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Cultuur / antibiogram

•Bacteriecultuur: identificatie kiem(en)
•Staalname!!!
•Herkomst
•Contaminatie vermijden
•Bewaring / transport

• Identificatie relevante kiemen
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Bacteriecultuur

•Enting op verschillende voedingsbodems
•Maken subcultuur (reincultuur)
•Identificatie kiem: species!
•Biochemische eigenschappen
•MALDI-TOF (matrix assisted laser 
desorption/ionisation - time of flight)
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Antibiogram

•MIC bepaling = bacteriologie
•Bepaling R of S = farmacologie
• Indicatie of een antibioticum al dan niet
werkzaam zal zijn tegen bepaalde kiem
(systemisch gebruik)
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MIC bepaling

•MIC = minimale inhibiterende concentratie in 
vitro
•Methoden
•Broth dilutie
•Disc diffusie (Kirby-Bauer)
•VITEK
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MIC

•Broth dilutie en VITEC gebruiken verdunningsreeksen
•Reeks van ½ verdunningen van AB:

• 1 = 20 ug/ml
• 1/2 = 10 ug/ml
• 1/4 = 5 ug/ml
• 1/8 = 2,5 ug/ml
• 1/16 = 1,25 ug/ml
• 1/32 = 0,6 ug/ml
• …

• Tot welke verdunning is er geen bacteriegroei = MIC
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MIC

•Disc diffusie (KB) gebruikt remmingszones
•Afhankelijk van soort voedingsbodem
•Gestandaardiseerde hoeveelheid bacteriën geent
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R of S (of I)

•Welke antibioticumconcentratie wordt bereikt in het 
plasma (= weefsels)?
•Gebaseerd op farmacokinetiek en farmacodynamiek
•Bepaling "breakpoint"
• CLSI
• EUCAST

•MIC hoger of lager dan breakpoint?
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Klinisch gebruik

Variabelen:
•Dosering AB
•Opname AB
•Distibutie AB
• Eigen afweersysteem dier
•Ontwikkeling van resistentie tijdens behandeling
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Klinisch gebruik

•Keuze antibioticum
•Mogelijk aanpassen dosis of doseringsinterval
•Antibiogram weinig relevant bij lokaal gebruik

(oor, anaalzak)
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Tijdsafhankelijk antibioticum

% tijd boven MIC (T>MIC): 
minstens 50%
(bij immuno-suppressie: 100%)

vb: amoxicilline
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Tijdsafhankelijk

MIC = 2 µg/ml MIC = 8 µg/ml
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Concentratieafhankelijk antibioticum

Piek serum-concentratie / MIC 
(=IQ): 
4/1 tot 8/1

vb: marbofloxacine

13

Dosisaanpassingen 

•Tijdsafhankelijk ab
•Dosis verdubbelen = duur verlengen met T1/2 

• Frequentie verhogen (2      3x/d)
•Concentratieafhankelijk ab
•Dosis verdubbelen = IQ verdubbelen

14



29/11/2022

8

Resistenties  

• Methicilline resistent:
• mecA gen
• Resistent aan bèta lactams, fluoroquinolones, macroliden

• Multiresistent:
• Resistent aan > 3 verschillende antibioticumklassen

• ESBL (Extended Spectrum Beta Lactamase)
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