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2009

495 ton

2017

181 ton

De verkoop van antibiotica voor 
landbouwhuisdieren is vergelijkbaar 
met 2016. Op basis van verkochte 
kilogrammen antibiotica bedraagt in 
2017 de reductie van antibioticum-
gebruik 63,4% ten opzichte van 2009.

Het gebruik van antibiotica daalde het 
meest in pluimvee. In varkens en 
vleeskalveren was de reductie beperkt.

Conclusies

5% van de mens is drager van ESBLs, blijkt uit eerder 
onderzoek. Mensen dragen ESBL’s vooral aan elkaar over 
en krijgen ze slechts beperkt via de veehouderij en door 
het eten van vlees. Voor gezonde mensen zijn ESBL’s 
ongevaarlijk. Maar een infectie met deze resistente
bacteriën is moeilijker te behandelen.

- De afname in antibioticagebruik in dieren gaat gelijk op met 
de afname van resistentie in dieren en is het meest af-
genomen in pluimvee.

- Kritische antibiotica - belangrijk voor behandeling van de 
mens - zijn niet of nauwelijks gebruikt in de diersectoren.

- ESBL’s in pluimvee nemen duidelijk af.
- Bij vleeskalveren is een lichte toename in resistentie en 

ESBL's gevonden, de oorzaak hiervan is onduidelijk en moet 
verder worden onderzocht.

Antibioticaresistentie in landbouwhuisdieren

lees meer: www.wur.nl/maran

Vleeskuikens 
Duidelijke afname in antibioticaresistentie
en in ESBL’s (32,6%)

Varkens
Antibioticaresistentie stabiliseert en ook
ESBL’s zijn stabiel (11,0%)

Vleeskalveren
Toename in antibioticaresistentie en ESBL’s
(36,7%)

Melkkoeien
Antibioticaresistentie blijft laag en ESBL’s
(10,0%) zijn stabiel

Daling 63,4%

Belangrijke vormen van antibioticaresistentie

CPE's zijn bacteriën die enzymen aanmaken 
waardoor ze resistent worden tegen
carbapenem antibiotica. Hierdoor blijven er 
nauwelijks opties voor behandeling over.

Hoewel deze bacteriën in de Nederlandse 
veehouderij en in gezelschapsdieren (nog) 
niet voorkomen, bestaat de kans dat deze 
bacterie geïntroduceerd wordt en zich onder 
dieren zal verspreiden. Daarom wordt een
nationale monitoring uitgevoerd naar het
landelijke voorkomen en mogelijke verspreiding 
van deze resistente micro-organismen.

MRSA staat bekend als de 'ziekenhuisbacterie' 
omdat hij, vooral in ziekenhuizen, problemen 
veroorzaakt. De bacterie is ongevoelig (resistent) 
voor behandeling met veel soorten antibiotica.

ESBL's zijn enzymen die worden aangemaakt 
door darmbacteriën, waardoor ze resistent 
worden tegen antibiotica. Infecties zijn dan heel
moeilijk te behandelen. Een zeer beperkt aantal 
alternatieve behandelmethoden blijft over. 

Verspreiding van antibioticaresistentie

Veehouderij

Door kruisbesmetting in de keukenVia werken met dieren Via uitspoeling van mest en lozingen

Humane gezondheidszorg

Ziek mens of dier krijgt 
antibioticum toegediend.
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Hoe ontstaat antibioticaresistentie? 

Door behandeling worden de 
meeste bacteriën uitgeschakeld.
Restistente bacteriën blijven over.

2 Resistente bacteriën 
vemenigvuldigen zich.

3 Ziekte(s) zijn moeilijker 
te behandelen.
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Antibioticaresistentie


