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voor ‘Monitoring of Antimicrobial 

Resistance and Antibiotic Usage in 

Animals in the Netherlands’) moni-

toren onderzoeksinstellingen de 

resistentie van bacteriën tegen antibiotica in 

vier diergroepen: vleeskuikens, vleeskalveren, 

vleesvarkens en melkvee. “Sinds 2014 is het in 

de EU verplicht de antibioticaresistentie bij 

deze diergroepen te monitoren”, vertelt Kees 

Veldman. “CVI doet de monitoring echter al 

sinds 1998. Toen was het kijken naar de resi-

stentie in voedselpathogenen al verplicht, 

maar de nu als indicatororganismen aangewe-

zen E. coli en enterokokken nam CVI al uit 

eigen beweging mee.” De MARAN-rapportage 

betreft bacteriën die belangrijk zijn voor de 

volksgezondheid. “Er worden in de monitoring 

geen dierpathogenen meegenomen”, verklaart 

Dik Mevius. “Dit onderzoek zegt dus niet of 

antibiotica wel of niet effectief zijn bij dier-

ziekten. Het geeft wel een indruk van bij die-

ren aanwezige resistentiegenen. Die kunnen 

mogelijk vanuit de darmflora overspringen 

naar pathogenen, maar er is geen één-op-één-

relatie.”

Naast CVI is ook de NVWA betrokken bij de 

rapportage. De NVWA neemt monsters aan de 

slachtlijn en onderzoekt het vlees uit de super-

markten. Met het RIVM werkt CVI samen om 

resistentie bij Salmonella-isolaten vast te 

Op het SWAB-symposium van 30 juni 2016 werd de MARAN-rapportage 

over 2016 gepresenteerd. Het TvD sprak met Kees Veldman,  

bij Central Veterinary Institute (CVI), onderdeel van Wageningen UR, 

verantwoordelijk voor het monitoringsprogramma antibioticaresistentie, 

en met professor Dik Mevius. De conclusie: “De afname van resistentie 

blijkt direct verbonden aan de reductie van het antibioticumgebruik.  

Nu is het zaak de resistentie verder omlaag te brengen.”

TEKST JOHAN KLEIN HANEVELD | FOTO KJELL POSTEMA

stellen. CVI doet het mestonderzoek. Kees: “De 

Europese wetgeving geeft per diersoort de 

minimaal te testen aantallen monsters aan- 

honderdzeventig per diersoort per bacterie- 

soort. Wij doen per diersoort minstens het 

dubbele. Daardoor zijn onze resultaten nauw-

keuriger. In totaal gaat het dus grofweg om 

driehonderd mestmonsters per diersoort per 

jaar.” In alle mestmonsters kijkt CVI ook naar 

het voorkomen van ESBL’s.  

“Dit doen we sinds vorig jaar ook voor carba-

penemases”, vertelt Kees. Informatie over de 

resistentie bij voedselpathogenen en E. coli van 

alle lidstaten wordt door de EFSA verzameld 

en Europa-breed gerapporteerd. “CVI heeft bij-

gedragen aan de harmonisatie van het systeem 

van EFSA”, aldus Dik. “Dus zijn trends van ver-

schillende landen onderling te vergelijken.”
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belangstelling vanwege de bereikte reductie van 

het antibioticagebruik. “Op dit moment is het 

58 procent minder”, weet Dik. “De laatste twee 

jaar neemt het gebruik van antibiotica echter 

niet veel verder af.” De MARAN-rapportage laat 

zien dat het resistentiepercentage ook afvlakt. 

“Het aandeel resistente bacteriën blijft stabiel, 

zonder weer toe te nemen”, verklaart Kees. “Bij 

sommige antibiotica zien we dat de resistentie 

licht daalt, en dat zijn de middelen waarvan ook 

het gebruik verder is verminderd.” Dat de resi-

stentiedaling zo snel volgde op de daling in 

gebruik is volgens Kees bijzonder. “In 2002 

zagen we voor het eerst ESBL’s opkomen in onze 

monitoring. In 2011 werden maatregelen geïm-

plementeerd. Het gebruik van cefalosporines bij 

landbouwhuisdieren is opgehouden en het vol-

gende jaar zagen we de ESBL’s al afnemen.” 

Bijna 100 procent van de kippen was aanvanke-

lijk positief voor ESBL’s, in 2014 was nog 70 pro-

cent positief. Vorig jaar ging het om nog slechts 

56 procent. “Er waren veel rapportages die sug-

gereerden dat al het kippenvlees in de super-

markten met ESBL’s besmet was. Dat is onder-

tussen afgenomen tot ongeveer 40 procent. Een 

groot verschil.” Heel belangrijk vindt Kees dat in 

de monitoring bij de vier diergroepen geen car-

bapenemases zijn aangetroffen. “De kans op 

introductie van deze resistentiegenen in de vee-

houderij is reëel, want ze komen wereldwijd 

voor en kunnen zich verspreiden via bijvoor-

beeld mensen of oppervlaktewater. We willen de 

carbapenemases echter zo lang mogelijk uit 

onze dieren houden en uit de humane gezond-

heidszorg.” Eind vorig jaar heeft CVI in de mon-

sters gekeken naar de eventuele aanwezigheid 

van colistineresistentie. “Vanaf 2007 vonden we 

af en toe een isolaat met colistineresistentie. 

Vanaf dit jaar kijken we hier actief naar, maar 

tot nu toe is het voorkomen nog incidenteel.”  

Resistentie laag houden
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bacteriën in de veehouderij naar een lager 

niveau is teruggebracht, is resistentie als feno-

meen niet weg te krijgen, waarschuwt Dik. “De 

resistentiegenen blijven in de populaties aanwe-

zig. Zouden we weer vaker antibiotica gaan 

voorschrijven, dan zou de resistentie direct 

terugkomen. We moeten zorgen dat het gebruik 

op het huidige niveau blijft en indien mogelijk 

verdere reductie bewerkstelligen.” Dik vindt 

niet dat antibioticagebruik bij landbouwhuisdie-

ren dieren verboden moet worden. “Bij infecties 

moet je antibiotica kunnen blijven 

voorschrijven, bij voorkeur smal spectrum anti-

biotica boven breed spectrum antibiotica. Wel 

zijn er bedrijven die verhoudingsgewijs veel 

antibiotica gebruiken. Die moeten we aanpak-

ken.” Resistentie ontstaat echter niet alleen 

door het antibioticagebruik, maar ook door de 

inrichting van de dierhouderij. “Het manage-

ment van de diergezondheid in productieketens 

is moeilijk, maar wel belangrijk. Als we bij de 

top van de piramide ingrijpen, verbetert de toe-

stand lager in de piramide.” Verder moeten die-

renartsen hun taak steeds breder gaan zien. 

“We moeten samen met de veehouder zorgen 

dat de dieren gezond blijven en geen medicatie 

nodig hebben. Dat doen we door te kijken naar 

onder andere voedsel, huisvesting, verplaatsing 

van dieren en vaccinatie. Zo zorgen we dat deze 

mooie resultaten blijvend worden.” 

Lees het MARAN-rapport op:  

www.wageningenur.nl/cvi/maran.
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