie tegen
ciprofloxacine was in de 1e helft van 2016
27,5% (zie Figuur 2).
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Behandeling
Duo therapie met ceftriaxon en azitromycine
voor de behandeling van gonorroe wordt
vooralsnog in Nederland niet geadviseerd.
Gezien de stijging in azitromycine resistentie
ligt niet voor de hand dat richtlijnen zullen
worden aangepast. Momenteel is een
eenmalige injectie met ceftriaxon nog
steeds de 1e keuze behandeling voor
ongecompliceerde gonorroe. Alleen op
geleide van een antibiogram zijn overige
(orale) antibiotica voor gonorroe te
overwegen.
Aantal kweken
Bij 34 procent van de gonorroe patiënten
werd een gevoeligheidsbepaling gedaan
(Figuur 3). Dit percentage kan deels
verklaard worden door negatieve kweken,
waardoor gevoeligheidsbepaling niet meer
mogelijk is. Gezien de dreigende resistentie
tegen de huidige 1e keus therapie is het van
groot publiek gezondheidsbelang om te
(blijven) kweken.
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Figuur 2: Percentage antibioticaresistentie volgens de EUCAST
criteria, juni 2006 - juni 2016 (Bron: GRAS/SOAP)
** Ceftriaxon en azitromycine sinds 2011 toegevoegd aan GRAS
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Figuur 3: Aantal gonorroe diagnosen, kweken en percentage
kweken van alle GRAS deelnemers, januari 2007-juni 2016
(Bron: GRAS/SOAP)
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