
 
 
Geachte collega's, 
  
Zoals u waarschijnlijk al weet, heeft EUCAST onlangs nieuwe interpretatiecriteria voor antimicrobiële 
gevoeligheidstests ingevoerd, die hebben geleid tot de herziening van sommige breekpunten en de 
wijziging van bepaalde interpretatiecriteria. 
Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de invoering van een nieuwe definitie voor de 
resultaatcategorie "I" van het antibiogram, die nu staat voor "gevoeligheid bij verhoogde blootstelling". 
Deze nieuwe definitie benadrukt het belang van de verhoging van de individuele dosis, de frequentie van 
de toediening (voor sommige agentia), de toedieningsvorm en het vertrouwen in de farmacokinetiek 
(concentratie van veel agentia in de urinewegen), die alle de blootstelling aanzienlijk kunnen verhogen. De 
oude definitie van "I" (Intermediate) bestaat niet meer en mag niet meer worden gebruikt. 
  
Het is van het grootste belang dat laboratoria de letter "I" blijven gebruiken in het rapport dat in 2019 door 
EUCAST is bekrachtigd en gebruik hiervoor geen substituut door een andere letter te gebruiken (bv. SDD). 
Van groot belang is ook dat de dagelijkse dosering van lokaal gebruikte antibiotica overeenkomt met de 
door EUCAST aanbevolen doseringen. 
Voor de overgrote meerderheid van antibiotica en indicaties komen de richtlijnen in de infectiologiegids 
(IGGI) van de Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische Microbiologie (BVIKM) overeen met (of 
overtreffen zij) de dosis/dagdosering waarop EUCAST de nieuwe SIR-breekwaarden heeft vastgesteld. 
  
De NAC dringt er bij de antibioticatherapiebeleidsgroepen (ABTBG) op aan om lokaal hun richtlijnen voor 
antibioticadosering te herzien en deze te vergelijken met de Belgische aanbevelingen (IGGI) en de 
EUCAST-doseringstabellen. In geval van gebruik van lagere posologie, moet de dosering/aantal 
toedieningen lokaal worden aangepast om te voldoen aan de EUCAST breakpoints. 
  
Op vrijdag 24 september (14.00-16.30 uur) vindt een webinar plaats waarvoor u allen van harte bent 
uitgenodigd (zie bijgevoegd programma). Blokkeer alvast deze datum in uw agenda. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen de veranderingen worden belicht en zal worden verduidelijkt hoe moet worden 
omgegaan met de nieuwe definities en richtlijnen van EUCAST. Naast de presentatie zal er ruimte zijn voor 
vragen en interactieve discussies. 
Registreer nu voor dit webinar : https://fr.surveymonkey.com/r/MSZGHMB  
Registratie is gratis maar verplicht. Wij zullen u een week voordat het webinar plaatsvindt een link sturen 
om deel te nemen aan het webinar. 
  
Wij beseffen dat de uitvoering van de nieuwe EUCAST-richtlijnen enige inspanningen zal vergen van de 
laboratoria op lokaal niveau. In elk geval moeten de nieuwe EUCAST-definitie en -richtlijnen in de 
routinepraktijk worden ingevoerd, uiterlijk voor begin januari 2022, omdat de ECDC (voor de EARS-NET-
surveillance van antimicrobiële resistentie) vanaf 2019 geen gegevens meer aanvaardt die niet met 
EUCAST-methoden en breekpunten zijn gegenereerd.  
  
De NAC zal zich, in samenwerking met BAPCOC en de Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische 
Microbiologie (BVIKM), ertoe verbinden de laboratoria te begeleiden en te ondersteunen om de 
omschakeling te vergemakkelijken. 
  
Met hartelijke groeten, 
Namens 
  
National Antibiogram Committee (NAC) 
Belgian Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (BVIKM/SBIMC) 
Belgian Coordination Committee of Antibiotic Policy (BAPCOC) 
Sciensano 
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