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Introductie 

Staphylococcus aureus (S. aureus) is een bacterie die op de huid en slijmvliezen (onder 

andere  keel  en  neus)  van mensen  leeft.  Ongeveer  1  op  de  3 mensen  draagt  deze 

bacterie in zijn neus. Soms kan S. aureus ook ziekte veroorzaken, zoals krentenbaard en 

steenpuisten, maar ook bloedvergiftiging, botontsteking en longontsteking. 

MRSA  staat  voor  methicilline‐resistente  S.  aureus;  deze  bacteriën  zijn  ongevoelig 

(resistent)  voor  de  meest  gebruikte  antibiotica  (bijvoorbeeld  methicilline).  In  de 

beginjaren gaf MRSA vooral problemen in ziekenhuizen, de laatste jaren worden echter 

steeds meer problemen  in de bevolking gezien.  In Nederland geldt er een  ‘search and 

destroy’  beleid,  waarbij  er  in  ziekenhuizen  actief  naar MRSA  gezocht  wordt,  en  er 

daarna een passende behandeling gestart wordt. Mede hierdoor is er niet veel MRSA in 

Nederland te vinden, vergeleken met andere landen. 

In 2003 is voor het eerst MRSA gevonden bij een veehouder. Daarna werd duidelijk dat 

er  in  vee  heel  veel MRSA  voorkomt.  Deze MRSA‐bacteriën  lijken  erg  op  elkaar,  en 

worden  veegerelateerde MRSA  (in  het  Engels  livestock‐associated MRSA:  LA‐MRSA) 

genoemd.  In  de  eerste  onderzoeken  droeg  25%  van  de  varkenshouders  en 

varkensdierenartsen deze LA‐MRSA bij zich. 

Doel van dit proefschrift 

Dit proefschrift heeft als doel meer inzicht te geven in LA‐MRSA. De eerste onderzoeken 

van dit proefschrift beschrijven hoe vaak LA‐MRSA voorkomt, en wat de risicofactoren 

zijn voor LA‐MRSA. Hoofdstuk 2.1 kijkt naar varkenshouders en gezinsleden, hoofdstuk 

2.2  naar  slachthuismedewerkers,  hoofdstuk  2.3  naar  inwoners  van  varkensrijke 

gemeenten, en hoofdstuk 2.4 naar mensen die monsters namen, en die voor een korte 

duur intensief contact hadden met varkens. In hoofdstuk 2.5 wordt het vóórkomen van 

LA‐MRSA in verschillende Europese landen beschreven. Of LA‐MRSA een gevaar voor de 

volksgezondheid is, wordt beschreven in hoofdstukken 3.1, 3.2 en 3.3. Als laatste wordt 

de  ontwikkeling  van  LA‐MRSA  in  de  tijd  bij  varkenshouders  en  hun  gezinsleden 

beschreven in hoofdstukken 4.1, 4.3 en 4.4. 
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Vóórkomen van LA‐MRSA 

Mensen met direct contact met varkens of vleeskalveren, hadden de grootste kans om 

LA‐MRSA  te  dragen  in  hun  neus.  In  hoofdstuk  2.1  staat  dat  in  2007  29%  van  de 

varkenshouders  LA‐MRSA  had,  in  2010  was  dit  percentage  63%.  Als  we  meerdere 

monsters nemen, blijkt dat 38%  van de  varkenshouder altijd  LA‐MRSA bij  zich draagt 

(hoofdstuk 4.3). 

Onderzoeken bij andere groepen mensen die voor hun beroep in aanraking komen met 

varkens  laten  vergelijkbare  resultaten  zien.  In  varkensslachthuizen droeg 15%  van de 

medewerkers, die in aanraking kwam met levende varkens, LA‐MRSA bij zich (hoofdstuk 

2.2). Mensen die de monsters namen, en die slechts kortdurend, maar intensief contact 

met varkens hadden, hadden in 48% van de gevallen LA‐MRSA, en 94% hiervan was 24 

uur later weer LA‐MRSA‐vrij. Na kortdurend contact lijkt men LA‐MRSA dus niet lang bij 

zich te dragen (hoofdstuk 2.4). 

Van de gezinsleden van varkenshouders had 4% LA‐MRSA  in 2007  (hoofdstuk 2.1). Dit 

was in 2010 gestegen tot 10%, en 4% droeg de LA‐MRSA bacterie op elk meetmoment 

in de neus (hoofdstuk 4.4). Gezinsleden hadden minder LA‐MRSA dan varkenshouders, 

maar meer dan de gemiddelde Nederlander. 

Mensen die in varkensrijke gemeenten in Nederland wonen, maar die geen contact met 

varkens hebben, droegen in 0,2% van de gevallen MRSA (hoofdstuk 2.3). Dit is gelijk aan 

het  gemiddelde  Nederlandse  percentage  van  0,11%.  LA‐MRSA  lijkt  zich  nog  niet 

verspreid te hebben van de varkenshouderijen naar de omwonenden. 

LA‐MRSA internationaal 

In  hoofdstuk  2.5  staat  dat  LA‐MRSA  te  vinden  is  in  verschillende  Europese  landen, 

meestal in lage percentages. Hoe meer varkens en vleeskalveren in een land zijn, en hoe 

meer  mensen,  des  te  meer  LA‐MRSA  er  gevonden  is.  Dieren  en  mensen  moeten 

kennelijk dicht bij elkaar zijn om deze bacterie te verspreiden. 

Gevaar voor de volksgezondheid 

Bloedvergiftigingen door MRSA en  LA‐MRSA  kwamen  in Nederland minder  vaak  voor 

dan  in  andere  landen  (hoofdstukken  3.1  en  3.2).  Bovendien  kon  er  geen  verband 

worden  aangetoond  tussen  LA‐MRSA  en  ontstekingen,  of  tussen  LA‐MRSA  en  een 

verminderde kwaliteit van leven (hoofdstuk 3.3). Naast het ‘search and destroy’ beleid, 

lijkt  de  structuur  van  de  gezondheidszorg  in  Nederland  goed  geschikt  om  MRSA‐
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onstekingen  te  vóórkomen  (hoofdstuk  3.1).  Bovendien  is  de  gemiddelde  LA‐MRSA 

drager gezonder dan de drager van andere MRSA‐soorten. Dit draagt ook bij aan het 

lage  aantal  infecties  door  LA‐MRSA.  Als  laatste  lijkt  LA‐MRSA  minder  ziekmakend 

vermogen  te  hebben  dan  de  andere  MRSA‐soorten  (hoofdstuk  3.2).  Het  MRSA‐

probleem in Nederland lijkt onder controle. 

Ontwikkeling van LA‐MRSA in de tijd 

Neusdragerschap met methicilline‐gevoelige  S.  aureus  (MSSA)  bleek  beschermend  te 

zijn  voor  LA‐MRSA  voor  zowel  varkenshouders  als  gezinsleden  (hoofdstukken  4.3  en 

4.4).  Dit  kan  komen  door  iets  wat  bacteriële  interferentie,  of  competitie,  genoemd 

wordt. Of LA‐MRSA in plaats van MSSA komt in de neus, of samen met MSSA aanwezig 

is, is niet duidelijk. 

Het  feit  dat  LA‐MRSA  in  varkenshouders  heel  veel  vóórkomt,  komt  waarschijnlijk 

doordat de bacterie echt groeit in de neus (kolonisatie). Herhaalde besmetting van het 

neusslijmvlies  door  inademen  van  stof  wat  met  LA‐MRSA  besmet  is,  lijkt  minder 

waarschijnlijk  (hoofdstuk  4.3).  We  vonden  wel  grote  hoeveelheden  LA‐MRSA  in 

omgevingskweken. 

Net als voor de varkenshouders was contact met varkens de belangrijkste  risicofactor 

om  LA‐MRSA  te  dragen  voor  gezinsleden  (hoofdstuk  4.4). Mens‐op‐mens  overdracht 

binnen een gezin lijkt een rol te spelen, maar moet verder onderzocht worden. 

Mogelijke maatregelen 

Hoofdstukken 4.3 en 4.4 melden dat het dragen van een mondmasker minder LA‐MRSA‐

dragers  oplevert,  zowel  bij  varkenshouders  als  bij  gezinsleden.  Deze  en  andere 

mogelijke maatregelen moet getest worden in toekomstig onderzoek. 

De grote aanwezigheid van LA‐MRSA in vee is een gevaar voor de toekomst. Als we de 

onderzochte  groepen  varkenshouders,  varkensdierenartsen  en hun  gezinsleden  in  de 

toekomst vaker testen, kunnen we de ontwikkeling van LA‐MRSA in de gaten houden. 

Vee blijft de belangrijkste bron van LA‐MRSA. Daarom is het belangrijk om deze bacterie 

zo veel mogelijk uit de veestapel te krijgen. Dit gebeurt al door antibioticagebruik in de 

veehouderij te minimaliseren. Ondanks dit gaat LA‐MRSA waarschijnlijk niet meer uit de 

stallen verdwijnen, hierdoor wordt het onderzoeken van maatregelen belangrijk om de 

situatie onder controle te krijgen. 




