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DATUM 15 april 2020 

KENMERK CGM/200415-01 

ONDERWERP 
Advies pathogeniteitsclassificatie Staphylococcus pseudintermedius 

 
 
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 
 
Naar aanleiding van een adviesvraag betreffende het dossier getiteld ‘Staphylococcus 
pseudintermedius’ (IG 20-073_2.13-000), ingediend door de Universiteit Utrecht (UU), deelt 
de COGEM u het volgende mee. 
  

Samenvatting: 
De COGEM is gevraagd te adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort 
Staphylococcus pseudintermedius. S. pseudintermedius is een grampositieve bacterie die 
op basis van morfologische kenmerken moeilijk te onderscheiden is van S. intermedius en 
S. aureus. 
S. pseudintermedius komt voor bij verschillende wilde en gedomesticeerde dieren 
waaronder honden, katten, paarden, duiven, en nertsen, Bij honden en katten maakt de 
bacterie onderdeel uit van de reguliere huidflora. Bij honden is S. pseudintermedius tevens 
de hoofdoorzaak voor huid-, oor- en urineweginfecties. S. pseudintermedius kan bij de 
mens leiden tot infecties van de (beschadigde) huid en zachte weefsels. Humane infecties 
kunnen in veel, maar niet alle, gevallen worden gerelateerd aan interacties met 
(huis)dieren.   
S. pseudintermedius wordt in de literatuur vaak beschreven als een opportunistisch 
pathogeen voor zowel dieren als mensen. Zowel bij mensen als dieren komen echter 
incidenteel ernstige infecties voor. Het genoom van de bacterie bevat verschillende 
virulentiefactoren, zoals coagulase, catalase, hemolysine en toxinegenen. Sinds 2006 
wordt een toename gerapporteerd van de aanwezigheid/kolonisatie van resistente S. 
pseudintermedius (MRSP) stammen bij dieren en mensen.  
Op basis van incidentie, de ernst van de infecties, en gezien het virulentiepotentieel, het 
zoönotisch potentieel en de opkomst van resistente stammen in zowel dieren als mensen, 
adviseert de COGEM  om S. pseudintermedius in te delen in pathogeniteitsklasse 2. 



De door de COGEM gehanteerde overwegingen en het hieruit voortvloeiende advies treft u 
hierbij aan als bijlage. 
 
 
 
Hoogachtend, 

 
Prof. dr. ing. Sybe Schaap 
Voorzitter COGEM 
 
c.c.    Dr. J. Westra, Hoofd Bureau ggo  

Ministerie van IenW, Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's 
DG Milieu en Internationaal 
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Pathogeniteitsclassificatie van Staphylococcus pseudintermedius 
 

COGEM advies CGM/200415-01 
 
1. Inleiding 
Naar aanleiding van een verzoek van de Universiteit Utrecht (UU), is de COGEM gevraagd te 
adviseren over de pathogeniteitsklasse van de bacteriesoort Staphylococcus pseudintermedius (IG 
20-073) en de plaatsing van deze soort op Bijlage 4 (de indeling in klassen van pathogene micro-
organismen) van de ’Regeling genetisch gemodificeerde organismen’ (Regeling ggo).1  
 
2. Pathogeniteitsclassificatie Regeling Genetisch Gemodificeerde Organismen (ggo) 
Onder de ggo-regelgeving worden bij de pathogeniteitsclassificatie de risico’s voor mens en milieu 
in ogenschouw genomen. Daartoe worden in de Regeling ggo micro-organismen ingedeeld in vier 
pathogeniteitsklassen. Deze indeling start met pathogeniteitsklasse 1, die gevormd wordt door 
apathogene micro-organismen en loopt op tot pathogeniteitsklasse 4, de groep van hoog pathogene 
micro-organismen. Iedere pathogeniteitsklasse is gekoppeld aan een inperkingsniveau voor 
werkzaamheden met ggo’s van die klasse. 
 
Wetenschappelijk gezien is de pathogeniteit van een micro-organisme goed aan te tonen. De 
afwezigheid van pathogeniteit is echter moeilijk te bewijzen. Daarbij worden gevallen van 
pathogeniteit gepubliceerd, terwijl er nauwelijks wordt gerapporteerd over de apathogeniteit van 
micro-organismen. Hierdoor is van veel micro-organismen weinig literatuur over apathogeniteit 
voorhanden. 
 
Apathogene micro-organismen worden ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. Dergelijke micro-
organismen dienen minimaal aan één van de volgende criteria te voldoen: 

a) het micro-organisme behoort niet tot een soort waarvan vertegenwoordigers bekend zijn die 
ziekteverwekkend zijn voor mens, dier of plant; 

b) het micro-organisme heeft een lange historie van veilig gebruik onder omstandigheden waarbij 
geen bijzondere inperkende maatregelen worden getroffen; 

c) het micro-organisme behoort tot een soort die vertegenwoordigers bevat van klasse 2, 3 of 4, 
maar de stam in kwestie bevat geen genetisch materiaal dat verantwoordelijk is voor de 
virulentie; 

d) van het micro-organisme is het niet-virulente karakter door middel van adequate tests 
aangetoond. 

 
Opportunistische pathogenen, die uitsluitend ziekte kunnen veroorzaken bij individuen met een 
verzwakt immuunsysteem of een onderliggend ziektebeeld, worden in de regel als niet-pathogeen 
beschouwd en kunnen, als aan één van de bovengenoemde voorwaarden van pathogeniteitsklasse 1 
is voldaan, op Bijlage 2, lijst A1 van de Regeling ggo1 geplaatst worden. 
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Een indeling in pathogeniteitsklasse 2 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of 
dieren een ziekte kan veroorzaken, waarvan het onwaarschijnlijk is dat het zich onder de populatie 
verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is, alsmede een 
micro-organisme dat bij planten een ziekte kan veroorzaken. 
 
Een indeling in pathogeniteitsklasse 3 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of 
dieren een ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de 
populatie verspreidt, terwijl er een effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is. 
 
Een indeling in pathogeniteitsklasse 4 is van toepassing op een micro-organisme dat bij mensen of 
dieren een zeer ernstige ziekte kan veroorzaken, waarvan het waarschijnlijk is dat het zich onder de 
populatie verspreidt, terwijl er geen effectieve profylaxe, behandeling of bestrijding toepasbaar is. 
 
3. Staphylococcus pseudintermedius 
Staphylococcus pseudintermedius is een grampositieve bacterie die in 2005 werd beschreven na een 
herindeling van de species S. intermedius.2 S. intermedius werd voor het eerst geïsoleerd uit honden 
en oorspronkelijk geïdentificeerd als Staphylococcus aureus, maar in 1976 onderscheiden als aparte 
soort.3 In 2005 werd S. pseudintermedius onderscheiden van S. intermedius.4 Samen met S. delphini 
worden deze drie soorten de S. intermedius group (SIG) genoemd.5 De meeste stammen geïsoleerd 
uit honden bleken S. pseudintermedius te zijn, terwijl S. intermedius vooral in duiven gevonden werd. 
S. delphini werd oorspronkelijk geïsoleerd uit dolfijnen.6 
 
Op basis van morfologishe kenmerken is S. pseudintermedius moeilijk te onderscheiden van S. 
intermedius en S. aureus. S. pseudintermedius heeft een aantal genotypische eigenschappen die 
gelijksoortig zijn aan die van S. aureus en relateren aan de potentiele pathogeniteit van de bacterie. 
Het genoom van S. pseudintermedius codeert voor een aantal virulentiefactoren zoals coagulase, 
protease, DNase, β-haemolysine, en de productie van een toxine.7 Een studie uit 2009 beschrijft een 
exfoliatieve toxine EXI uit S. pseudintermedius, nauw gerelateerd aan het S. aureus exfoliative toxin 
B (ETB). Onderzoek toont aan dat er variatie bestaat in de aanwezige virulentiefactoren in 
verschillende S. pseudintermedius isolaten, waarbij deze in sommige gevallen gecodeerd zijn op 
profagen waarmee overdracht naar andere isolaten of stammen gefaciliteerd kan worden.8   
 
S. pseudintermedius bij dieren 
Bij verschillende dieren is S. pseudintermedius onderdeel van de reguliere huidflora.9 Ongeveer 90% 
van de honden is gekoloniseerd met S. pseudintermedius.10 De bacterie kan, met name bij reeds 
aanwezige huidaandoeningen of beschadigingen, infecties en abcessen veroorzaken op de huid, in 
het middenoor, in de urinewegen en in zachte weefsels.11,12 Bij honden is S. pseudintermedius de 
hoofdoorzaak voor huid-, oor- en urineweginfecties.13 In het verleden zijn ook infecties beschreven 
met S. intermedius in dieren.14 Gezien de latere onderverdeling in de SIG group, kan niet worden 
uitgesloten dat gerapporteerde infecties van voor 2005 met S. intermedius eigenlijk S. 
pseudintermedius betroffen. S. pseudintermedius wordt in verschillende gevallen geassocieerd met 
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(ernstige) huidinfecties (pyoderma) bij honden en katten.15,16 Het toxine EXI werd in 23,3% van de 
S. pseudintermedius isolaten van honden met pyoderma aangetroffen.17,18  
 
S. pseudintermedius bij mensen 
Een humane infectie met S. intermedius werden in 1989 voor het eerst gerapporteerd en gerelateerd 
aan hondenbeten.19 Nadat S. intermedius en S. pseudintermedius van elkaar werden onderscheiden, 
werd de eerste humane infectie van S. pseudintermedius bij mensen beschreven in 2006.20 Echter, 
gezien de gelijkenissen met S. aureus, merken verschillende auteurs op dat niet uit te sluiten valt dat 
infecties met S. pseudintermedius regelmatig worden aangezien voor S. aureus infecties op basis van 
een standaard positieve coagulase test.9 Voor het onderscheid tussen beide soorten zijn moleculaire 
test nodig.9 Ook voor het onderscheid tussen S. intermedius en S. pseudintermedius zijn aanvullende 
specifieke testen nodig.21  
 
Infecties met S. pseudintermedius bij mensen treden vooral op na beschadiging van de huid (door 
bijten of krabben van (huis)dieren,chirurgische wonden die in contact komen met (huis)dieren), of 
een andere doorbrekingvan de natuurlijke barrière, of bij een verminderde (immuun)weerstand. De 
meeste infecties zijn polymicrobieel, waarbij ook andere pathogenen werden aangetroffen. In een 
studie uit 2015 wordt diabetes als mogelijke risicofactor voor SIG infecties aangewezen.21 Humane 
infecties met S. pseudintermedius worden in ongeveer 50% van de gevallen gekenmerkt door 
infecties van de huid en zachte weefsels.9,22 In enkele gevallen ontstond een invasieve infectie of 
significante huidlaesies door toxineproductie.23,24 

 
Het zoönotisch potentieel van S. pseudintermedius is in diverse studies beschreven waarbij melding 
gemaakt wordt van humane infecties door overdracht via honden of andere huisdieren door bijten of 
krabben, of door aaien of likken en contact met beschadigde huid.2,24 Er zijn echter ook gevallen van 
humane infecties met S. pseudintermedius bekend waarbij interacties met dieren niet konden worden 
aangetoond.21,24 Een belangrijk verschil met S. aureus is dat kolonisatie met S. pseudintermedius 
ongebruikelijk is in mensen, zelfs in situaties waarbij frequent contact is met dieren die wel 
gekoloniseerd zijn, zoals bij mensen die werkzaam zijn in de veterinaire sector.25,26 De relevantie van 
S. pseudintermedius als zoönotisch pathogeen is daarmee minder dan bijvoorbeeld methiciline-
resistente S. aureus (MRSA).  
 
Sinds 2006 worden steeds meer resistente S. pseudintermedius (MRSP) stammen aangetroffen in 
dieren hetgeen de behandeling van infecties in de toekomst kan bemoeilijken.18,27  
Er zijn geen humane infecties bekend waarbij antibiotica niet meer werkzaam waren. De kolonisatie 
van dieren met MRSP stammen, evenals enkele meldingen van infecties met MRSP stammen in 
zowel mensen als dieren, is zowel gerapporteerd in Europa als Noord-Amerika.28 Bij honden en 
katten bestaat intussen 20-47% van de isolaten uit MRSPs.18 Sommige stammen zijn naast 
methiciline ook resistent tegen andere in de dierenartspraktijk veelgebruikte antibiotica. In 
wetenschappelijk onderzoek wordt daarom gewezen op de klinische relevantie van S. 
pseudintermedius voor de mens.29  

 
4. Eerdere COGEM adviezen en internationale classificaties 
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De COGEM heeft nog niet eerder geadviseerd over S. pseudintermedius. In het verleden heeft de 
COGEM wel geadviseerd over S. aureus en S. intermedius, en beide soorten ingedeeld in 
pathogeniteitsklasse 2.30 Enkele verzwakte laboratoriumstammen van S. aureus heeft zij in 2019 
ingedeeld in pathogeniteitsklasse 1. 
 
Instanties in Duitsland en de VS hebben S. pseudintermedius aangemerkt als een pathogeniteitsklasse 
2 organisme.31,32 In België en Zwitserland is de nauwverwante bacterie S. intermedius ingedeeld in 
pathogeniteitsklasse 2.33,34 De inschaling door buitenlandse instanties geldt als referentie en 
achtergrondinformatie bij de risicobeoordeling die door de COGEM wordt uitgevoerd. 
 

5. Overweging  
Staphylococcus pseudintermedius is een grampositieve bacterie die wordt gevonden in verschillende 
wilde en gedomesticeerde dieren waaronder honden, katten, paarden, duiven, en nertsen,9,25 Bij 
honden en katten maakt de bacterie onderdeel uit van de reguliere huidflora. De bacterie kan zowel 
bij dieren als mensen huid, en wondinfecties veroorzaken. Methicilineresistente S. pseudintermedius 
(MRSP) stammen zijn sinds 2006 in opkomst en zijn zowel bij mensen als bij dieren gerapporteerd.  

 
S. pseudintermedius wordt in de literatuur vaak beschreven als een opportunistisch pathogeen voor 
zowel dieren als mensen. Zowel bij mensen als dieren komen incidenteel ernstige infecties voor. Het 
genoom van de bacterie bevat verschillende virulentiefactoren, zoals coagulase, catalase, hemolysine 
en toxinegenen. Sinds 2006 wordt een toename gerapporteerd van de aanwezigheid/kolonisatie van 
resistente S. pseudintermedius (MRSP) stammen bij dieren en mensen.  

Tevens wordt de soort genoemd als potentieel zoönotisch, hoewel interacties met dieren bij 
humane infecties niet altijd kunnen worden aangetoond. Bij humane infecties is meestal sprake van 
onderliggend lijden of een verzwakt immuunsysteem. Diabetes is hierbij een mogelijke risicofactor. 
 
De grens tussen pathogenen en opportunistische pathogenen is niet altijd eenduidig te trekken. 
Hoewel S. pseudintermedius voornamelijk wordt beschreven als een opportunist, zijn de aantallen 
humane infecties relatief hoog en lijkt er niet in alle gevallen sprake te zijn van een verminderde 
weerstand of onderliggend lijden. Gezien de mogelijkheid dat S. pseudintermedius infecties uit het 
verleden mogelijk niet als dusdanig zijn gerapporteerd omdat zij zijn aangezien voor S. aureus of S. 
intermedius infecties, zijn precieze aantallen infecties niet te achterhalen. Bij honden is de bacterie 
de hoofdveroorzaker van huid-, oor- en urineweginfecties. Op basis van incidentie, de ernst van de 
infecties bij mens en dier, en gezien het virulentiepotentieel, het zoönotisch potentieel en de opkomst 
van resistente stammen in zowel dieren als mensen, adviseert de COGEM, conform het verzoek van 
de aanvrager, S. pseudintermedius in te delen in pathogeniteitsklasse 2. 
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