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Dit artikel geldt niet als wetenschappelijk artikel en is dus niet 
beoordeeld door twee referenten.

inleiding

Wereldwijd is er een toename in de prevalentie van bacteriën die 
resistent zijn tegen één of meerdere klassen antibiotica. Dit 
geldt voor zowel pathogene als commensale bacteriën bij mens 
en dier. In zowel de humane als de veterinaire gezondheidszorg 
kan antibioticumresistentie leiden tot therapeutisch falen. Voor 
een effectieve therapie moet dan worden gekozen voor (duur-
dere) ‘nieuwere generatie’ antibiotica die juist met grote 
terughoudendheid moeten worden ingezet. Naast een verhoog-
de kans op mortaliteit leidt antibioticumresistentie dus ook tot 
hogere kosten voor de humane en veterinaire gezondheidszorg. 
Resistente bacteriën kunnen worden geïsoleerd uit klinische 
(diagnostische) monsters van mens en dier, maar worden ook 
aangetroffen in de algemene bevolking, bij gezonde dieren en in 
het milieu. Bij mens en dier fungeert de darm als een vergaarbak 
van bacteriën en resistentiegenen. Door de hoge dichtheid van 
bacteriën is het de ideale plaats voor uitwisseling van deze 
genen, zeker onder selectiedruk van antibiotica. Resistente 
bacteriën kunnen via de voedselketen, via direct contact en 
indirect via verontreiniging van het milieu naar de mens worden 
overdragen. Daarom vormen dieren een reservoir van resistente 
bacteriën die naar de mens kunnen worden overge dragen. 
Hoewel meerdere factoren een rol spelen, wordt het gebruik van 
antimicrobiële middelen gezien als een van de belangrijkste 
factoren die bijdragen aan de toename in het vóórkomen van 
resistente bacteriën. 

Vanwege het belang voor de humane gezondheidszorg 
worden onder andere beta-lactam antibiotica, en met name de 
extended spectrum cephalosporinen (ESC) en carbapenems, 
door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) beschouwd als 
van cruciaal belang voor de mens (1). Dit omdat er in het geval 
van resistentie tegen deze antibiotica weinig of geen alternatie-
ven voor behandeling over blijven. 

De toename in antimicrobiële resistentie en de mogelijke 
relatie met het gebruik van antibiotica in de dierhouderij heeft 
in Nederland geleid tot een publiek debat, gevolgd door politieke 
maatregelen. De diersectoren hebben masterplannen opgesteld 

voor rationeel gebruik van antibiotica. De overheid heeft 
reductiedoelstellingen vastgesteld voor het antibioticumgebruik 
in dieren. Dit waren opgelegde resultaatverplichtingen met als 
doel het veterinair antibioticumgebruik te verminderen met 
respectievelijk 20 procent in 2011 en 50 procent in 1013, ten 
opzichte van 2009. Om dit te controleren is de Autoriteit 
Diergeneesmiddelen (SDa) opgericht. Daarnaast zijn er enkele 
onderzoeksprojecten uitgevoerd om de prevalentie, genetische 
achtergrond en risicofactoren van antibioticumresistentie in de 
dierhouderij in kaart te brengen en het effect van interventies 
vast te stellen. In dit artikel worden resultaten beschreven die 
voortkomen uit het project Antibioticum Resistentie (ABRES) bij 
vleeskalveren, toegespitst op de prevalentie en moleculaire 
karakterisatie van extended spectrum beta-lactamases en 
AmpC-type beta-lactamases (beide in dit artikel samengevoegd 
onder de noemer ‘ESBL’). Deze bevindingen worden aangevuld 
met gegevens uit andere diersectoren zoals gepresenteerd op het 
ESBL-symposium ‘Het vóórkomen van ESBLs in de voedsel-
keten’, georganiseerd door Jaap Wagenaar en Dik Mevius op 11 
oktober 2012 op de faculteit Diergeneeskunde. Het ABRES-
onderzoeksprogramma werd gefinancierd door het (huidige) 
Ministerie van Economische Zaken; het onderzoek in de 
kalverhouderij werd mede gefinancierd door het Productschap 
voor Vee en Vlees. 

gebruik van antibiotica in de veehouderij

In Nederland worden gegevens over gebruik van antibiotica 
jaarlijks gerapporteerd door het Landbouw Economisch 
Instituut in de MARAN-rapporten. De verkoop van antibiotica 
voor therapeutische doeleinden is in de periode van 1999 tot 
2007 bijna verdubbeld. Na 2007 is deze trend echter omgekeerd 
en in 2012 is het aantal kilogrammen verkochte actieve stof 
gedaald tot onder het niveau van 1999 (www.maran.wur.nl). Het 
grootste aandeel betrof tetracyclines, op afstand gevolgd door 
trimethoprim/sulfonamides, macroliden en penicillines. 
Penicillines behoren net als cefalosporinen tot de beta-lactam-
antibiotica en zijn daardoor direct gerelateerd aan de ESBL-
problematiek. Als onderdeel van het beleid van de Ministeries 
van Economische zaken (EZ) en Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS) wordt sinds 2011 het gebruik van antibiotica in de 
diersectoren gerapporteerd door de SDa. De gebruiksgegevens 
van alle bedrijven worden geregistreerd binnen de kwaliteits-
systemen van de sectoren, dan wel het Productschap voor Vee 
en Vlees (PVV) en het Productschap voor Pluimvee en Eieren 
(PVE). De SDa stelt tevens 'benchmark'-indicatoren vast, om te 
komen tot een verantwoord antibioticumgebruik binnen de 
verschillende sectoren.
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monitoring resistentie 
Naast het gebruik van antibiotica wordt ook de resistentie tegen 
deze middelen gerapporteerd in MARAN (2). Escherichia coli is 
als commensale darmbacterie een geschikt indicatororganisme 
voor het meten van resistentie. Bij zowel varkens, vleeskuikens 
als vleeskalveren zijn de resistentieniveaus (percentage resis-
tente E. coli ten opzichte van het totaal aantal onderzochte  
E. coli) voor de meest gebruikte antibiotica, de tetracyclinen, 
trimethoprim/sulfa combinaties, en beta-lactams (penicillines) 
relatief hoog. In melkvee is het resistentieniveau voor deze 
middelen relatief laag. Als indicatorantibioticum voor ESBL, die 
naast breed-spectrum penicillinen ook resistent zijn tegen eerste 
tot en met vierde generatie cefalosporinen, wordt cefotaxim 
gebuikt. Dit antibioticum geeft de resistentie aan voor de in 
dieren gebruikte ceftiofur en cefquinome. In figuur 1 is te zien 
dat het resistentieniveau tegen cefotaxim bij alle diersoorten 
relatief laag is. Bij vleeskuikens was het niveau het hoogst met 
een percentage van ongeveer 20 procent van 2007 tot en met 
2010. In 2010 is het gebruik van ceftiofur in de vleeskuiken-
broederijen gestopt. De daling van cefotaximresistentie in 
vleeskuikens in 2011 suggereert dat de vermindering in gebruik 
effect heeft. Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de 
prevalentie en de genetische achtergrond van ESBLs zijn enkele 
studies opgezet in de verschillende diersectoren waarbij in 
mestmonsters selectief  is gescreend voor cefotaximresistente  
E. coli als indicator voor de aanwezigheid van ESBLs. De 
geïsoleerde ESBL-producerende E. coli zijn verder gekarakteri-
seerd op soort ESBL-genen, de plasmiden waarop deze genen 
liggen, en de verschillende E. coli-varianten die deze meedragen. 

esbls bij vleeskalveren

Op vleeskalverbedrijven is ongeveer 50 procent van de kalveren 
afkomstig van Nederlandse melkveebedrijven, de resterende 50 
procent wordt geïmporteerd uit andere Europese landen. De 
kalveren op een bedrijf zijn afkomstig van veel verschillende 
melkveebedrijven. Dit in tegenstelling tot andere diersectoren, 
waarbij de herkomst van dieren minder divers is. 

Om de prevalentie en typen van ESBLs bij vleeskalveren en 
de mogelijke veranderingen over de jaren vast te stellen, zijn in 

een retrospectieve studie mestmonsters van vleeskalveren 
onderzocht (3). Deze mestmonsters waren vanaf 1997 tot en met 
2010 verzameld door het RIVM en het CVI voor surveillance-
studies naar zoönosen en antibioticumresistentie op bedrijven. 
De selectie van bedrijven werd uitgevoerd onafhankelijk van de 
leeftijd van de dieren; sommige werden vroeg en andere laat in 
de productieronde bemonsterd. Een productieronde duurt 
maximaal twaalf maanden. Er werd per bedrijf één meng-
monster mest verzameld en door middel van selectieve kweek 
onderzocht op het voorkomen van ESBLs. Uit deze studie bleek 
dat de prevalentie van cefotaximresistente E. coli in de tijd 
toenam van 4 procent in 1998 en 1999 tot 39 procent in 2010. 
Varianten van ESBL-producerende E. coli waarbij het chromoso-
maal gelegen ampC-gen door een mutatie leidde tot cefotaxim-
resistentie werden gevonden in fecesmonsters uit alle onder-
zochte jaren. De eerste via plasmiden overdraagbare ESBLs 
werden gevonden in monsters uit 2000. Dit betrof verschillende 
varianten behorend tot ESBL-typen CTX-M en TEM. In 
monsters uit de jaren daarna nam het aantal via plasmiden 
overdraagbare ESBLs geleidelijk toe. Vanaf 2005 bevatte meer 
dan 50 procent van de cefotaximresistente E. coli’s een via 
plasmiden overdraagbare ESBL. Niet alleen de aantallen, ook de 
diversiteit in verschillende ESBLs nam toe. De meerderheid van 
de ESBLs behoorde tot de CTX-M-familie, waarvan variant 
CTX-M-1 het vaakst werd gevonden, gevolgd door CTX-M-14 en 
CTX-M-15. Het relatief veel vóórkomen van CTX-M-15 is vrij 
opmerkelijk, omdat deze ESBL wereldwijd wordt gevonden in 
bacteriën uit mensen en tot op heden weinig is gevonden in 
voedselproducerende dieren. 

Voor spreiding in de voedselketen is het vóórkomen van 
ESBLs bij dieren juist voor de slacht het meest relevant. Daarom 
is in 2011 een dwarsdoorsnedestudie uitgevoerd naar het voorko-
men van ESBLs in vleeskalveren op slachthuizen, waarbij 
honderd koppels zijn bemonsterd en bij tien dieren van ieder 
koppel een mestmonster werd genomen (4). Omdat deze 
monsters niet werden samengevoegd in één ‘pool’ kon de 
binnen-koppel prevalentie geschat worden. Van de onderzochte 
koppels was 66 procent positief voor ESBL-producerende E. coli 
en de prevalentie binnen de koppels varieerde van 0 procent tot 

Figuur 1: Prevalentie cefotaxim  

resistente Escherichia coli. 

Prevalentie van E. coli met verminderde 

gevoeligheid voor cefotaxim in vlees kuikens, 

vleeskalveren, melkvee en varkens. De pijl 

geeft aan wanneer ceftiofurgebuik in vlees-

kuikenbroederijen is gestopt. (Uit: MARAN 

2012)
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90 procent. Van alle individuele dieren (n = 1000) was 26 procent 
positief. Van alle ESBL-producerende E. coli bevatte 83 procent 
een CTX-M-variant. Er was een grote variatie van plasmiden 
waarop de verschillende ESBL-genen lagen. Drie typen plasmi-
den waren dominant aanwezig (IncI1, IncF en IncK). Twee van 
de drie typen plasmiden (IncI1 en IncF) waren niet direct 
geassocieerd met een specifiek ESBL-gen. Het derde type (IncK) 
was wel voornamelijk geassocieerd met één type ESBL (CTX-
M-14). 

De beide voorgaande studies gaven de prevalentie van ESBLs 
op één moment. Om toe- en afname in de tijd binnen één ronde 
te bepalen en deze te kunnen associëren met handelingen 
(bijvoorbeel verplaatsen kalveren, antibioticumbehandelingen), 
is op drie vleeskalverbedrijven de dynamiek in prevalentie en 
moleculaire karakteristieken van ESBLs onderzocht (5, 6). Per 
bedrijf zijn alle dieren binnen één afdeling individueel bemon-
sterd na aankomst op het bedrijf (T0) en nogmaals na drie, zes, 
acht en tien weken (T3 t/m T10). Alle dieren waren afkomstig 
van Nederlandse melkveebedrijven. De prevalentie van ESBL-
producerende E. coli op de drie bedrijven varieerde bij aankomst 
van 18 procent tot 26 procent. De bij aankomst op alle drie de 
bedrijven gevonden ESBLs behoorden voornamelijk tot één 
cluster van CTX-M-varianten (CTX-M groep 1). Zowel de 
plasmiden waarop de ESBL-genen waren gelegen, als de E. coli’s 
waarin ze voorkwamen, waren echter heel divers. Van week 3 tot 
week 10 vertoonden de drie bedrijven een totaal verschillende 
dynamiek in prevalentie. Op bedrijf 1 is na binnenkomst geen 
ESBL meer gevonden. Op bedrijf 2 steeg het aantal positieve 
dieren na drie weken tot 37 procent, daarna nam de prevalentie 
geleidelijk af tot 0 procent op T10. Op bedrijf 3 nam de prevalen-
tie vanaf week drie geleidelijk af tot 1,4 procent (ESBL bij twee 
dieren aangetoond) op T10. Op zowel bedrijf 2 als 3 vond een 
verschuiving plaats van de meest voorkomende ESBLs. Op 
bedrijf 2 en 3 vond een klonale verspreiding plaats van een  
E. coli-variant met sequentie type (ST) 57 met één ESBL variant 
(CTX-M-14) gelegen op één specifiek plasmide (F2;A-;B-). 
Daarnaast werd op bedrijf 3 ook nog een klonale verspreiding 
gezien van een andere E. coli-variant (ST10) met hetzelfde type 
ESBL (CTX-M-14), maar nu gelegen op een IncK-plasmide. Deze 
varianten zijn ook beschreven in humane klinische isolaten (7). 
Kenmerkend voor beide varianten was dat ze multiresistent 
waren tegen acht klassen antibiotica, namelijk: beta-lactams, 
aminoglycosiden, (fluoro)chinolonen, trimethoprim, sulfame-
thoxazole, tetracyclinen, polymyxinen, phenicolen. Beide 
varianten waren niet aangetoond bij binnenkomst. Mogelijk 
kwam dit type in kleine hoeveelheden (onder de detectiegrens) 
voor bij dieren bij binnenkomst, of de dieren zijn gekoloniseerd 
geraakt vanuit de stal. Deze laatste hypothese wordt gesteund 
door het feit dat de dieren gedurende de eerste zes weken 
individueel waren gehuisvest in boxen. De dieren die positief 
waren voor één van deze twee varianten stonden ook in week 
drie verspreid door de stal. 

Op alle drie de bedrijven werden koppelkuren toegediend 
met antibiotica waartegen de gevonden ESBL-producerende  
E. coli resistent waren. Ondanks de selectiedruk die werd 
gecreëerd door toediening van meerdere koppelkuren, daalde de 
prevalentie van ESBL-producerende E. coli. Welke factoren 
hierbij betrokken zijn, is nog onduidelijk.

esbls in andere diersectoren - verslag van 
het symposium ‘het vóórkomen van esbls in de 
voedselketen’

Cindy Dierikx van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van 
Wageningen UR presenteerde op het symposium dat ESBLs 
voorkomen op alle vleeskuikenbedrijven en dat ook bijna alle 
dieren drager zijn in de darm. Net als bij vleeskalveren kwam 
CTX-M-1 het meest voor. Verschillend is echter het vaak 
voorkomen van de ESBL TEM-52 en de overdraagbare AmpC-
variant CMY-2. Op vleeskuikenbedrijven is ook de dynamiek in 
voorkomen van ESBLs anders dan bij vleeskalveren. Op drie 
bedrijven varieerde de prevalentie van 0 procent tot 24 procent 
bij het opzetten van een nieuw koppel. Bij het volgende meetmo-
ment (week 1) was de prevalentie op alle bedrijven echter 96 
procent of hoger. Aan het eind van de studie (week 5) was de 
prevalentie van ESBL-producerende E. coli in alle stallen (nog 
steeds) 100 procent. De wijze van verspreiding in de onder delen 
van de vleeskuikenketen wordt momenteel onderzocht.

Wietske Dohmen (Institute for Risk Assessment Sciences 
(IRAS), Universiteit Utrecht) doet in samenwerking met 
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) onderzoek naar 
het vóórkomen van ESBLs bij varkens en varkenshouders. Op 
ongeveer 40 procent van de onderzochte bedrijven werden 
positieve dieren gevonden, net als bij 6 procent van de mensen 
op deze bedrijven. De gevonden ESBLs waren voornamelijk 
CTX-M-1 en in mindere mate CTX-M-14 en TEM-52. Er werd een 
enkele CTX-M-15 gevonden. Uit deze voorlopige resultaten blijkt 
dat vergeleken met vleeskuikens het aantal positieve bedrijven 
lager is. Verder lijkt er een sterke associatie te zijn tussen 
ESBL-dragerschap van mensen op het bedrijf en de aanwezig-
heid van ESBLs in de varkens. 

Theo Lam (Gezondheidsdienst voor Dieren) presenteerde het 
ESBL-onderzoek uitgevoerd op melkveebedrijven. Op 41 procent 
van de reguliere melkveebedrijven werden in de mest ESBLs 
gevonden. Op biologische melkveebedrijven was de prevalentie 
lager en bij natuurgrazers waren alle monsters negatief. De 
meest voorkomende ESBL was, net als in andere diersectoren, 
CTX-M-1. Daarnaast werden ook andere varianten regelmatig 
gevonden (CTX-M-2, -14 en -15). Dit is vergelijkbaar met wat er 
in de eerder beschreven studies op vleeskalverbedrijven is 
gevonden. 

esbls in de veehouderij en de gevolgen voor de 
mens

Zoals hierboven beschreven komen ESBLs voor in alle onder-
zochte diersectoren: vleeskuikens, varkens, vleeskalveren en 
melkvee. De prevalentie van ESBLs verschilt in de verschillende 
diersectoren zowel binnen als tussen bedrijven sterk. De 
verschillende soorten ESBLs die in alle sectoren worden 
gevonden, komen voor een groot deel overeen. Zo komt in alle 
sectoren CTX-M-1 het meest voor. Specifieke eigenschappen van 
plasmiden en/of bacteriën kunnen een rol spelen bij deze 
succesvolle verspreiding van CTX-M-1. Welke eigenschappen dit 
zijn, wordt nog onderzocht. Er zijn echter ook duidelijke 
verschillen in prevalentie van de verschillende ESBLs tussen 
sectoren. CMY-2 is een variant die relatief veel voorkomt in 
vleeskuikens. In de andere sectoren wordt deze veel minder vaak 
gevonden. Een ander duidelijk verschil is het voorkomen van 
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CTX-M-15. Deze variant komt relatief veel voor bij vleeskalveren 
en is ook één van de meest voorkomende ESBL-varianten bij de 
mens. In een wereldwijd voorkomende humane variant is 
CTX-M-15 geassocieerd met een specifiek type plasmide (IncF) 
en E. coli ST131. In deze variant is dit vaak gecombineerd met 
(dezelfde) additionele resistentiegenen tegen beta-lactams, 
aminoglycosiden en chinolonen. Deze humane variant is ook in 
vleeskalveren gevonden, maar niet in E. coli ST131. 

Zoals aangegeven voor varkens lijkt intensief contact van 
mensen met besmette dieren bij te dragen aan een verhoogde 
kans op dragerschap van ESBLs voor de mens. Ook bij veehou-
ders van vleeskuikenbedrijven was de prevalentie van ESBL-
producerende bacteriën hoger vergeleken met de gemiddelde 
Nederlandse bevolking (8, 9). Bij pluimveehouders en hun 
pluimvee bleken de gevonden ESBL-genen in combinatie met 
het plasmide overeenkomst te vertonen. De E. coli waarin zich 
deze gen-plasmide combinatie bevond, verschilde echter wel (8). 
Ook de bij vleeskalveren gevonden combinaties van ESBL-genen 
met plasmiden en in enkele gevallen ook het type E. coli, komen 

overeen met wat er in humane isolaten is beschreven. Hier is 
echter nog geen (direct) verband aangetoond met de veehouder. 

Niet alleen beroepsmatig contact met dieren, ook de 
blootstelling aan dierlijke producten als vlees wordt gezien als 
een potentiële bron van overdracht van ESBL-producerende 
bacteriën naar de mens. Verschillende studies in Nederland 
hebben aangetoond dat er genetische overeenkomsten zijn 
tussen ESBL-producerende bacteriën geïsoleerd uit kippenvlees 
en uit humane isolaten (12, 13, 14). Deze studies laten zien dat er 
een genetische verwantschap is tussen ESBL-producerende 
bacteriën geïsoleerd uit kippen en kippenvlees en uit patiënten. 
Het is echter lastig in te schatten wat de daadwerkelijke bijdrage 
van ESBL-producerende bacteriën uit dieren en/of dierproduc-
ten is aan de problematiek bij de mens. Dat dit voor verschil-
lende groepen mensen verschillend is, onderschreef Marc 
Bonten van het UMCU op het symposium. De meest voorko-
mende ESBL-varianten in ziekenhuizen zijn typisch mens-gere-
lateerd en worden niet of weinig bij dieren aangetroffen. Dit 
toont nog eens aan dat de epidemiologie van de vele varianten 

ESBLs: de moleculaire wirwar geordend

Resistentie tegen 'Extended Spectrum 
Cephalosporinen' (ESC) wordt hoofdza-
kelijk veroorzaakt door enzymen die beta-
lactamantibiotica afbreken. Deze enzymen 
kunnen worden geproduceerd door ver-
schillende bacteriesoorten, maar worden 
veelal gevonden in Enterobacteriaceae. 
Binnen deze beta-lactam afbrekende en-
zymen wordt onderscheid gemaakt tussen 
twee typen enzymen. Dit zijn het extended 
spectrum beta-lactamase (ESBL) en 
het AmpC-type beta-lactamase. ESBLs 
worden gekenmerkt door de afbraak van 
penicillines, eerste tot en met vierde ge-
neratie cefalosporinen en monobactams 
(bijvoorbeeld ceftiofur en cefquinome, 
respectievelijk derde en vierde generatie 
cefalosporinen voor veterinair gebruik). 
Daarnaast wordt de werking van ESBLs 
geremd door de toevoeging van clavulaan-
zuur aan het beta-lactam antibioticum. 
AmpC-type beta-lactamasen verschillen 
van ESBLs doordat zij geen vierde genera-
tie cefalosporinen afbreken en niet worden 
geremd door de toevoeging van cla-
vulaanzuur. Daarnaast kunnen AmpC-type 
enzymen (in tegenstelling tot ESBLs) ook 
cephamycinen afbreken. Ondanks de hier-
voor beschreven verschillen tussen ESBLs 
en AmpC-enzymen worden ze vaak be-
schreven onder één noemer, ESBL.

Zowel ESBLs als AmpC-type enzymen 
bestaan op hun beurt weer uit verschil-

lende soorten. Veel voorkomende ESBLs 
behoren tot de CTX-M-, SHV- en TEM-
families. Een veel voorkomend AmpC-type 
is CMY. Door kleine mutaties bestaan er 
binnen deze enzymen nog weer vele 
 varianten. Van het meest voorkomende 
type ESBL, CTX-M, zijn momenteel al ruim 
130 varianten beschreven waarvan CTX-
M-1 en CTX-M-15 het vaakst zijn beschre-
ven. Ook van SHV, TEM en CMY zijn vele 
 varianten bekend. 

Plasmiden
De genen die coderen voor deze ESBLs, 
liggen voornamelijk op plasmiden. 
Plasmiden zijn circulaire stukken extra-
chromosomaal DNA die zich in een bac-
terie kunnen repliceren en actief tussen 
bacteriën kunnen worden overgedragen. 
Dit kan tussen bacteriën van dezelfde 
soort (bijvoorbeeld van E. coli naar  
E. coli), maar ook tussen bacteriën van 
verschillende soorten en geslachten (bij-
voorbeeld van E. coli naar Salmonella). Dit 
wordt horizontale overdracht genoemd. 
Deze plasmiden kunnen additionele genen 
zoals antibioticumresistentiegenen met 
zich meedragen waarmee ze een rol 
kunnen hebben in overdraagbare multi-
resistentie. Plasmiden kunnen worden 
onderverdeeld in verschillende typen op 
basis van hun genetische eigenschappen. 
Net als bij de ESBLs kunnen deze plasmi-

detypen door kleine mutaties weer verder 
worden onderverdeeld in verschillende 
 varianten. Veel voorkomende plasmidety-
pen zijn IncI1 en IncF. 

Een uitzondering op deze plasmide-
gemedieerde ESBL/AmpCs is het  
chromosomaal gelegen ampC-gen. Alle  
E. coli-bacteriën, die veelal als indicatoror-
ganisme worden gebruikt voor resistentie, 
dragen dit gen met zich mee. Deze komt 
normaal gesproken (bijna) niet tot expres-
sie, waardoor geen enzym wordt gevormd 
dat de antibiotica afbreekt. Door kleine 
mutaties in het genregulatiesysteem kan 
dit gen wel tot expressie komen, waardoor 
de bacterie resistent wordt. Omdat dit gen 
niet op een plasmide ligt, is verspreiding 
van dit resistentiegen alleen mogelijk door 
celdeling (klonale verspreiding) en niet via 
horizontale overdracht. 

Bacteriën
Onderscheid tussen verschillende E. coli-
bacteriën die de plasmiden met ESBL/
AmpC-genen meedragen, kan worden 
gemaakt met Multi Locus Sequence 
Typing (MLST). Hierbij wordt gekeken naar 
de genetische variatie binnen zeven ‘huis-
houdgenen’ die iedere E. coli meedraagt. 
Bij iedere variatie hoort een ander sequen-
tietype (ST). Indien deze zeven genen van 
verschillende E. coli’s identiek zijn hebben 
zij hetzelfde ST.
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van ESBLs uiterst complex is. Het kwantitatief bepalen van het 
belang van reservoirs en transmissieroutes voor de humane 
ESBL-problematiek vergt nader onderzoek. Dat ESBLs zo veel 
voorkomen in dieren en de mogelijke bijdrage van deze ESBLs 
aan infecties bij de mens maakt de rol van de dierenarts des te 
belangrijker. Het is juist de dierenarts die verantwoordelijk is 
voor het selectief en restrictief inzetten van antibiotica, 
waardoor zowel de dier-, als de volksgezondheid wordt bewaakt.

via pers, politiek, wetenschap en beleid naar de 
dagelijkse praktijk van de nederlandse dierenarts 

De ESBL-problematiek bij de mens en de associatie met ESBLs 
bij pluimvee kwam via de pers bij het grote publiek terecht, wat 
leidde tot een deskundigenberaad op het RIVM en politiek 
debat. Eén van de uitkomsten hiervan was dat de Ministers van 
VWS en (toenmalig) LNV in 2010 aan de Gezondheidsraad 
verzochten een advies uit te brengen over veegerelateerde 
antibioticaresistentie. Het rapport van de Gezondheidsraad 
(Antibiotica in de veeteelt en resistente bacteriën bij mensen) 
verscheen in de zomer van 2011. De aanbevelingen hieruit 
vormden de basis tot beleidsmaatregelen en beslissingen van 
diersectoren zelf die van invloed zijn op het dagelijkse werk van 
de dierenarts. Zo worden voor de mens belangrijke antibiotica 
alleen nog in uiterste noodzaak gebruikt voor behandeling van 
dieren in de voedselproductieketen en is voor het inzetten een 
gevoeligheidsbepaling vereist.

Het is de verantwoordelijkheid van de dierenarts, in zijn rol 
als poortwachter van de volksgezondheid, dat hij antibiotica 
correct inzet, zodat de problematiek van de ESBLs wordt 
ingeperkt en nieuwe bedreigingen worden voorkomen. 
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