
1

ESBL’s bij dieren en 
in voedselketens een 
risico voor de mens?

Arie Havelaar
RIVM en UU/IRAS
Symposium Vóórkomen van 
ESBLs in de voedselketen en 
bij de mens
Utrecht, 11 oktober 2012



2

Risico dimensies
● Causaliteit
● Kans
● Ernst -> lezing Marc Bonten
● Perceptie
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Criteria voor causaliteit
● Is er een causaal verband tussen het gebruik van antimicrobiële middelen in 

de veehouderij en resistentie in humane (klinische) isolaten?
● Associatie in plaats en tijd

– Quinolonen-resistente Campylobacter (NL +, Oz -)
– VRE (EU +, USA -)

● (Moleculaire) typering
– LA-MRSA (NL)

● Epidemiologisch onderzoek van uitbraken en sporadische gevallen
– S. Typhimurium DT104
– MDR S. Newport (USA)

● Veld- en experimentele studies
– Tc in kuikenvoer (USA)
– Nourseothricine in varkensvoer (DDR)

● Modellering
– Attributie van AMR Salmonella (DK)

Geenen et al., RIVM rapport 330334001/2010
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Criteria voor causaliteit – ESBL’s
● Associatie in plaats en tijd

– Simultane stijging van CTX-M bij mensen en vleeskuikens (NL)
– Afname resistentie na stoppen gebruik ceftiotur in broederijen, gevolgd 

door stijging na herintroductie (CAN)
● (Moleculaire) typering

– ESBL-genen bij mensen genetisch verwant aan die bij kippen (NL) en 
varkens (DK)

● Epidemiologisch onderzoek van uitbraken en sporadische gevallen
– Urineweginfecties door resistente E. coli bij vrouwen geassocieerd met 

consumptie van kippenvlees (CAN)
● Veld- en experimentele studies

– Identieke plasmiden bij dieren en mensen op varkensboerderijen (DK, 
NL)

● Modellering
– --

> Een associatie is aannemelijk, een causaal verband (nog) niet

Geenen et al., RIVM rapport 330334001/2010
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Kans – prevalentie ESBL’s bij mensen in Nederland
● Algemene bevolking

– 5% (Huijbers et al., in preparation)
● Huisarts

– Urineweginfecties door E. coli 3% (ISAS-AR)
– 10% van monsters van patiënten bij de huisarts met 

gastro-intestinale klachten (Reuland et al., 2012)
● Ziekenhuizen

– 5% van (rectale) monsters van patiënten bij opname in 
ziekenhuis (Overdevest et al., 2011)

– Hoge mate van gelijkenis van stammen uit patiënten en 
van kippenvlees, vooral < 48 uur na opname

– Invasieve infecties door E. coli op IC 15% (ISIS-AR)
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Overdracht van ESBL’s van dieren naar mensen

Nigel French, pers. comm.
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Reservoir attributie van ESBL infecties - typering
● 35% of the human isolates (2009) contained poultry-associated 

(PA) ESBL genes and 19% contained PA ESBL genes located on 
IncI1 plasmids that were genetically indistinguishable from those 
obtained from poultry (meat) – Leverstein-Van Hall et al., 2011

● Attributiemodellen op basis van (moleculaire) typering
– Nederlands model (Van Pelt)

› Vergelijk voorkomen bij mensen en in reservoirs
– Hald model

› Idem, inclusief gegevens over prevalentie in reservoirs, 
consumptie en (geschatte) verschillen in virulentie van typen 
en risico-modificatie door blootstellingsroutes

– (Asymmetrisch) Island model
› Gebaseerd op populatie genetica
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Asymmetric Island Model (Wilson et al.2008)
● Bayesian population genetics algorithm that uses the allelic profile of the STs 

to reconstruct the genealogical history of the isolates
 Host Campylobacter populations are separate “islands” where mutation 

and recombination within each island, and migrations among islands, occur.
 Migrations from each island into the human population are used to attribute

human cases

Lapo Mughini-Gras, pers. comm8

Evolutionary stage
•Involves only sources
•Samples by MCMC 
technique from the posterior
distribution of the rates to
be used in the second stage

Attribution stage
•Human isolates are random 
samples from the host 
populations and then 
attributed probabilistically
•Estimates the assignment
posterior probability of cases

xv% xp% xr% xs% xm%xv% xp% xr% xs% xm%
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Attributie van Campylobacter in Nederland

Smid et al., submitted9
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Complicaties bij reservoir attributie van ESBL’s
● Complexe populatie genetica

– Gen, plasmide, bacteriestam
– Van MLST naar whole genome sequencing

› Verdere ontwikkeling attributiemodellen nodig
● Overlappende typen en hoge prevalentie in verschillende reservoirs

– Grotere onzekerheid bij attributie
› Meer metingen en combineren met andere benaderingen
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Overdracht van ESBL’s van dieren naar mensen

Nigel French, pers. comm.
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ESBL attributie Topsector AgriFood
● Indiener PVE, penvoerder CVI
● Projectleiders Dik Mevius en Arie Havelaar
● Doelstellingen

– Bijdrage van verschillende dierlijke productieketens aan de blootstelling van 
mensen aan ESBLs.

– Bijdrage van blootstelling van de mens uit ketens:
› direct (via voedsel van dierlijke en plantaardige oorsprong) 
› indirect (contact met dieren, producten, milieu)
› relatie met de blootstelling uit andere bronnen van de mens

– Effect van reducties van ESBLs in schakels op belasting van het product en 
blootstelling en gezondheidseffecten van de mens

● Producten
– Kwantitatieve gegevens over het voorkomen en de karakteristieken van ESBLs in 

dierlijke productieketens, het milieu, dierlijke producten en de mens
– Wiskundige modellen over de attributie van ESBLs bij mensen aan verschillende 

reservoirs (dieren en mensen) en de bijdrage van verschillende ketens aan de 
blootstelling van de mens

– Kwantitatieve inschatting van effect van reducties van ESBLs in dierreservoirs en in 
de ketens op voorkomen van ESBLs en daarmee samenhangende 
gezondheidsproblemen bij de mens
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Reservoirs en ketens



14

Work packages
1. Projectmanagement en communicatie
● Consortium agreement, bilaterale afspraken
● Database
● Projectmanagement (project team, stuurgroep)
● Communicatie (rapportages, publicaties, proefschriften, symposia, 

stakeholder bijeenkomsten)
2. Dataverzameling humaan
● Algemene bevolking, huisarts, kliniek

3. Dataverzameling veterinair en ketens
● Verzamelen beschikbare gegevens
● Aanvullende metingen (kwantitatief)

● Typering
● Genen, plasmiden, organismen, whole genome sequencing

● Modellering
● Bayesiaanse netwerken, dynamisch model
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Overdracht van ESBL’s van dieren naar mensen

Nigel French, pers. comm.
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Risicofactoren ESBL infecties
● Invasieve infecties

– Recent gebruik antibiotica (m.n. fluoroquinolonen en cephalosporinen)
– Onderliggende ziekte / hoge leeftijd
– Eerdere ziekenhuisopname
– Invasieve handelingen
– Geboorte buiten Europa

● Urineweginfecties
– Recent gebruik antibiotica (m.n. fluoroquinolonen en cephalosporinen)
– Onderliggende ziekte (m.n. chronische urineweginfecties)
– Verblijf in een verpleeghuis 

● Kolonisatie (algemene bevolking)
– Geboorte buiten Europa / reizen
– Contacten binnen het huishouden
– Contact met (landbouw)huisdieren (maar lagere prevalentie in 

pluimveerijke gebieden)

A substantial number of community 
cases did not live in an RCH nor had 

been recently hospitalised, suggesting 
the independent generation of ESBL-

producing enterobacteria in the 
broader community (Moor et al., 2008)

In 10 outbreaks, two or more diners 
shared the same ESBL-PB, and in four 
of them, the strain was shared with the 

food handlers (Lavilla et al., 2008)
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Perceptie
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Hoe lang houden de dijken het nog?
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Risk governance framework (Renn et al., 2005)
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Conclusies
● Een associatie tussen gebruik van antimicrobiële middelen in de 

veehouderij en ESBL resistentie in humane (klinische) isolaten is 
aannemelijk, maar van een causaal verband kan (nog) niet worden 
gesproken

● Het is niet duidelijk hoe de overdracht van resistentie tussen dieren 
en mensen verloopt
– Direct contact met (landbouw)huisdieren verhoogt het risico
– Blootstelling via voedsel of milieu is (nog) niet gedocumenteerd

● ESBL infecties bij mensen worden vooral gerelateerd aan het 
gebruik van antibiotica in de humane geneeskunde en aan 
risicofactoren als leeftijd en geografie

● De (moleculaire) epidemiologie van ESBL overdracht is complex en
vergt nader onderzoek

● Antimicrobiële resistentie in de veehouderij is een ambigue risico en 
bestrijding vraagt om participatieve besluitvorming
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