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Woord vooraf 

Jaarlijks worden miljoenen siervissen uit derde landen in de EU ingevoerd. Direct contact met deze 
dieren met inbegrip van contact met water waarin ze zijn vervoerd, kan siervishandelaren 
blootstellen aan zoönoseverwekkers, multi-resistente bacteriën en residuen van antibiotica. Binnen 
de huidige EU-wetgeving worden bij de inspectiepost op Schiphol, geïmporteerde siervissen alleen 
gecontroleerd op klinische afwijkingen en sterfte en niet op de aanwezigheid van een potentiele 
zoönoseverwekker, noch op multi-resistente bacteriën of residuen van antibiotica. Met de toename 
van de internationale wereldhandel in siervissen waarbij frequent antibiotica ter preventie van 
ziektes worden toegevoegd aan het water impliceert dit een mogelijk risico voor mensen die in 
contact komen met deze vissen, wat bijzondere aandacht vereist. Deze pilot studie in 50 partijen in 
Nederland geïmporteerde siervissen beoogt de risico’s voor de mens in te kunnen schatten.  

Na een korte introductie worden de door CVI en RIKILT gebruikte materialen en methoden beschreven 
voor dit onderzoek, waarna de resultaten per onderzoeksgroep worden gepresenteerd. In de discussie 
worden de resultaten eerst per laboratorium en specifieke test besproken, gevolgd door een integrale 
discussie en conclusies, dankwoord en literatuurlijst. In de bijlagen achterin het verslag staan de grotere 
tabellen. 

 
 



 

Samenvatting 

Met de toename van de internationale wereldhandel in siervissen waarbij frequent antibiotica ter 
preventie van ziektes worden toegevoegd aan het water impliceert dit een mogelijk risico voor mensen 
die in contact komen met deze vissen. In deze pilot studie werden door NVWA 50 partijen in Nederland 
geïmporteerde (warm) zoetwater siervissen vanuit derde landen geselecteerd. Van elke partij werd door 
CVI de siervis en het originele transportwater bemonsterd: CVI testte de siervis op aanwezigheid van 
potentieel zoönotische bacteriën en siervis en water op aanwezigheid van multiresistente ESBL-
producerende E. coli bacteriën en resistentiegenen. Het RIKILT testte het originele transportwater op 
aanwezigheid van residuen van antibiotica en malachietgroen. Het onderzoek had ten doel, de risico’s 
van dergelijk geïmporteerde siervis en transportwater voor de mens in te kunnen schatten.  

De studie bracht het volgende in beeld: 

Geïmporteerde siervissen en het water waarin ze worden getransporteerd kunnen multiresistente ESBL-
producerende E. coli bacteriën bevatten. De bron van deze bacteriën is waarschijnlijk humane of dierlijke 
fecale contaminatie van het water. De aanwezigheid van deze organismen is geen risico voor een 
hobbymatige aquariumhouder. Frequente blootstelling aan dergelijke vissen of water zou een 
beroepsmatig risico kunnen inhouden voor handelaren in siervissen. Dat risico beperkt zich tot mogelijke 
overdracht van resistentiegenen. De gevonden organismen zijn geen humane pathogenen. 
 
OXA-48 like varianten zijn in hoge prevalentie aangetoond in partijen import siervissen en NL water. Het 
bacterie waarin deze genen werden aangetroffen waren Shewanella spp. Het onderzoek heeft daarnaast 
aangetoond dat deze species in waterig milieu vaak voorkomt en dat deze van nature in hun 
chromosoom een variant van het OXA-48 gen bezitten. In siervissen en het water waarin ze leven zijn 
deze organismen uitgeselecteerd. Dat is gerelateerd aan het preventieve antibioticumgebruik in 
siervissen. In monsters van Nederlands oppervlaktewater werden dergelijke organismen ook vaak 
aangetroffen. Omdat deze organismen een carbapenemase-gen dragen wat niet bij infecties bij mensen 
wordt gevonden en dat niet overdraagbaar is, is er geen volksgezondheidsrisico.  
Deze organismen behoren tot het waterig milieu waarin wij als mensen, maar ook vissen al duizenden 
jaren leven. Ze zijn wel de bron van waaruit door overmatig antibioticumgebruik ergens in de wereld en 
waarschijnlijk op meerdere momenten, overdracht van OXA-48 genen via plasmiden naar pathogenen 
heeft plaatsgevonden. Er is geen aanwijzing dat dit in Nederland is gebeurd of eenvoudig kan gebeuren 
gezien het restrictieve gebruik van carbapenems.  
 
In negen partijen geïmporteerde siervis werden Elizabethkingia meningoseptica, in één partij 
Mycobacterium haemophilum en in één partij Mycobacterium spp. aangetoond. Deze bacteriën kunnen 
tot humane ziekteproblemen aanleiding geven, waarbij het risico als laag wordt ingeschat, indien strikte 
hygiëne maatregelen worden nageleefd. 
 
Aeromonas en Vibrio spp. van de vissen bleken meestal resistent tegen oxytetracycline, voor de helft 
tegen flumequine, in mindere mate tegen trimethoprim-sulfa combinatie, neomycine en nitrofurantoin. 
Vooral siervis uit Singapore en Congo vertoonden multiresistentie tegen antibiotica. 
 
Qua residuen in transportwater bevatten 49 van de 50 watermonsters één of meerdere antibiotica. Het 
meest frequent werden de antibiotica aangetroffen die behoren tot de groep van de tetracyclinen en 
chinolonen. Deze antibiotica zijn binnen de EU geregistreerd voor gebruik bij voedselproducerende 
dieren. Daarnaast werden de in de EU verboden antibiotica (chlooramphenicol, nitrofuranen) en niet 
toegelaten malachiet groen aangetroffen.  
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Er was een hoge correlatie tussen de watermonsters waarin hoge gehalten tetracyclines of chinolonen 
werden aangetroffen en de resistentie van uit de betreffende vis geïsoleerde ESBL-, en CP-producerende 
bacteriën en Aeromonas spp. tegen deze respectievelijke antibiotica.  
 
Omdat het bij import van siervis om kleine volumina water gaat en bij aankomst na import direct water 
wordt ververst voor de siervis is de verdunningsfactor groot, waardoor antibioticumresiduen snel zullen 
verdwijnen. Of dit ook op antibioticumresistentie van toepassing is, is niet eenvoudig te voorspellen. 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek:  

Watersamples van dure siervissen (koi o.a.) bemonsteren op Schiphol, uit meer landen dan tot nu toe 
getest. Testen op antibioticumresistente stammen, en residuen van antibiotica. 
 
 



 

1 Inleiding en doelstelling 

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan een miljard siervissen verhandeld. Vijftig procent van alle 
tropische siervissen zijn afkomstig uit Zuidoost Azië waarvan 80% zoetwater kweekvis zijn. 
Miljoenen siervissen komen jaarlijks in Nederland terecht. In duizenden Nederlandse huishoudens 
worden bijna 11 miljoen siervissen in aquaria gehouden. 
 
De sierviskweek leidt, samen met vangst, verpakken en transport, tot stress bij de vissen met 
immuunsuppressie en een verhoogde vatbaarheid voor bacteriële infecties tot gevolg. Bacteriële 
ziekten bij siervissen vormen wereldwijd dan ook een diergezondheidsprobleem. Daarom worden 
frequent preventief antibiotica toegediend, regelmatig zonder juiste diagnosestelling, op momenten 
waar stress bij op kan treden, zoals transport. Hierdoor wordt het ontstaan van antimicrobiële 
resistentie bij commensale en pathogene visbacteriën, waarvan een aantal ook zoönotisch zijn, in 
de hand gewerkt (Weir et al., 2012; Rose et al., 2013). Bekende voorbeelden van resistente 
organismen zijn het voorkomen van voor de mens pathogene Salmonella Typhimurium DT104 en 
Salmonella Paratyphi B variant Java, beide drager van het Salmonella Genomic Island-1, welke zijn 
beschreven in aquaria en waarvan een mogelijke relatie met infecties bij mensen worden 
gesuggereerd (Hall 2010; Evans et al., 2005) Water- en vis gerelateerde organismen worden als 
bron beschreven van resistentiegenen die in de humane en diergezondheidszorg voorkomen bij 
infecties (Dobiasova et al., 2014; Cízek et al., 2010). De aanwezigheid van resistente bacteriën in 
siervissen en transportwater en van residuen van de gebruikte antibiotica in transportwater zouden 
een risico kunnen inhouden voor mensen betrokken bij de invoerkeuringen en personen werkzaam 
in de groot- en detailhandel van siervissen. 
 
Verder is bekend, dat warmwater siervis potentieel zoönotische bacteriën bij zich kan dragen, zoals 
Mycobacterium marinum en Edwardsiella tarda (Haenen et al., 2013), die een risico voor de mens 
kunnen betekenen via contact met bacterieel besmet siervis en viswater.  
 
In dit pilotproject zijn 50 partijen import siervissen onderzocht op de aanwezigheid van 
antibioticum resistente bacteriën in vissen en transportwater, potentieel zoönotische bacteriën in 
vis, en op de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen (o.a. antibiotica) in het 
transportwater. Monsterneming gebeurde door de NVWA, microbiologisch onderzoek en 
resistentiebepalingen door het CVI en residuenanalyses door het RIKILT. 
 
Doelstelling 
Inventariseren van aanwezigheid van antibioticum resistente bacteriën, potentieel zoönotische 
bacteriën en residuen van diergeneesmiddelen vanuit derde landen ingevoerde tropische vissen, en 
het beoordelen van mogelijke risico’s van deze bacteriën en residuen voor de mens. 
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2 Materialen en methoden 

2.1 Bemonstering 

2.1.1 Schiphol bemonstering door NVWA 

NVWA (de erkende Buitengrens Inspectie Post (BIP) van de NVWA op Schiphol) regelde 
bemonstering van 50 inzendingen van levende siervis uit landen buiten de EU, de zogenaamde 
derde landen. Er werd gestreefd naar een evenredige verdeling van landen van herkomst. Daartoe 
werd met vier siervisimporteurs in Nederland contact gelegd door NVWA. De plaatsen van 
monstername betrof deze vier siervisimporteurs.. Een monster bestond uit 2 à 3 vissen in minimaal 
0,5 liter origineel transportwater. Monsters werden wekelijks op maandag, dinsdag of woensdag op 
afspraak door CVI Expeditie opgehaald bij de betreffende siervisimporteur voor nader onderzoek bij 
CVI. 

2.1.2 Vis- en water-bemonstering door CVI 

Na aankomst op CVI werd elke partij van een uniek LIMS sub-nummer voorzien, werd een 
werkformulier ingevuld, en werden labels en buisjes/potjes klaargemaakt voor de bemonstering, 
die volgens vastgesteld protocol plaatsvond: 
 
Bemonstering in de sectiezaal van: 
 
Het transportwater:  

• Ongeveer 500 ml water werd direct overgebracht in een gelabelde plastic fles van 1 liter en 
ingevroren bij -20°C tot aan verzending naar RIKILT. 

• 100 ml werd in een 50 ml Falcon buis gedaan voor onderzoek bij het 
Antibioticumresistentie laboratorium. 

• 100 ml werd in een 50 ml Falcon buis gedaan als reserve, en ingevroren bij -20°C. 
De vissen (twee x levend per partij) 
De vissen werden bekeken en klinische afwijkingen werden genoteerd, waarna de vis werd gedood 
volgens standaard methode met overdosis 2-Phenoxy-ethanol. 

• De vishuid werd afgestreken met een öse en in 2 sectoren per vis geënt op een halve HIS-
agarplaat, en op een halve TCBS-agarplaat voor bacteriologisch onderzoek. 

• De lengte van de vis werd gemeten en evt. werd een foto van uiterlijke 
ziekteverschijnselen gemaakt, of een foto ter bepaling van de vissoort. 

• De buikwand werd met een steriele scalpel opengesneden. Per vis werd de lever en nier op 
een HIS agarplaat geënt en van de lever een uitstrijkje op een objectglaasje gemaakt, dat 
gefixeerd werd door het driemaal door een vlam te halen, voor een ZN-kleuring (op zoek 
naar zuurvaste staafjes). De rest van de lever werd bewaard bij -20°C voor eventueel 
nader onderzoek naar mycobacteriën. De nier werd bewaard voor eventueel 
virusonderzoek. 

• De darminhoud werd met een öse geënt op een MacConkey-agarplaat voor isolatie van E. 
coli, een stukje van de darm werd eruit geknipt en in Trypton Soy Broth (TSB, aselect 
bacterie-isolatie medium) gedaan met als doel resistente bacteriën op te hopen. Deze plaat 
en buis werden direct na de sectie naar het antibioticumresistentie laboratorium gebracht 
(zie 2.2).  

• Het restant van de vissen werd apart verpakt in een plastic zakje als reserve, en 
ingevroren bij -20°C.  



 

2.2 Onderzoek naar antibioticumresistentie, bij CVI 

In alle watermonsters (n=50) en de darminhoud van twee vissen per partij (n=100), totaal n=150, 
werd door het CVI met selectieve kweekmethodes onderzocht of er E. coli, Extended-Spectrum 
Beta-Lactamase (ESBL)-producerende E. coli en/of Carbapenemase (CP)-producerende bacteriën 
konden worden aangetoond. 

2.2.1 Extended-Spectrum Beta-Lactamse (ESBL)-producerende E. coli 

Ieder water- en darminhoud monster werd geënt in Tryptic Soy Broth (TSB) met als doel E. coli en 
ESBL-producerende E. coli indien aanwezig op te hopen. Na overnacht bebroeden bij 37°C, werden 
de bouillonculturen zowel geënt op een selectieve MacConkey agar met 1 mg/L cefotaxime als op 
een plaat zonder cefotaxime. Na opnieuw overnacht bebroeden bij 37°C werd gezocht naar 
kolonies met de typische morfologie en kleur van E. coli. Deze isolaten werden geïdentificeerd met 
MALDI-TOF, gekweekt tot een reincultuur en bewaard bij -80°C in pepton-glycerol. Van alle 
gevonden isolaten zijn MIC-waarden bepaald volgens het standaard EFSA panel (zie tabel 1) en 
van alle ESBL verdachte isolaten ook met het aanvullende EFSA panel (zie tabel 2) met 
cefalosporines en carbapenemens. Dit is de referentiemethode voor ESBL-isolatie zoals die wordt 
voorschreven door EFSA. Indien ESBL-verdachte isolaten aanwezig waren, volgde een aanvullende 
typering van het aanwezige ESBL-gen met moleculaire methoden: CT101 Array (CheckPoints, 
Wageningen), PCR en sequentieanalyse.  

2.2.2 Carbapenemase Producerende (CP)-bacteriën 

Het onderzoek naar CP in watermonsters en vissen werd verricht conform de methode zoals die 
door het CVI sinds 2012 wordt uitgevoerd in faeces monsters van landbouwhuisdieren (ongeveer 
1500/jaar). Vanuit de ophoping in TSB (zie ESBL), werd de bacteriële pellet gecentrifugeerd, het 
supernatant eraf gepipetteerd en het DNA geëxtraheerd met een blood & tissue kit van Qiagen. In 
dit DNA werd met een commerciële Real-Time (RT) PCR gezocht naar de aanwezigheid van CP-
genen (CarbaCheck MDR RT, van CheckPoints, Wageningen). Deze geeft een positief signaal als 
één of meerdere genen behorend tot de CP-families NDM, KPC, VIM, IMP en/of OXA-48 aanwezig 
zijn. Bij een positief signaal werden klassieke gel based PCRs uitgevoerd gericht op deze vijf 
targets, gevolgd door sequentieanalyse. 
 

2.2.3 Isolatie en identificatie van Shewanella spp.  

Van 12 monsters waarin OXA-48-like genen werden aangetroffen, werden de bouilloncultures geënt 
op verschillende voor CP-selectieve agars: Chrom ID Carba en ChromID OXA van Biomerieux en 
een Heart Infusion agar met 5% schapenbloed (HIS) met en zonder 0.125 mg/L ertapenem. Beide 
Chrom-agars zijn de media die zijn geadviseerd door EFSA voor screening op CP. De HIS platen 
zijn toegevoegd omdat bekend is dat milieuorganismen zoals Shewanella met OXA niet op de 
Chrom ID platen groeien. De isolaten werden geïdentificeerd met MALDI-TOF en de aanwezigheid 
van het CP gen werd met PCR bevestigd. Daarna werd onderzocht of het gen op een plasmide of op 
het chromosoom is gelegen door transformatiestudies te doen door electroporatie naar competente 
E. coli DHB10 en door conjugatiestudies te doen met een bouillon mating techniek naar E. coli K12. 
Indien transformatie en conjugatie geen resultaat opleverde werd een S1-nuclease PFGE gedaan 
van het totaal DNA om plasmiden te isoleren en een XbaI (knippen totaal DNA) en I-CeuI digestie 
van het DNA (knippen van alleen chromosomaal DNA) uitgevoerd. Door Southern hybridisatie met 
CP-probes kon de chromosomale locatie van het gen worden bevestigd.  
Als laatste werden MIC-waarden bepaald met beide EFSA antibiotica panels voor isolaten met en 
zonder een CP-gen. 
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2.2.4 Onderzoek aan oppervlaktewater monsters  

Om uit te zoeken of water een bron is voor OXA-48-like producerende organismen die van nature 
een CP-gen bij zich dragen hebben CVI-medewerkers in maart 2015 oppervlaktewater bemonsterd 
(Tabel 7). In deze monsters is met dezelfde methodes als voor de siervissen naar het voorkomen 
van CP gezocht. Positieve monsters werden geënt op Chrom-ID en HIS-platen. Verdachte kolonies 
werden geïdentificeerd met MALDI-TOF en de aan of afwezigheid van een CP-gen werd aangetoond 
met PCR en sequentie-analyse.  

2.3 Onderzoek naar Aeromonas/Vibrio en potentieel 
zoönotische bacteriën, bij CVI 

2.3.1 Isolatie van visbacteriën (Aeromonas/Vibrio spp. en potentieel zoönotische 
bacteriën) 

De beënte agarplaten uit de sectiezaal (exclusief de MacConkey agar) werden door het 
visziektelaboratorium van CVI geïncubeerd bij 22°C, voor:  
 
1. Isolatie van Aeromonas en Vibrio spp. van de huid en organen van de siervissen, die 

vervolgens op antimicrobiële gevoeligheid werden getest. 
2. Onderzoek naar de aanwezigheid van zoönotische bacteriën in inwendige organen (b.v. Vibrio 

vulnificus, Streptococcus agalactiae/iniae, Edwardsiella tarda) en het testen op antimicrobiële 
gevoeligheid van gevonden isolaten, excl. mycobacteriën (CVI). Voor Mycobacterium spp. werd 
door het TBC-lab van CVI een ZN-kleuring gemaakt, zie onder. 

 
Na 2 of 3 dagen (op vrijdag) incuberen bij 22°C werden de agarplaten afgelezen en van de 
verschillende kolonietypen werd elk een reinkweek gemaakt. 
Na weer 3 dagen incuberen bij 22°C werden alle reinkweken geïdentificeerd met de MALDI-TOF. Na 
identificatie werden de Vibrio spp., Aeromonas spp. en Shewanella spp. in bewaarmedium (glycerol 
pepton medium) opgeslagen bij -80°C, tot het inzetten voor het antibiogram. 

2.3.2 Antibiogrambepaling van geselecteerde Aeromonas/Vibrio spp. 

• Alle Vibrio spp., Aeromonas spp. en Shewanella spp. werden weer opgekweekt vanuit de -
80°C, bij 22°C op HIS agar. De Shewanella spp. werden aan het Antibioticumresistentie 
laboratorium overhandigd voor nadere testen.  

• Van de Vibrio spp., Aeromonas spp. werden antibiogrammen gemaakt op Mueller Hinton 
agarplaten, volgens de agar diffusie methode (Miller, 2014) met antibioticum discjes bij 22°C, 
waarbij een set van 6 antibiotica werd ingezet per stam, op basis van middelen die algemeen 
tegen bacteriële infecties van siervis worden gebruikt: 1) tetracycline, 2) flumequine, 3) 
trimethoprim+ sulfonamide, 4) neomycine, 5) florfenicol, en 6) nitrofurantoin. Platen werden 
met de bacteriestam bestreken, waarna per plaat 3 antibioticum discs werden toegevoegd. Na 
een nacht incubatie bij 22°C werden de platen afgelezen: de remzône (diameter) werd 
gemeten en volgens CLSI-normen geïnterpreteerd naar: Gevoelig (S) of resistent (R) (Miller, 
2014). 

2.3.3 Onderzoek naar mycobacteriële infecties 

Door medewerkers van het TBC-laboratorium van CVI werden de gefixeerde leveruitstrijkjes Ziehl 
Neelsen gekleurd en afgelezen met de lichtmicroscoop (Sheehan et al., 2015). Indien de ZN-
kleuring positief was werd een combinatie PCR gedaan (QOL CVI doc nr. 00-14-1692: ‘Aantonen 
van mycobacteriën met behulp van de TaqMan real-time PCR’) voor drie Mycobacterium spp., te 



 

weten M. haemophilum, M. ulcerans en M. marinum. De soortbepaling werd met een tweede, 
specifieke PCR gedaan. 
 

2.4 Onderzoek naar residuen, bij RIKILT 

De watermonsters van ruim 500 ml, die bij CVI waren opgeslagen bij -20°C werden in februari 
2015 naar het RIKILT gebracht voor de residu-analyse op de aanwezigheid van chinolonen, 
tetracyclines, florfenicol, ß-lactams, macroliden, aminoglycosiden, sulfonamiden, di-
aminopyrimidinen, colistine, chlooramfenicol, nitrofuranen en (leuco)malachiet groen. 

2.4.1 Antibiotica screening 

De te onderzoeken watermonsters zijn gescreend op de aanwezigheid van chinolonen, 
tetracyclines, florfenicol, ß-lactams, macroliden, aminoglycosiden, sulfonamiden, di-
aminopyrimidinen en colistine met behulp van een microbiologische screeningsmethode. Deze 
methode maakt gebruik van een multiplaatsysteem en bestaat uit: een Micrococcus luteus plaat 
(macroliden en ß-lactam), een Bacillus cereus plaat (tetracyclines en florfenicol), een Yersinia 
ruckeri plaat (chinolonen), een Bacillus pumilus plaat (sulfonamiden, diaminopyrimidines), een 
Bacillus subtilis BGA plaat (aminoglycosiden), en een Bordetella bronchiseptica plaat (colistine). Elk 
monster werd hiertoe in putjes op de zes specifieke testplaten gepipetteerd. Dit zijn 
geoptimaliseerde media die zijn geïnoculeerd met specifieke test bacteriestammen. Afhankelijk van 
de testplaat werden buffers bijgedruppeld, waarna de testplaten overnacht bebroed werden. De 
aanwezigheid van bacteriegroei remmende stoffen werd na incubatie zichtbaar door de vorming 
van groeiremzones rond het putje. De identificatie op stofgroep werd door vergelijking van het 
groeiremmingspatroon van het monster met dat van bekende standaarden uitgevoerd, waarbij de 
testplaat met de grootste remzone in de meeste gevallen de groepsidentiteit bepaalt. 
 

2.4.2 Chlooramfenicol screening 

De te onderzoeken watermonsters zijn gescreend op de aanwezigheid van chlooramfenicol (CAP) 
met behulp van een immunochemische screeningsmethode (EIA). Het principe van de EIA is 
gebaseerd op de antigeen-antilichaam reactie. De detectie van CAP verloopt volgens een 
kleurreactie, waarbij de mate van kleuring fotometrisch wordt bepaald bij 450 nm. De intensiteit 
van de kleur is omgekeerd evenredig met de CAP-concentratie. De watermonsters worden in de 
CAP-EIA verdacht bevonden indien het gehalte, uitgedrukt in CAP-equivalenten groter of gelijk is 
aan 0,10 µg/l. De monsters zijn gekwalificeerd met behulp van een externe kalibratielijn (0 – 
0,0125 – 0,025 – 0,050 – 0,10 – 0,25 – 0,5 – 1,0 ng/mL CAP). Elk monster is als zodanig en met 
toevoeging van CAP op niveau 0,3 µg/l meegenomen. De toevoeging op niveau 0,3 µg/l dient in elk 
monster terug gevonden te worden. 

2.4.3 Antibiotica bevestiging 

De bevestigingsmethode is gebruikt voor het bepalen en bevestigen van tetracyclines 
(chloortetracycline, doxycycline, tetracycline, oxytetracycline), chinolonen (ciprofloxacin, 
danofloxacin, difloxacin, flumequine, marbofloxacin, enrofloxacin, nalidixinezuur, norfloxacin, 
oxolinezuur, sarafloxacin) en chlooramfenicol in transportwater. Hierbij zijn alle monsters als 
zodanig geanalyseerd en een deel van de monsters met toevoeging van tetracyclines en chinolonen 
op 20 µg/l en CAP op 1 µg/l. Aan 2 ml water werd een mengsel van interne standaarden 
toegevoegd op een niveau van 50 µg/l m.u.v. van CAP-D5 (2 µg/l). Na toevoegen van 4 ml EDTA-
Mcllvain-buffer (1M; pH4) werd het monster krachtig geschud en werd 1 ml acetonitril toegevoegd. 
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Na 15 minuten head-over-head schudden werd er 2 ml loodacetaat toegevoegd en opnieuw 
krachtig geschud. Na 10 minuten centrifugeren bij 3500g werd de bovenlaag afgeschonken en 
opgevangen waarna bij deze vloeistof 13 ml EDTA-oplossing (0,2M) werd toegevoegd en gemengd. 
Het extract werd geconcentreerd op een SPE kolom (phenomenex Strata-X 200 mg), die 
geconditioneerd was met 5 ml Mcllvainbuffer. Na opbrengen van het gehele extract werd de kolom 
gewassen met 5 ml water en vervolgens gedroogd onder vacuüm. De componenten werden van de 
kolom geëlueerd met 5 ml methanol. Het eluaat werd drooggedampt bij 40°C onder een rustige 
stikstofstroom, waarna het residu werd opgelost in 100 µl methanol en 400 µl water. Het residu 
werd gefiltreerd met behulp van een Whatman-filter en vervolgens overgebracht in een puntvial 
voor analyse. Afhankelijk van het verwachtte gehalte in het monster is er voor gekozen om het 
eindextract als zodanig te analyseren of 50 x verdund met een 20% methanol oplossing. 
Kwantificering van de monsters is uitgevoerd met behulp van een kalibratielijn in matrix op een 
niveau van 0 – 100 – 500 – 1000 – 2000 – 5000 – 10000 µg/kg voor de tetracyclines en de 
chinolonen en op een niveau van 0 – 0,5 – 1 – 2 – 3 µg/kg voor CAP. Voor de bepaling van de 
concentratie is correctie met een isotoop gelabelde interne standaard uitgevoerd. Om de stabiliteit 
van het LC-MS/MS systeem te bepalen zijn de kalibratielijnen zowel voor als na de monsters 
geanalyseerd.  
Het gebruikte UPLC systeem was een Shimadzu LC-30AD met een Phenomenex Kinetex 2,6µ C18, 
100 x 2,1 mm analytische kolom, waarbij 5 µl van het monsterextract werd geïnjecteerd bij een 
flow van 0,4 ml/min. De compositie van eluens A was 0,016% mierenzuur en 2 mM 
ammoniumformiaat in water. De compositie van eluens B was 0,016% mierenzuur en 2 mM 
ammoniumformiaat in methanol. De initiële samenstelling van het eluens was 1% B tot 0,5 minuut. 
Het elutiegradiënt verliep vanaf 0,5 minuut tot 2,5 minuten met een lineaire toename tot 25% B, 
gevolgd door een lineaire toename tot 70% B tot 5,4 minuten en een lineaire toename tot 100% B 
in 0,1 minuut. Vervolgens werd de eluenssamenstelling op 100% B gehouden voor 1 minuut, vanaf 
6,5 minuten tot 6,6 minuten voltrok een lineaire afname tot 1% B. De totale runtijd was 7,5 
minuten. De detectie is uitgevoerd m.b.v een AB Sciex QTrap5500® met ’’electrospray ionization’’ 
in positieve en negatieve mode. Er werd gemeten in MRM (Multiple reaction Monitoring) mode. 

2.4.4 Nitrofuranen analyse 

Alle monsters zijn als zodanig meegenomen en om de 10 monsters is een toevoeging van alle 
componenten meegenomen op een niveau van 1,0 µg/kg. Aan 2 gram water werd een mengsel van 
interne standaarden toegevoegd op een niveau van 4 µg/kg. Na toevoegen van 5 mL 0,2 M HCL-
oplossing en 50 µl NBA-oplossing, werd het monster gehydrolyseerd en gederivatiseerd op een 
rock-‘n-roller voor 16 uur bij 37°C. vervolgens werd 500 µl 0,3 M trinatriumfosfaat-oplossing en 
300 µl 2 M NaOH-oplossing toegevoegd en op pH 7,0 gesteld met behulp van natronloog of 
zoutzuur. Aan het sample werd 4 mL ethylacetaat toegevoegd, gemengd en vervolgens 
gecentrifugeerd voor 10 min bij 890g. De organische bovenlaag wordt overgeschonken en 
bewaard. Vervolgens wordt nogmaals 4 mL ethylacetaat toegevoegd geschud en gecentrifugeerd 
voor 10 minuten bij 2720xg. Hiervan wordt ook de bovenlaag afgenomen en samengevoegd met 
de eerst verkregen fractie. Het gecombineerde ethylacetaat extract werd drooggedampt bij 45°C 
onder een rustige stikstofstroom (turbovap), waarna het residu wordt opgelost in 0,1% azijnzuur in 
ACN/H2O (1/9) (v/v). Het residu werd 15 seconden gevortexed en overgebracht in een puntvial. 
Het eindextract werd geïnjecteerd op het UPLC-systeem. De monsters zijn gekwantificeerd met 
behulp van een kalibratielijn in matrix op een niveau van 0 – 0,5 – 1 – 2 – 3 – 5 µg/kg. Voor de 
bepaling van de concentratie is correctie met een isotoop gelabelde interne standaard uitgevoerd. 
Om de stabiliteit van het LC-MS/MS systeem te bepalen zijn de kalibratielijnen zowel voor als na de 
monsters geanalyseerd. 
Het gebruikte UPLC systeem was een Waters Acquity met een HSS T3, 1,8 µm, 100*2,1 mm 
analytische kolom, waarbij 100 µl van het monsterextract werd geïnjecteerd bij een flow van 0,4 
µl/min. De compositie van eluens A was 0,016% mierenzuur en 2 mM ammoniumformiaat in water. 
De compositie van eluens B was 0,016% mierenzuur en 2 mM ammoniumformiaat in Methanol. De 



 

initiële samenstelling van het eluens was 30% B. Het elutiegradiënt verliep vanaf 0 minuut tot 5,0 
minuten met een lineaire toename tot 50% B, van 3,0 minuut tot 3,1 minuten met een lineaire 
toename tot 100% B waarna de eluens samenstelling 3,4 minuten op 100% werd gehouden. Vanaf 
6,5 minuten tot 6,6 minuten voltrok een lineaire afname tot 30% B en de totale runtijd was 7,5 
minuten. 
De detectie is uitgevoerd m.b.v. een Xevo TQ-S met ’’electrospray ionizatie’’ in positieve mode. Er 
werd gemeten in MRM (Multiple reaction Monitoring) mode. 

2.4.5 (Leuco)malachiet groen analyse 

Alle monsters zijn als zodanig meegenomen en om de 10 monsters is een toevoeging van alle 
componenten meegenomen op een niveau van 1,0 µg/kg.  
Aan 2 gram water werd een mengsel van interne standaarden toegevoegd op een niveau van 2 
µg/kg. Na toevoegen van 20 mL extractievloestof (McIlvainbuffer 0,1 M/acetonitril (10/90 v/v)), 
werd het monster geëxtraheerd door te schudden en voor 15 minuten te ultrasoneren, vervolgens 
15 minuten centrifugeren bij 3000g. de bovenste laag werd afgeschonken en bewaard, vervolgens 
werd de extractie met extractievloeistof, ultrasoneren en centrifugeren herhaald. Beide fracties 
werden gecombineerd. Het extract werd geconcentreerd op een SPE kolom (Bakerbond aromatic 
sulfonic acid) 3cc (500 mg), die geconditioneerd was met 2,5 mL MeOH, 2,5 mL water, gevolgd 
door 2,5 mL extractievloeistof. Na opbrengen van het gehele extract werd de kolom gewassen met 
2,5 mL water, 2,5 mL MeOH, 2,5 mL ethylacetaat en 2,5 mL n-hexaan en vervolgens gedroogd 
onder vacuüm voor 15 minuten. De componenten werden van de kolom geëlueerd met 
achtereenvolgens 2,5 mL elutievloeistof (2% ammoniak in MeOH (v/v/)). Het eluaat werd 
drooggedampt bij 60°C onder een rustige stikstofstroom (Turbovap), waarna het residu werd 
opgelost in 250 µl heroplossingsvloeistof (1% ascorbinezuur in acetonitril/ water (50/50 v/v)). Na 
vortexen werd het residu 5 minuten in ultrasoonbad geplaatst, 10 minuten bij 30000g 
gecentrifugeerd en overgebracht in een puntvial. Het eindextract werd geïnjecteerd op het HPLC-
systeem. De monsters zijn gekwantificeerd met behulp van een kalibratielijn in matrix op een 
niveau van 0 – 0,25 – 0,5 – 1 – 5 – 20 µg/kg. Voor de bepaling van de concentratie is correctie 
met een isotoop gelabelde interne standaard uitgevoerd. Om de stabiliteit van het LC-MS/MS 
systeem te bepalen zijn de kalibratielijnen zowel voor als na de monsters geanalyseerd. 
Het gebruikte HPLC systeem was een Shimadzu UFLC met een Waters Symmetry® C18 5 µm 
150*3,0 mm analytische kolom, waarbij 100 µl van het monsterextract werd geïnjecteerd bij een 
flow van 0,4 µl/min. De compositie van eluens A was 10 mM ammoniumacetaat in water. De 
compositie van eluens B was 10 mM ammoniumacetaat in water/acetonitril (10:90 v/v). de initiele 
samenstelling van het eluens was 20 % B. Het elutiegradient verliep vanaf 0 minuten tot 5 minuten 
met een lineaire toename tot 100 % B waarna de eluenssamenstelling 5 minuten op 100% werd 
gehouden. Vanaf 10 minuten tot 11 minuten voltrok een lineaire afname tot 20 % B en de totale 
runtijd was 16 minuten.De detectie is uitgevoerd met behulp van een Micromass Quatro Ultima 
met ’electrospray ionization’ in positieve mode. Er werd gemeten in MRM (Multiple reaction 
Monitoring) mode. 
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a) 

b) en c)  

 

Figuur 2.1 Analyse bij het RIKILT. a) Opzuivering en concentratie van transportwater voor de 
analyse van antibiotica. b) en c) LC-MS/MS opstellingen voor de analyse van antibiotica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 Resultaten 

3.1 NVWA lijst van 50 monsters  

NVWA (Nedzib Tafro) bemonsterde 50 inzendingen van siervis, te weten 36 verschillende 
siervissoorten, uit 13 landen van buiten de EU, de zogenaamde derde landen, in de periode van 11 
november 2014 tot 24 februari 2015. Vaak ging het om 1 partij per vissoort. Daarnaast ging het 2x 
om Corydoras spp., 2x om Corydoras paleatus, 2x om Xiphophorus maculatus blue (Platy blauw en 
rood), 5x om Poecilia reticulata (guppy), en 8x om Carassius auratus (goudvis, sluierstaart, 
shubunkin). De landen van oorsprong staan samengevat in Tabel 1. Detail gegevens van alle 
partijen staan in Bijlage 1. Slechts 1 van de 50 partijen siervis was ziek (nr. 2, Fig. 3.4) en 3 
partijen vertoonden lichte afwijkingen (mechanische beschadigingen 1x, 2x anorexia). 
 

Tabel 1. Geïmporteerde partijen siervis uit derde landen van deze studie: Land van oorsprong en 
aantal partijen onderzochte soorten siervissen.  
 

Land van oorsprong Aantal partijen 
Brazilië 2 
China 1 
Colombia 2 
Congo 2 
Hong Kong (China) 3 
Indonesië 8 
Israël 6 
Peru 1 
Singapore 18 
Sri Lanka 3 
Thailand 4 

Eindtotaal 50 
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Figuur 3.1 Bemonstering van siervis in de sectiezaal van CVI. Elke partij had een uniek LIMS 
subnummer en per partij werd een formulier ingevuld. Na visuele controle op klinische afwijkingen 
werden monsters van het transportwater genomen en werden de visjes na euthanasie geseceerd, 
De monsters werden geënt op verschillende agarplaten voor bacteriologisch onderzoek en AB 
resistentie onderzoek.  

  



 

 

a)   b )   

c)  d)   

Figuur 3.2 Enkele voorbeelden van bemonsterde klinisch gezonde siervissoorten. a) partij 3: 
Iriatherina werneri uit Indonesië; b) partij 19: Kryptopterus sunshine uit Thailand; c) partij 14: 
Dalmatiër molly uit Sri Lanka; d) partij 7: Capoeta titeya uit Singapore. 

3.2 Onderzoek Antibioticumresistentie laboratorium CVI 

3.2.1 E. coli onderzoek 

In 10 van de 50 onderzochte partijen werden E. coli isolaten gevonden (20%) (Tabel 2). Meestal 
betrof dit één monster per partij, maar in partij 10, 32 en 43 waren zowel het water als de vissen 
positief. Dit kan komen doordat er fecale contaminatie in de aquaria of bassins waar de vissen 
opgroeiden heeft plaatsgevonden. Het voorkomen van E. coli in vissen wordt meer gerapporteerd 
en dus kan een endogene flora ook niet worden uitgesloten.  
De gevonden isolaten waren opvallend vaak resistent tegen ampicilline, chlooramfenicol, de 
chinolonen, sulfonamiden, tetracycline en trimethoprim. Deze resistenties worden in fecale E. coli’s 
van mensen en dieren ook gevonden, maar de percentages in deze isolaten uit aquariumvissen 
liggen beduidend hoger. Van de 15 isolaten waren er zeven verdacht PMQR-positief te zijn. Dit 
betreft plasmid overdraagbare chinolonen-resistentie genen. Ook deze komen in E. coli en 
Salmonella uit mens en dier voor, maar in zeer lage frequentie. Eén isolaat uit partij nr 50, was ook 
resistent tegen azithromycine. Dit is een antibioticum waarvoor we pas sinds kort routinematig het 
voorkomen van resistentie controleren. In het MARAN-programma worden incidenteel 
azithromycine resistente E. coli isolaten gezien.  
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Tabel 2. MIC-waarden van E. coli uit partijen aquariumvissen. Grijs gearceerde MIC 
indiceren resistentie, omkaderde cellen indiceren de aanwezigheid van een plasmid 
overdraagbaar chinolonen resistentie-gen (PMQR) 
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5 Water >64 8 64 >8 <=1 <=0.25 1 <=0.03 >128 >1024 <=0.5 >64 0.5 >32   

7 Water >64 8 64 >8 <=1 <=0.25 1 <=0.03 >128 >1024 <=0.5 >64 0.5 >32   

10 Vis >64 4 64 >8 <=1 <=0.25 2 <=0.03 >128 >1024 <=0.5 >64 <=0.25 >32   

10 Water >64 4 <=8 >8 <=1 <=0.25 1 <=0.03 >128 <=8 <=0.5 >64 <=0.25 >32   

18 Water >64 8 64 >8 <=1 <=0.25 1 <=0.03 >128 >1024 <=0.5 >64 0.5 >32   

20 Vis >64 8 >128 >8 <=1 <=0.25 2 <=0.03 >128 >1024 <=0.5 >64 0.5 >32   

23 Vis >64 8 >128 0.5 <=1 <=0.25 1 <=0.03 16 >1024 <=0.5 >64 0.5 0.5 PMQR? 

32 Vis 1 4 8 <=8 0.25 <=1 <=0.25 1 <=0.03 8 >1024 <=0.5 64 <=0.25 >32 PMQR? 

32 Vis 2 4 4 <=8 0.25 <=1 <=0.25 1 <=0.03 8 >1024 <=0.5 64 <=0.25 >32 PMQR? 

32 Water 4 4 <=8 0.25 <=1 <=0.25 1 <=0.03 8 >1024 <=0.5 64 <=0.25 >32 PMQR? 

42 Water >64 4 >128 <=0.015 2 <=0.25 1 <=0.03 <=4 >1024 <=0.5 >64 <=0.25 >32   

43 Vis 1 >64 4 <=8 0.5 2 <=0.25 1 <=0.03 8 >1024 <=0.5 >64 <=0.25 >32 PMQR? 

43 Vis 2 >64 4 <=8 0.5 <=1 <=0.25 1 <=0.03 8 <=8 <=0.5 64 0.5 >32 PMQR? 

43 Water >64 4 <=8 0.5 <=1 <=0.25 1 <=0.03 8 >1024 <=0.5 >64 <=0.25 >32 PMQR? 

50 Vis >64 64 64 >8 2 <=0.25 1 <=0.03 >128 >1024 <=0.5 >64 0.5 >32   
 
  



 

 

3.2.2 ESBL-producerende E. coli 

Er werden in de 50 partijen 11 ESBL-verdachte E. coli’s gevonden (Tabel 3). Deze kwamen uit 
negen partijen vissen (18%). De isolaten vertoonden een multiresistentie profiel. Ze waren naast 
hun resistentie tegen de beta-lactams door het ESBL-gen, vaak ook resistent tegen azithromycine, 
chlooramfenicol, de chinolonen, sulfonamiden, tetracycline en trimethoprim. Twee isolaten waren 
ook PMQR verdacht en opvallend was dat één isolaat resistent was tegen tigecycline. Dit is een 
moderne tetracycline variant. Een last resort middel voor de mens waarvoor in MARAN tot nu toe in 
Nederlandse dierlijke bronnen geen resistente is waargenomen. 
 
De gevonden “ESBL-verdachte “ isolaten hadden deels een ESBL-, en deels een AmpC fenotype.  
In de als AmpC geïdentificeerde isolaten werd vier keer een CMY-2 en één DHA-2 enzym 
aangetroffen. De ESBLs waren CTX-M-1 (N = 1), CTX-M-14 (n = 1) en CTX-M-15 (N = 4). De 
gevonden CMY-2 en CTX-M-1 zijn veel voorkomende ESBL-E. coli’s uit dierlijke bronnen in Europa. 
CTX-M-14 komt veel voor bij de mens in ZO-Azië en CTX-M-15 is de pandemische humane ESBL. 
Beide enzymen worden echter ook bij dieren waargenomen. Er zijn daarnaast verschillende PMQRs 
gevonden in combinatie met de ESBLs. Vooral het isolaat uit inzending nr 3 (Indonesië) waarin een 
CTX-M-15 voorkomt in combinatie met aac6'-Ib-CR (PMQR) en OXA-1 (smal-spectrum beta-
lactamase) heeft alle karakteristieken van de aanwezigheid van een zogenaamd IncFII-plasmide, 
die bij mensen in E. coli met deze combinatie aan genen zeer frequent voorkomt in een bepaalde 
E. coli variant (ST131). 
Alle ESBL-producerende isolaten waren gevoelig voor de carbapenems (erta-, mero-, en imipenem) 
in panel 2 (Tabel 3). 
 
De gegevens over de gevonden E. coli’s met en zonder een ESBL/AmpC duiden op fecale 
contaminatie van het transportwater (humaan en dierlijk), met een uitselectie van chinolonen-
resistente en ook multi-resistente ESBL/AmpC-producerende E. coli’s. 
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Tabel 3. MIC-waarden van ESBL-verdachte E. coli uit partijen aquariumvissen. Grijs 
gearceerde MIC indiceren resistentie, omkaderde cellen indiceren de aanwezigheid van 
een plasmid overdraagbaar chinolonen resistentie-gen (PMQR). Bovenste deel EFSA 
panel 1 (standaard MIC-panel), onderste deel EFSA panel 2 (specifiek voor ESBL-
verdachte isolaten. Daarnaast zijn de geïdentificeerde ESBL en AmpC genen opgenomen. 
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3 Water >64 64 <=8 >8 <=1 >4 2 <=0.03 >128 <=8 8 >64 <=0.25 <=0.25   
5 Water >64 >64 64 >8 <=1 >4 1 <=0.03 >128 >1024 >8 >64 1 >32   
7 Water >64 8 <=8 >8 <=1 >4 1 <=0.03 >128 <=8 >8 >64 <=0.25 <=0.25   
10 Water >64 4 <=8 >8 <=1 >4 1 <=0.03 >128 >1024 1 64 <=0.25 >32   
18 Vis >64 >64 >128 >8 <=1 >4 2 <=0.03 >128 <=8 8 >64 1 >32   
18 Water >64 >64 >128 >8 <=1 >4 1 <=0.03 >128 >1024 >8 >64 8 >32   
19 Water >64 4 <=8 0.5 <=1 >4 1 0.06 8 >1024 >8 >64 <=0.25 >32 PMQR 
38 Water >64 4 128 8 <=1 >4 >32 <=0.03 >128 >1024 >8 >64 <=0.25 >32   
39 Water >64 >64 >128 >8 <=1 4 1 0.06 >128 >1024 8 >64 1 >32   
42 Water >64 8 <=8 0.25 <=1 >4 2 <=0.03 8 <=8 <=0.5 64 0.5 >32 PMQR 
43 Vis >64 8 >128 >8 <=1 >4 1 <=0.03 >128 >1024 >8 >64 0.5 >32   
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ESBL.AmpC genen 
3 Water >64 <=0.06/4 8 0.25/4 8 16 0.03 0.25 <=0.03 8 CTX-M-15; aac6'-Ib-CR; OXA-1 
5 Water 8 8/4 16 16/4 >64 0.25 0.12 0.5 0.06 16 CMY-2 
7 Water 8 8/4 16 16/4 >64 0.5 0.06 0.5 <=0.03 16 CMY-2 

10 Water 32 <=0.06/4 1 <=0.12/4 4 16 <=0.015 0.25 <=0.03 4 CTX-M-1 
18 Vis 8 8/4 16 4/4 >64 0.25 0.12 0.5 0.06 8 CMY-2 
18 Water 8 8/4 16 16/4 64 0.5 0.06 0.5 0.06 16 CMY-2 
19 Water >64 0.12/4 32 0.25/4 8 >32 0.12 0.25 0.06 8 CTX-M-15; qnrS-1 
38 Water >64 <=0.06/4 16 0.25/4 4 >32 0.03 0.5 <=0.03 8 CTX-M-15 
39 Water 8 2/4 8 8/4 >64 <=0.06 0.06 1 <=0.03 8 DHA-1; qnrB-4; qnrS-1 
42 Water 16 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 2 2 <=0.015 0.25 <=0.03 2 CTX-M-14; qnrS-1 
43 Vis >64 0.12/4 16 0.25/4 16 >32 0.06 0.25 <=0.03 16 CTX-M-15 





 

Vertrouwelijk CVI Report 15/CVI0162| 25 

 

3.2.3 Carbapenemase Producerende (CP)-bacteriën 

In geen van de 50 onderzochte partijen werden KPC, NDM, VIM of IMP genen gevonden (zie 
Tabel 4 in bijlage 2).  
 
Echter, in 41 van de 50 onderzochte partijen (82%, 95% CI 71.4 – 92.6%), werd een OXA-48 
like gen aangetoond met PCR. Per partij was het watermonster het vaakst positief, maar vaak 
ook één of beide vissen. Het meest aangetroffen gen was OXA-48b, waarvan de genetische 
overeenkomst met de referentie uit GenBANK (JX644945) 95-100% was. De OXA-48b referentie 
bevat vier stille mutaties in het OXA-48 gen, zoals dat bij de uitbraak in het Maasstad ziekenhuis 
werd gevonden. Dit betekent dat deze niet tot aminozuurveranderingen leiden en dat het 
geproduceerde enzym identiek is aan dat van OXA-48. Op basis van de gevonden genetische 
verschillen kan worden geconcludeerd dat deze OXA-48b genen niet direct verwant zijn aan 
OXA-48 zoals die bij infecties bij mensen wordt gevonden. Dat wil zeggen dat tijdens de 
verspreiding in mens of dier de ene variant niet gemakkelijk uit de andere kan ontstaan. 

In twee vissenmonsters van één partij afkomstig uit Colombia werd in beide vissen OXA-
181 gevonden die 100% identiek zijn aan de referentie (HM992946). Opvallend was dat in het 
watermonster van deze partij OXA-48b werd gevonden. OXA-181 werd ook eenmaal gevonden in 
een Shewanella uit Singapore (Tabel 5). De OXA-181 referentie verschilt sterk van OXA-48 op 
zowel gen (44 mutaties) als aminozuurniveau (vier verschillen) zodat er geen enkele overlap in 
epidemiologie bestaat.  

In partij 42 afkomstig uit Congo, werd in één vis een OXA-199 gevonden en in de twee 
overige monsters OXA-48b. Het OXA-199 referentie-gen bevat vijf mutaties ten opzichte van 
OXA-48 en drie aminozuurveranderingen en het verschilt dus ook sterk van OXA-48 bij de mens. 
In één watermonster afkomstig van een partij uit Indonesië werd een OXA-48 gen aangetoond 
dat 99% identiek was aan het referentie gen (HG9977710), maar met één 
aminozuurverandering ten opzichte van het gen wat in Nederland leidde tot de bekende uitbraak 
in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. Negen (18%) van de partijen waren negatief voor alle 
carbapenemase genen.  

3.2.4 Shewanella spp. kweek 

  

Figuur 3.3 Typische morfologie van Shewanella op een HIS agar. 
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Tabel 5. Bacteriespecies met OXA-genen geïsoleerd uit siervissen 

land van oorsprong vissoort Partij MALDITOF gen homologie 
Indonesië barbus tetrazona schiphol 10 Shewanella putrefaciens OXA-48b 98% JX644945 
  schiphol 10 Shewanella putrefaciens   
Israël Platy blauw schiphol 13 Shewanella putrefaciens OXA-48b 95% JX644945 
China goudvis schiphol 17 Shewanella baltica   
  schiphol 17 Shewanella profunda   
  schiphol 17 Shewanella baltica   
Singapore sluierstaart schiphol 25 Shewanella putrefaciens OXA-181 99% JN205800 
Singapore sluierstaart schiphol 31 Shewanella putrefaciens   
  schiphol 31 Shewanella putrefaciens   
Indonesië Loach panda schiphol 32 Shewanella putrefaciens OXA-48b 99% JX644945 
Singapore Rasbora Kubotai schiphol 36 Shewanella putrefaciens OXA-48b 99% JX644945 
Singapore Hyphessobrycon bentosii schiphol 39 Shewanella putrefaciens OXA-48b 100% JX644945 
Congo Synodontis nigrivrentis schiphol 42 Shewanella putrefaciens   
Thailand Gyrinocheilus Aymonieri schiphol 45 Shewanella putrefaciens OXA-48b 99% JX644945 
Sri Lanka gupvrouw schiphol 49 Shewanella putrefaciens   
Singapore sluierstaart schiphol 50 Shewanella putrefaciens   
 
 
De bacterie-isolatie werd uitgevoerd in aselect gekozen monsters van 12 partijen siervissen. Dit 
leverde in alle gevallen een Shewanella spp. op en in zeven van die isolaten werden dezelfde 
OXA-48b en OXA-181 genen aangetoond als met de PCR screening werd gevonden (Tabel 5). 
Deze werden telkens geïsoleerd van de HIS-platen als typische crèmebruine kolonies. Er zijn 
geen OXA-producerende Enterobacteriaceae geïsoleerd op de door EFSA voorgeschreven Chrom 
ID platen. Shewanella spp. zijn aquatische milieuorganismen die behoren tot de non-fermenters 
(verwant aan Pseudomonas spp.) die ubiquitair (overal) voorkomen. De species typering is niet 
sluitend omdat in de database behorend bij de MALDI-TOF geen verder onderscheid gemaakt 
kon worden. 
 
De OXA-genen waren in deze 7 isolaten chromosomaal gelegen. Zowel transformatie als 
conjugatie leverde geen resultaat op. De chromosomale locatie werd bevestigd hybridisatie na 
Xba-1 en I-Ceu1 digestie. Opvallend was dat na isolatie in monster 25 uit Singapore een OXA-
181 werd gevonden terwijl door moleculaire detectie in het water en de vissen van partij 25, 
OXA-48b werd aangetoond (Tabel 4). Kennelijk komen beide OXA-varianten voor in siervissen 
en is OXA-48b de dominante variant.  
De gegevens suggereren dat de gevonden OXA-48-varianten in alle positieve partijen in 
Shewanela spp. zijn gevonden. Dit kon niet voor alle partijen door een kweek worden bevestigd 
in verband met de bewerkelijkheid van de isolatie en confirmatie van de chromosomale locatie 
en de kosten daarvan. Omdat deze carbapenemase-genen niet bij infecties bij mensen worden 
gevonden en omdat ze niet overdraagbaar zijn, is er geen volksgezondheidsrisico.  
 
 

3.2.5 Bepaling MIC waarden voor OXA-producerende isolaten 

MIC waarden voor OXA-producerende isolaten waren slechts marginaal verhoogd voor de 
carbapenems in het EFSA-panel (erta-, mero- en imipenem) (Tabel 6). De stammen waren 
gevoelig voor de overige beta-lactams, maar waren opvallen vaak resistent tegen de 
(fluor)chinolonen (ciprofloxacin en nalidixinezuur), tetracyclines, trimethoprim, sulfonamiden en 
chlooramfenicol.  
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Tabel 6. MIC waarden van Shewanella isolaten met (#) en zonder OXA-gen uit 
siervissen. Grijs gearceerde MIC indiceren resistentie, omkaderde cellen indiceren de 
aanwezigheid van een plasmid overdraagbaar chinolonen resistentie-gen (PMQR). 
Bovenste deel EFSA panel 1 (standaard MIC-panel), onderste deel EFSA panel 2. 

# OXA-48-like positief 
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S.putrefaciens# <=1 <=2 <=8 >8 <=1 <=0.25 <=0.5 0,25 >128 <=8 <=0.5 64 0,5 16 
S.putrefaciens <=1 <=2 <=8 >8 <=1 <=0.25 <=0.5 0,25 >128 <=8 <=0.5 64 0,5 16 
S.putrefaciens# 2 <=2 <=8 >8 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 128 <=8 <=0.5 <=2 <=0.25 <=0.25 
S.baltica <=1 <=2 <=8 0,06 <=1 <=0.25 <=0.5 0,06 <=4 <=8 <=0.5 <=2 <=0.25 <=0.25 
S.profunda <=1 <=2 <=8 0,06 <=1 <=0.25 1 0,06 <=4 <=8 <=0.5 <=2 <=0.25 <=0.25 
S.baltica <=1 <=2 <=8 0,06 >16 <=0.25 <=0.5 0,06 <=4 <=8 <=0.5 <=2 <=0.25 <=0.25 
S.putrefaciens# 4 <=2 <=8 >8 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 >128 <=8 <=0.5 >64 0,5 4 
S.putrefaciens 8 <=2 64 >8 2 <=0.25 <=0.5 2 >128 512 <=0.5 >64 0,5 1 
S.putrefaciens 4 <=2 64 >8 2 <=0.25 <=0.5 1 >128 1024 <=0.5 >64 0.5 32 
S.putrefaciens# 4 <=2 <=8 >8 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 >128 >1024 <=0.5 32 <=0.25 4 
S.putrefaciens# 2 <=2 32 >8 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 >128 1024 <=0.5 64 <=0.25 >32 
S.putrefaciens# 2 16 <=8 >8 2 <=0.25 1 1 >128 1024 <=0.5 >64 4 >32 
S.putrefaciens <=1 <=2 <=8 2 >16 <=0.25 <=0.5 0,12 128 512 <=0.5 >64 0,5 >32 
S.putrefaciens# 2 <=2 <=8 0,06 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 <=4 1024 <=0.5 <=2 <=0.25 >32 
S.putrefaciens 2 >64 128 >8 2 <=0.25 2 0,25 >128 1024 <=0.5 >64 1 >32 
S.putrefaciens 2 <=2 64 >8 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 >128 1024 <=0.5 64 0,5 >32 
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S.putrefaciens# <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 2 1 1 0.5 <=0.5 <=0.06 
S.putrefaciens <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 1 1 0.5 <=0.5 <=0.06 
S.putrefaciens# <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 <=0.5 2 2 1 <=0.5 <=0.06 

S.baltica <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 2 1 0.25 0.25 <=0.5 <=0.06 
S.profunda <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 2 1 <=0.12 0.12 <=0.5 <=0.06 
S.baltica <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 1 0.25 0.12 <=0.5 <=0.06 

S.putrefaciens# <=0.25 0.12/4 <=0.25 <=0.12/4 1 2 2 1 <=0.5 0.12 
S.putrefaciens <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 >2 2 1 1 0.12 
S.putrefaciens <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 <=0.5 >2 1 1 1 0.12 
S.putrefaciens# <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 2 1 0.5 <=0.5 <=0.06 
S.putrefaciens# <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 2 2 1 0.5 <=0.5 <=0.06 
S.putrefaciens# <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 2 2 1 0.5 1 0.5 
S.putrefaciens <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 1 0.25 0.12 <=0.5 0.12 
S.putrefaciens# <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 2 1 0.5 1 <=0.06 
S.putrefaciens <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 1 0.5 0.5 <=0.5 0.25 
S.putrefaciens <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 2 >2 0.5 1 <=0.5 0.12 
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3.2.6 Onderzoek aan oppervlaktewater monsters  

Om uit te zoeken of water een bron is voor dergelijk organismen die van nature een CP-gen bij 
zich dragen hebben CVI-medewerkers in maart 2015 oppervlaktewater bemonsterd (Tabel 7). 
Deze monsters zijn op identieke wijze bewerkt als die van de siervissen. Negen van de 24 
monsters (37.5%, 95% CI 18.1 – 56.9%) waren positief op OXA-varianten. In acht monsters 
werd OXA-48b en in één monster OXA-199 gevonden. Ze werden telkens gevonden in 
Shewanella spp. De locaties die positief werden bevonden waren over het land verspreid. In 
Amsterdam waren beide monsters positief, maar ook in Bunnik, Elburg, Grootebroek, Giethoorn 
en Lelystad werd OXA-48-varianten aangetoond. Het percentage is wel significant lager dan in 
de siervissen. 
 

Tabel 7. OXA-48 genen aangetoond in oppervlaktewater in Nederland 

herkomst postcode locatie monsterdatum aantal ml gen homologie 
Beekbergen 7361 beek 24-3-2015 100 ml   
Beekbergen  overstort vijver 24-3-2015 75 ml   
Surhuisterveen 9231 vaart (Feansterfeart) 24-3-2015 100 ml   
Surhuisterveen  sloot 24-3-2015 75 ml   
Biddinghuizen 8256 Noaberpark 25-3-2015 100 ml   
Biddinghuizen  haven 25-3-2015 100 ml OXA-48b 99% JX644945 
Wierden 7641 Lageveld recreatie 25-3-2015 100 ml   
Wierden  Stouwe plassen 25-3-2015 100 ml   
Giethoorn 8355 Beulakenweg 65 26-3-2015 100 ml OXA-48b 100% JX644945 
Giethoorn/Steenwijk  Zuidveense landen 26-3-2015 100 ml   
Elburg 8081 overstortvijver de Melde 30-3-2015 100 ml   
Elburg  sloot Oostendorperstraatweg 30-3-2015 100 ml OXA-199 100% JN704570 
Grootebroek 1613 sloot station 30-3-2015 100 ml OXA-48b 99% JX644945 
Grootebroek  sloot radbout 30-3-2015 100 ml OXA-48b 100% JX644945 
Amsterdam 1056 A1 30-3-2015 100 ml OXA-48b 100% JX644945 
Amsterdam 1052 A2 30-3-2015 100 ml OXA-48b 100% JX644945 
Lelystad 8243 sloot Gondel 30-3-2015 100 ml OXA-48b 99% JX644945 
Lelystad 8232 sloot Tjalk 30-3-2015 100 ml   
Groningen 9744 vijver 30-3-2015 100 ml   
Groningen 9721 gracht 30-3-2015 100 ml   
Bunnik 3981 Kromme Rijn 30-3-2015 100 ml OXA-48b 100% JX644945 
Eemnes 3755 t Raboes 30-3-2015 100 ml   
Bunnik 3981 Vletweide 31-3-2015 30 ml   
Bunnik  vijver 31-3-2015 100 ml   
 
Voor zeven van deze isolaten zijn MIC-waarden bepaald. Ze waren allemaal gevoelig voor alle 
geteste antibiotica met uitzondering van één isolaat uit de Kromme Rijn bij Bunnik (Tabel 8). 
Deze had zelfs een opvallend resistentieprofiel (ampicilline, fluor(chinolonen) en colistine).   
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Tabel 8. MIC waarden van zeven Shewanella putrifaciens isolaten met een OXA-gen uit 
Nederlands oppervlaktewater. Grijs gearceerde MIC indiceren resistentie. Bovenste 
deel EFSA panel 1 (standaard MIC-panel), onderste deel EFSA panel 2. 
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Giethoorn 4 <=2 <=8 0,03 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 <=4 <=8 <=0.5 <=2 <=0.25 4 
Grootebroek 4 <=2 <=8 0,03 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 <=4 16 <=0.5 <=2 <=0.25 4 
Grootebroek 4 <=2 <=8 0,03 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 <=4 <=8 <=0.5 <=2 <=0.25 4 
Amsterdam 2 <=2 <=8 0,03 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 <=4 <=8 <=0.5 <=2 0,5 4 
Amsterdam 4 <=2 <=8 0,03 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 <=4 16 <=0.5 <=2 0,5 8 
Lelystad 4 <=2 <=8 0,03 <=1 <=0.25 <=0.5 0,5 <=4 16 <=0.5 <=2 <=0.25 1 
Bunnik 32 <=2 <=8 0,25 >16 <=0.25 <=0.5 2 32 <=8 <=0.5 <=2 <=0.25 4 
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Giethoorn <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 2 2 0.5 1 <=0.06 
Grootebroek <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 >2 2 1 <=0.5 <=0.06 
Grootebroek <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 2 2 1 <=0.5 <=0.06 
Amsterdam <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 2 2 1 1 <=0.06 
Amsterdam <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 1 >2 2 0.5 <=0.5 <=0.06 
Lelystad <=0.25 <=0.06/4 <=0.25 <=0.12/4 <=0.5 2 2 0.5 <=0.5 <=0.06 
Bunnik <=0.25 0.25/4 <=0.25 0.25/4 2 >2 4 4 4 0.12 
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3.3 Onderzoek Visziektelaboratorium CVI 

3.3.1 Geïsoleerde visbacteriën (Aeromonas/Vibrio spp. en potentieel zoönotische 
bacteriën) 

Van de 50 partijen siervis was maar 1 partij bacterienegatief in huid-entingen. Er werden in 
totaal van de huid en uit de inwendige organen van de 49 partijen siervis à 2 vissen 321 
reinkweken gemaakt, die in de MALDI-TOF werden geïdentificeerd: 
 

• 49 waren niet typeerbaar 
• 55 waren tot genus typeerbaar 
• 217 waren tot de soort typeerbaar 
• Van de 217 waren 53 x Aeromonas spp. en 3x Vibrio spp. 

 
 

Met betrekking tot de potentieel zoönotische bacteriën Vibrio vulnificus, Edwardsiella tarda, 
Streptococcus iniae, Streptococcus agalactiae: deze werden niet aangetoond in de 50 partijen 
siervis. Echter een andere potentieel zoönotische bacterie, Elizabethkingia meningoseptica , werd 
wel gevonden in 9 van de 50 partijen siervis, afkomstig uit de landen Singapore (5 partijen), Sri 
Lanka (3 partijen) en Brazilië (1 partij).  
 
Shewanella spp., waaronder S.putrefaciens, S. baltica en S.spp. werd 24 x geïsoleerd, en deze 
stammen werden overgedragen aan het Antibioticumresistentielaboratorium voor nadere 
analyse. Zie Tabel 9 (bijlage 3). 
 

3.3.2 Mycobacteriële infecties 

In deze pilot is in één van de 50 partijen siervis (nr. 2-2, ruitvlekzalm uit Indonesië) na een 
sterk positieve ZN-kleuring van de levers (Figuur 3.4 a) en b)), doormiddel van de PCR testen 
een infectie met Mycobacterium haemophilum aangetoond. In één partij (nr. 17-2, goudvis uit 
China) werden in het ZN-preparaat wel zuurvaste bolletjes gezien, maar was de PCR test niet 
eenduidig: er was een zwak signaal in de combi-PCR, maar de PCR was negatief voor M. 
haemophilum. Het betrof hier dus waarschijnlijk niet een M. marinum of M. ulcerans. Voor een 
werkelijke bepaling om welke bacterie het ging is kweek nodig en vervolgens PCR testen. 
 
De ZN-preparaten van de overige 48 partijen siervis waren negatief. Hier werd dan ook geen 
PCR test van gedaan.  
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Figuur 3.4 Mycobacterium haemophilum werd aangetoond in vis 2-2 (ruitvlekzalm uit 
Indonesië) : 

a) de vis vertoonde bij sectie een verdikte staart, en  

b) het Ziehl Neelsen gekleurde leveruitstrijkje was sterk positief: vele roze zuurvaste 
staafvormige bacteriën). 

a)  b)  
 
 

3.3.3 Antibiogrammen van geselecteerde Aeromonas spp.  

In Bijlage 4 staan de gedetailleerde antibiogrammen van Aeromonas spp. en Vibrio spp. tegen 
de 6 bij vis gebruikte antibiotica. Tabel 10a geeft de percentages resistentie aan van A. 
hydrophila en A. veronii per land en de totaal percentages resistentie voor Aeromonas spp. per 
antibioticum.  
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Tabel 10a. Antibiogrammen van Aeromonas spp. tegen tetracycline (TE 30), 
Flumequine (UB 30), Trimethoprim + Sulfonamide (SXT 25), Neomycine (N 30), 
Florfenicol (FFC 30) en Nitrofurantoine (F 100) door middel van discs op Mueller 
Hinton agar. Volledige resulaten zie Tabel 10b, bijlage 4. 

 
 

Aeromonas hydrophila   
% Resistent tegen 
antibioticum       

  aantal TE 30 UB 30 SXT 25 N 30 FFC 30 F 100 

totaal 20 100 34 39 5 15 29 

Thailand 2 100 0 0 0 0 0 

Hongkong 7 100 43 58 0 15 15 

Indonesië 2 100 100 0 0 0 0 

Sri lanka 2 100 100 0 0 0 0 

Israël 2 100 50 50 50 0 0 

Singapore 3 100 100 67 34 67 100 

Brazilie 1 100 100 0 0 0 100 

Congo 1 100 100 100 0 0 100 

Aeromonas veronii         

  aantal TE 30 UB 30 SXT 25 N 30 FFC 30 F 100 

totaal 17 94 61 22 50 0 6 

Thailand 4 100 0 0 50 0 0 

Indonesië 7 100 86 29 43 0 0 

Singapore 2 100 50 100 100 0 50 

Israël 3 67 67 0 0 0 0 

Congo 1 100 100 0 100 0 0 
59x Aeromonas 
spp. 

 
TE 30 UB 30 SXT 25 N 30 FFC 30 F 100 

 

% Resistent  84.7 52.5 30.5 33.9 8.5 16.9 
 

3.4 Onderzoek residuen bij RIKILT 

3.4.1 Antibiotica 

3.4.1.1 Screening  
In totaal zijn 36 van de 50 monsters transportwater met de microbiologische screeningsmethode 
verdacht bevonden voor de aanwezigheid van antibiotica. Twaalf hiervan waren verdacht voor 
tetracyclines en 29 voor (fluor)chinolonen. Geen van de monsters is verdacht bevonden voor de 
aanwezigheid van sulfonamiden, macroliden, aminoglycosiden of β-lactams.  
Om te bepalen welke tetracyclines en/of (fluor)chinolonen dit betreffen en in welke concentratie 
zijn de monsters bevestigd met behulp van LC-MS/MS. 
 
3.4.1.2 Tetracyclines bevestiging 
Naar aanleiding van de resultaten van de microbiologische screening zijn de monsters 
geanalyseerd op de aanwezigheid van tetracyclines met behulp van LC-MS/MS. Hierbij is gericht 
geanalyseerd op de aanwezigheid van chloortetracycline, doxycycline, tetracycline en 
oxytetracycline. Doxycycline is niet aangetroffen in de monsters. Een samenvatting van de 
positieve resultaten zijn in tabel 11 weergegeven. 
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Tabel 11. Positieve resultaten tetracyclines in transportwater in µg/L 
 
RIKILT code Volgnr. Screening TCs CTC TC OTC 

366565 1 Verdacht <10 36 ca. 3500 
366566 2 Verdacht <10 <5 130 
366570 6 Verdacht <10 <5 110 
366572 8 Verdacht <10 22 30 
366574 10 Niet verdacht <10 <5 25 
366576 12 Niet verdacht <10 <5 20 
366577 13 Niet verdacht <10 <5 27 
366578 14 Niet verdacht <10 <5 26 
366582 18 Niet verdacht <10 72 11 
366583 19 Verdacht <10 9.6 ca. 3000 
366584 20 Niet verdacht <10 7.1 <10 
366586 22 Niet verdacht <10 <5 14 
366587 23 Niet verdacht <10 <5 25 
366588 24 Verdacht <10 <5 84 
366590 26 Niet verdacht <10 <5 41 
366591 27 Verdacht <10 5600 18 
366594 30 Niet verdacht <10 <5 67 
366595 31 Niet verdacht <10 <5 62 
366596 32 Niet verdacht <10 <5 31 
366598 34 Verdacht <10 <5 56 
366599 35 Niet verdacht <10 <5 26 
366600 36 Verdacht 9.5 6300 39 
366601 37 Niet verdacht <10 130 20 
366602 38 Verdacht <10 2600 11 
366603 39 Verdacht <10 9.2 ca. 2300 
366606 42 Verdacht 28 ca. 5000 87 
366611 47 Niet verdacht <10 11 <10 

 
In alle monsters die verdacht waren bevonden bij de microbiologische screening kon de 
aanwezigheid van tetracyclines worden bevestigd. Daarnaast werd de aanwezigheid van 
tetracyclines bevestigd in verschillende monsters die niet verdacht waren bevonden bij de 
microbiologische screening. De concentratie aan tetracyclines in deze monsters is echter zodanig 
laag dat hierdoor geen remming zichtbaar was bij de screening. In de positieve monsters is 
voornamelijk tetracycline en oxytetracycline aangetroffen in concentraties variërend van 7 tot 
6300 µg/kg. Concentraties boven de 1000 µg/L bevinden zich in het therapeutische bereik. Er is 
geen relatie tussen het land van herkomst of de vissoort en het gevonden antibioticum 
aangetoond.  
 
 
3.4.1.3 Chinolonen bevestiging 
Naar aanleiding van de resultaten van de microbiologische screening zijn de monsters 
geanalyseerd op de aanwezigheid van chinolonen met behulp van LC-MS/MS. Hierbij is gericht 
geanalyseerd op de aanwezigheid van ciprofloxacin, danofloxacin, difloxacin, flumequine, 
marbofloxacin, enrofloxacin, nalidixinezuur, norfloxacin, oxolinezuur en sarafloxacin. 
Danofloxacin, difloxacin, flumequine, marbofloxacin, nalidixinezuur, norfloxacin en sarafloxacin 
zijn niet aangetroffen in de monsters. Een samenvatting van de positieve resultaten zijn in tabel 
12 weergegeven. 
 

Tabel 12. Positieve resultaten chinolonen in transportwater in µg/L 
 
RIKILT code Volgnr. Screening chinolonen Ciprofloxacin Enrofloxacin Oxolinezuur 

366565 1 Niet verdacht 62 86 <5 
366566 2 Verdacht 15 110 <5 
366569 5 Verdacht 40 4000 <5 
366570 6 Verdacht <10 <10 12 
366571 7 Verdacht 52 3400 <5 
366573 9 Verdacht 3000 <10 <5 
366574 10 Verdacht <10 26 <5 
366576 12 Verdacht 41 5100 <5 
366577 13 Verdacht <10 430 <5 
366578 14 Verdacht 640 6400 <5 
366579 15 Verdacht 150 5500 <5 
366580 16 Verdacht <10 <10 <5 
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366582 18 Verdacht 50 3500 <5 
366584 20 Verdacht <10 17 5.3 
366588 24 Verdacht <10 40 <5 
366589 25 Verdacht <10 42 <5 
366592 28 Verdacht 78 13000 <5 
366593 29 Verdacht <10 100 <5 
366594 30 Verdacht <10 200 <5 
366595 31 Verdacht 35 4600 <5 
366597 33 Verdacht 60 6800 <5 
366598 34 Verdacht <10 34 <5 
366599 35 Niet verdacht <10 <10 7.3 
366600 36 Niet verdacht <10 86 <5 
366601 37 Verdacht 160 8000 <5 
366603 39 Verdacht <10 2700 <5 
366604 40 Verdacht <10 <10 13 
366607 43 Verdacht <10 12 <5 
366610 46 Verdacht <10 81 <5 
366611 47 Verdacht <10 80 <5 
366613 49 Verdacht 15 ca. 500 <5 
366614 50 Verdacht 60 ca. 4000 <5 

 
In alle monsters die verdacht waren bevonden bij de microbiologische screening kon de 
aanwezigheid van chinolonen worden bevestigd. Daarnaast werd de aanwezigheid van 
chinolonen bevestigd in verschillende monsters die niet verdacht waren bevonden bij de 
microbiologische screening. De concentratie aan chinolonen in deze monsters is echter zodanig 
laag dat hierdoor geen remming zichtbaar was bij de screening. In de positieve monsters is 
voornamelijk ciprofloxacin en enrofloxacin aangetroffen in concentraties variërend van 12 tot 
13000 µg/kg. Omdat fluorchinolonen zeer potente middelen zijn, betreft dit in alle gevallen 
concentraties in het therapeutische bereik. In vier monsters, allen afkomstig uit Singapore is 
oxolinezuur aangetroffen.  

3.4.2 Chlooramfenicol 

3.4.2.1 Screening 
In totaal zijn 25 van de 50 monsters transportwater verdacht bevonden voor de aanwezigheid 
van CAP (zie bijlage 1). Voor de kwantificering zijn de monsters nogmaals geanalyseerd met 
behulp van LC-MS/MS.  
 
3.4.2.2 Bevestiging 
Naar aanleiding van de resultaten van de immunochemische screening zijn de monsters 
geanalyseerd op de aanwezigheid van CAP met behulp van LC-MS/MS. Een samenvatting van de 
positieve resultaten zijn in tabel 13 weergegeven. 
Op een enkele uitzondering na waren de concentratie lager dan 1 µg/L, wat ver beneden het 
therapeutische bereik ligt. Echter van chlooramfenicol is bekend dat ook lage concentratie na 
opname toxische effecten kunnen hebben. 
 

Tabel 13. Positieve resultaten chlooramfenicol in transportwater in µg/l 

RIKILT code Volgnr. Screening EIA  CAP 
366566 2 Verdacht 0.57 
366568 4 Verdacht 0.29 
366569 5 Verdacht 0.20 
366571 7 Verdacht <0.2 
366573 9 Verdacht 0.31 
366574 10 Verdacht <0.2 
366575 11 Niet verdacht 0.21 
366576 12 Verdacht 3.0 
366577 13 Verdacht <0.2 
366578 14 Verdacht <0.2 
366580 16 Verdacht ca. 40 
366581 17 Verdacht 0.63 
366582 18 Verdacht 2.7 
366585 21 Verdacht <0.2 
366586 22 Verdacht 0.64 
366588 24 Verdacht 0.44 
366589 25 Verdacht 0.22 
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366591 27 Verdacht <0.2 
366592 28 Verdacht 0.32 
366595 31 Verdacht 8.3 
366598 34 Verdacht 2.5 
366599 35 Verdacht <0.2 
366601 37 Verdacht <0.2 
366603 39 Verdacht 0.67 
366606 42 Verdacht 0.25 
366614 50 Verdacht 0.73 

 
In niet alle monsters die verdacht waren bevonden bij de immunochemische screening kon de 
aanwezigheid van chlooramfenicol worden bevestigd. Daarnaast werd de aanwezigheid van 
chlooramfenicol bevestigd in één monster dat niet verdacht was bevonden. In al deze gevallen 
waarbij het resultaat van de screening niet overeen kwam met het resultaat van de bevestiging 
betreft het concentraties chlooramfenicol die rond de detectiegrens liggen. 

3.4.3 Nitrofuranen 

In totaal zijn 34 van de 50 monsters transportwater positief bevonden voor de aanwezigheid van 
AOZ (markermetaboliet van furazolidon), AMOZ (markermetaboliet van furaltadon) en/of SEM 
(markermetaboliet van nitrofurazon). In geen van de monsters kon AHD (markermetaboliet voor 
nitrofurantoine) worden aangetoond. Opgemerkt moet worden dat positieve bevindingen voor 
SEM onder discussie staan. SEM kan ook namelijk ook afkomstig zijn van andere componenten 
dan nitrofurazon. Een samenvatting van de positieve resultaten zijn in tabel 14 weergegeven. 
 

Tabel 14. Positieve resultaten nitrofuranen in transportwater in µg/L 
 
RIKILT code Volgnr. AOZ AMOZ SEM 

366566 2 <0.1 1.9 <0.1 
366567 3 0.13 <0.1 <0.1 
366568 4 <0.1 0.22 <0.1 
366569 5 1.9 <0.1 <0.1 
366571 7 <0.1 0.40 <0.1 
366572 8 <0.1 0.82 3.0 
366573 9 <0.1 0.32 <0.1 
366575 11 <0.1 0.53 <0.1 
366580 16 0.17 0.60 <0.1 
366583 19 39 <0.1 <0.1 
366584 20 0.07 0.68 <0.1 
366586 22 <0.1 0.92 20 
366588 24 0.94 0.26 <0.1 
366589 25 <0.1 0.72 <0.1 
366590 26 <0.1 4.3 <0.1 
366591 27 11 <0.1 246 
366592 28 0.13 1.9 <0.1 
366593 29 <0.1 0.75 <0.1 
366595 31 <0.1 3.4 <0.1 
366596 32 <0.1 0.78 <0.1 
366598 34 <0.1 5.2 <0.1 
366599 35 <0.1 5.0 <0.1 
366600 36 <0.1 3.1 <0.1 
366601 37 <0.1 0.92 <0.1 
366602 38 11 <0.1 117 
366605 41 34 0.50 <0.1 
366606 42 <0.1 0.49 <0.1 
366607 43 <0.1 8.4 <0.1 
366608 44 <0.1 0.87 <0.1 
366609 45 <0.1 2.3 <0.1 
366610 46 <0.1 0.40 <0.1 
366611 47 <0.1 1.6 <0.1 
366612 48 0.14 <0.1 180 
366614 50 <0.1 0.25 <0.1 

Gehalten >5µg/l zijn indicatief 
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3.4.4 (Leuco)malachiet groen 

In totaal zijn 7 van de 50 monsters transportwater positief bevonden voor de aanwezigheid van 
malachiet groen en/of leuco-malachiet groen. In alle gevallen betreffen dit lage concentraties. 
Een samenvatting van de positieve resultaten zijn in tabel 15 weergegeven. 
 

Tabel 15. Positieve resultaten (leuco)malachiet groen in transportwater in µg/L 
 
RIKILT code Volgnr. Malachiet groen Leuco-malachiet groen 

366574 10 0.03 0.17 
366586 22 0.04 0.03 
366590 26 0.03 <0.01 
366596 32 <0.01 0.02 
366597 33 <0.01 0.07 
366604 40 0.02 <0.01 
366605 41 0.05 0.13 
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4 Discussie  

4.1 Bemonstering en transport 

De samenwerking tussen NVWA en CVI verliep goed. Het doel was, de bemonstering op Schiphol 
uit te voeren. Dit kon echter slechts bij de importeurs gerealiseerd worden, om elke schade aan 
grote, verpakte partijen vis te vermijden. Uit dergelijke partijen vis werd bij de importeur 
ongeveer een liter water met 2 levende visjes genomen, en deze werden apart verpakt door de 
importeur, en opgehaald door CVI. Doordat de importeurs ver van Lelystad gelokaliseerd waren, 
was het transport voor individuele partijtjes duur en tijdrovend. Soms misten gegevens van de 
partij, waardoor navraag nodig was door NVWA en CVI. Dit zou idealiter bij een 
vervolgonderzoek efficiënter moeten worden georganiseerd.  

4.2 E. coli, ESBL-producerende E. coli en carbapenemases 

E. coli en ESBL-producerende E. coli 
Besmetting met vissen en/of water met multiresistente E. coli en ESBL-producerende E. coli, 
werd in de 50 onderzochte partijen aquariumvissen vaak aangetroffen. De 
resistentiepercentages voor antibiotica uit de EFSA panels waren beduidend hoger dan die in 
Nederland worden bepaald voor E. coli’s geïsoleerd uit landbouwhuisdieren. Ook werden 
bijzondere resistenties aangetroffen, zoals resistentie tegen azithromycine, een middel dat wordt 
gebruikt voor behandeling van typhus en tegen tigecycline, een last resort antibioticum voor de 
mens.  
De ESBL/AmpC-genen die zijn gevonden duiden op fecale verontreiniging van het transportwater 
uit deels dierlijke en deels humane bronnen. Dit wordt nog nader onderzocht door de stammen 
verder te typeren. 
De gegevens duiden erop dat in aquariumvissen door frequent gebruik van antibiotica een 
selectie plaatsvindt van multiresistente E. coli. De gevonden isolaten waren altijd resistent tegen 
de tetracyclines en bijna altijd resistent tegen de chinolonen, beide middelen die het meest zijn 
aangetroffen als residuen in het water. Het is daarbij de vraag of de E. coli tot de endogene flora 
van de vissen behoort of dat de oorsprong fecale contaminatie van het water betreft. Gezien de 
complexe resistentie-patronen voor antibiotica die bij dieren niet worden gebruikt, is een 
humane fecale bron het meest waarschijnlijk. Of het vinden van degelijke multiresistente 
stammen een risico is voor de mens hangt sterk of van de blootstelling van de mens aan die 
isolaten. Voor de aquariumhouder is er geen reden voor zorg. Een beroepsmatig risico voor 
personeel die vaak in contact komen met het water of de vissen, zeker als frequent antibiotica 
worden gebruikt, is niet uit te sluiten. Dat zou dat gerelateerd moeten zijn aan overdracht van 
plasmiden met resistentiegenen waaronder b.v. ESBLs. 
 
Carbapenemases 
In siervissen en het water waarin deze dieren leven werden zeer vaak varianten van OXA-48 
genen gevonden die genetisch gezien overeenkomen met genen die betrokken zijn bij infecties 
bij de mens. Opvallend is dat naast een enkele OXA-48 variant, er ook OXA-181 is gevonden. 
Beide genen komen voor op plasmiden in Enterobacteriaceae (Klebsiella en E. coli) die klinische 
infecties bij de mens geven. OXA-181 veelal in Zuidoost Azië, OXA-48 in het mediterrane gebied 
en ook in Nederland. Omdat het OXA-48 gen dat betrokken is bij infecties bij mensen altijd 
gelegen in op een conjugeerbaar 60 kb groot IncL/M plasmide en altijd gekoppeld is aan een 
transposon (IS1999) wat de mobiliteit van OXA-48 heeft bepaald, is in alle positieve isolaten 
naast het aangetroffen OXA-gen met PCR onderzocht of dit transposon aanwezig is. De leverde 
geen enkel positief resultaat op. Dit betekent dat er geen direct epidemiologisch verband bestaat 
met OXA-48 genen die betrokken zijn geweest bij infecties bij mensen in Europa. Een mogelijk 
verband is hooguit evolutionair van karakter. 
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Het meest werden OXA-48b en in een enkel geval OXA-199 gevonden. Beide genen zijn in de 
wetenschappelijke literatuur alleen beschreven in Shewanella spp. De bacteriën die deze OXA-
genen in hun chromosoom hadden waren in alle gevallen Shewanella spp. 
 
Hoewel de frequentie lager was dan in de siervispartijen, werden identieke OXA-genen gevonden 
in Shewanella spp. geïsoleerd uit oppervlaktewater uit Nederland. De positieve monsters werden 
verdeeld over het land gevonden wat suggereert dat dergelijke organismen “overal” in 
Nederlands water vóórkomen.  
De stammen die gevonden werd in siervissen waren opvallend multiresistent terwijl die uit 
Nederlands oppervlaktewater op één uitzondering na gevoelig waren voor de geteste antibiotica. 
Dit betekent dat net als voor de ESBLs er een selectie plaatsvindt van resistente stammen in 
siervissen en het water waarin deze worden getransporteerd. Zowel de tetracyclines als de 
(fluor)chinolonen lijken hierbij een rol te spelen. 
 
De conclusie is dat in waterig milieu frequent bacteriespecies voorkomen die van nature in hun 
chromosoom een variant van het OXA-48 gen bezitten. In siervissen en het water waarin ze 
leven zijn deze organismen zeer vaak aanwezig en ook vaak multi-resistent, wat laat zien dat ze 
worden uitgeselecteerd. Dat is gerelateerd aan het preventieve antibioticumgebruik in siervissen. 
Echter, deze organismen zijn geen bron van overdracht van CP-genen naar humane klinische 
isolaten en zijn dus geen reden voor zorg voor de volksgezondheid.  
Organismen met overdraagbare CP-genen zijn niet aangetoond. 
 
De gevonden organismen behoren tot het waterig milieu waarin wij als mensen, maar ook vissen 
al duizenden jaren leven. Ze zijn wel de evolutionaire bron van waaruit door overmatig 
antibioticumgebruik ergens in de wereld en waarschijnlijk op meerdere momenten, overdracht 
van OXA-48-like genen via plasmiden naar pathogenen heeft plaatsgevonden. Er is geen 
aanwijzing dat dit in Nederland is gebeurd of eenvoudig kan gebeuren gezien het restrictieve 
gebruik van carbapenems.  

4.3 Aeromonas/Vibrio spp., hun antibioticumresistentie, en 
potentieel zoönotische bacteriën  

De meeste vissen waren vooral uitwendig bacterieel positief, en hadden allerlei opportunistische 
pathogene bacteriën op de huid en soms in de organen. Daaronder waren veel Aeromonas spp. 
en relatief weinig Vibrio spp. (deze laatste is zoutminnend en het ging in deze studie om 
zoetwatervissen).  
 
Bij de antibioticumtesten bleek, dat de meeste stammen resistent waren tegen de bij siervis 
gangbare antibiotica tetracycline, ca. de helft tegen flumequine, een derde tegen trimethoprim-
sulfa combinatie en neomycine en 17% tegen nitrofurantoin. Florfenicol bleek in slechts 9 % niet 
werkzaam en is inmiddels ook internationaal een belangrijk antibioticum in gebruik tegen ziekten 
van zowel sier- als consumptievis. Bij het apart bekijken van twee Aeromonas soorten (Tabel 9) 
blijken vooral de landen Singapore en Congo veel resistentie te vertonen tegen dit set van 
antibiotica.  
 
Er werden geen potentieel zoönotische bacteriën zoals Vibrio vulnificus, Edwardsiella tarda, 
Streptococcus iniae, Streptococcus agalactiae aangetoond (Haenen et al., 2013), maar wel twee 
andere potentieel zoönotische bacteriesoorten: 
 
Mycobacterium haemophilum: Deze bacterie werd in ruime mate in 1 partij siervis (zieke 
ruitvlekzalm) gevonden (nr. 2). Dit is een Grampositieve zoönotische mycobacterie, die bij de 
mens huidzweren en artritis kan veroorzaken, en in zeldzame gevallen longinfecties, met name 
wanneer de mens immuno-gecompromitteerd is (Lindeboom et al., 2011). Daarnaast 
veroorzaakte de bacterie bij enkele Australische jonge gezonde kinderen opgezette lymfeklieren 
in de nek en nabij de longen (cervicale en perihilare lymfadenitis), die overigens goed te 
genezen waren (Armstrong et al., 1992).  
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Hiernaast werd in onze pilot studie éénmaal een niet nader getypeerde mycobacterie 
gevonden, in siervis partij 17, goudvis. Dit bleek geen M.marinum, noch M. ulcerans of 
M.haemophilum. Op basis van ervaring bij CVI en literatuur verwacht je bij warmwater siervis 
met name Mycobacterium marinum (Huminer et al., 1986). Deze werd in 50 partijen siervis 
echter niet gevonden.  

In het algemeen zijn mycobacteriële infecties vanuit vis onder-gerapporteerd (Haenen et 
al., 2013), o.a. door onbekendheid ervan bij medici, zeer trage groei van de bacterie, vage, 
chronische handinfecties bij de mens, en te hoge kweektemperaturen in het diagnostisch lab 
(Haenen et al., 2013). Desalniettemin zijn door CVI in Nederland de laatste decennia tientallen 
al dan niet potentieel zoönotische mycobacteria geïsoleerd uit zowel siervis als warmwater 
consumptievis (Haenen et al., in prep.). Dit vormt een punt van aandacht in de in warmwater 
(rond 25°C) gehouden vis. Aangezien de bacteriën schadelijk kunnen zijn voor de mens, vooral 
als deze immuno-gecompromitteerd is is een goede hygiëne steeds noodzakelijk. 
 
Elizabethkingia meningoseptica : Deze bacterie werd gevonden in 9 van de 50 partijen 
siervis, afkomstig uit de landen Singapore (5 partijen), Sri Lanka (3 partijen) en Brazilië (1 
partij). Dit is een organisme dat incidenteel een invasieve infectie geeft in ziekenhuizen in de 
derde wereld (Tuon et al. 2007).  

Deze bacterie is een Gramnegatieve staafvormige bacterie en is lid van de familie 
Flavobacteriaceae waar diverse vispathogenen in voorkomen (F.columnare van warmwater 
siervis (columnaris ziekte) en F.psychrophilum van forel (cold water disease)). E. 
meningoseptica komt algemeen voor in open zoet- en zoutwater en in de bodem. In Nederland is 
deze bacterie door CVI af en toe gevonden als ziekteverwekker van vissen.  

De bacterie is potentieel zoönotisch: Bij de mens komen zeldzame gevallen voor van 
meningitis, vooral in premature baby’s en kinderen in de neonatale intensive care in vooral 
ontwikkelingslanden. Sommige uitbraken zijn gekoppeld aan contaminaties van catheters en 
vloeibaar voedsel, en kraanwater. Zelden veroorzaakt de bacterie nosocomial pneumonia, 
endocarditis, postoperative bacteremia, en meningitis in immuno-gecompromitteerde 
volwassenen. Recent is beschreven, dat de bacterie ook zachte weefsel kan infecteren met 
sepsis in een immuno-competente patiënt (Tuon et al. 2007), en er is één beschrijving van een 
fatale necrotizing fasciitis in een diabetes patiënt (Lee et al., 2006). Het risico voor de 
beroepsgroep van siervishouders wordt als laag beschouwd, met een goede hygiëne. Voor zover 
bekend is de bacterie nog niet beschreven in Nederland, gerelateerd aan ziekte bij de mens.  
 

4.4 Residuen van diergeneesmiddelen in siervis 
transportwater  

In 49 van de 50 monsters transportwater zijn residuen van één of meerdere antibiotica 
aangetroffen. Binnen Nederland zijn er geen antibiotica geregistreerd voor het gebruik bij 
siervissen. Het meest frequent werden antibiotica gemeten die behoren tot de groep van de 
tetracyclinen en de chinolonen. Deze antibiotica zijn binnen de EU geregistreerd voor gebruik bij 
voedselproducerende dieren. Hierbij werden voor de tetracyclines (voornamelijk oxytetracycline 
en tetracycline) gehalten aangetroffen die binnen het therapeutische bereik (voor het doeldier) 
vallen, (>1000 μg/L). Een groot deel van de monsters bevatten residuen chinolonen 
(voornamelijk enrofloxacin en zijn metaboliet ciprofloxacin) in concentraties variërend van 12 tot 
13000 μg/L. Aangezien dit zeer potente middelen zijn, betreft dit in alle gevallen concentraties in 
het therapeutische bereik. Voor zowel tetracyclines als chinolonen zijn er geen normen 
vastgesteld voor de aanwezigheid van residuen in water.  

Opvallend is dat een groot deel van de monsters transportwater residuen aan in de EU 
verboden (EU, 2010) antibiotica bevatten, namelijk chlooramphenicol, nitrofuranen (furazolidon 
en furaltadon) en tevens het niet toegelaten (EU, 2004) antiparasiticum voor vis 
(leuco)malachiet groen.  

In 26 monsters zijn residuen chlooramphenicol aangetoond. Dit betrof concentraties 
variërend van 0.2 tot 8.3 μg/L. Deze concentraties liggen ver onder het therapeutische bereik, 
maar als we de MRPL (minimum required performance limit=limit die bij voedingsmiddelen van 
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dierlijke oorsprong binnen de EU vaak als actiedrempel wordt gebruikt) voor chlooramphenicol 
(0.3 μg/kg voor vlees, ei, melk, urine, honing en aquacultuurproducten) naast de resultaten 
leggen blijkt dat de MRPL in 13 monsters overschreden wordt.  
Ook voor de nitrofuranen en (leuco)malachiet groen zijn MRPLs vastgesteld, te weten 1 μg/kg 
voor de nitrofuranen (pluimveevlees, aquacultuurproducten), waarbij de metabolieten als 
markercomponent worden genoemd, en 2 μg/kg voor de som van leuco-malachiet groen en 
malachiet groen (vlees van aquacultuurproducten). In 15 van de 50 monsters transportwater 
wordt de MRPL voor de nitrofuranen overschreden. Voor (leuco)malachietgroen liggen de 
gevonden concentraties ruim onder de MRPL.   
Gezien het hoge percentage positieve monsters zou transportwater een bron van verspreiding 
van antibiotica in het milieu kunnen zijn. Het gaat bij import van siervis echter om kleine 
volumina water, waarbij bij aankomst na import direct water wordt ververst voor de siervis. 
Hierdoor is de verdunningsfactor groot, waardoor antibioticumresiduen waarschijnlijk snel zullen 
verdwijnen. Contact van inspecteurs/importeurs met water met antibioticumresiduen zou echter 
zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.  
 

4.5 Integrale discussie  

 
In de meeste monsters transportwater zijn residuen van één of meerdere antibiotica 
aangetroffen, waarbij tetracyclines en chinolonen zelfs in therapeutische hoeveelheden. Er was 
een hoge correlatie tussen de watermonsters waarin tetracyclines en/of (fluor)chinolonen zijn 
aangetroffen en het voorkomen van multiresistente organismen. Dit gold zowel voor de 
vispathogeen Aeromonas spp., als voor de ESBL-producerende E. coli en voor de OXA-48-like 
producerende Shewanella spp. 

 
Er werden geen sulfa/trimethoprim en neomycine residuen aangetroffen in het transportwater, 
noch de metaboliet van nitrofurantoine (AHD). Een vergelijking met antibiogramresultaten van 
de Aeromonas spp. ten aanzien van deze antibiotica is daarom niet aan de orde.  

 
De residuen van het niet toegelaten (EU, 2004) antiparasiticum en antischimmel middel 
(leuco)malachiet groen lagen weliswaar onder de MRPL, maar aangezien die stoffen teratogeen 
en mutageen zijn dient contact door de mens met deze stoffen vermeden te worden. (Culp et al., 
2002). Sinds 1983 is (leuco)malachiet groen in de VS door de USDA verboden in voedsel-
gerelateerde producten en het middel is in de EU totaal niet toegelaten (EU, 2004). 
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5 Conclusies 

• E. coli en ESBL-producerende E. coli en carbapenamases: 
In geïmporteerde siervissen en het water waarin ze worden getransporteerd 
kunnen multiresistente ESBL-producerende E. coli bacteriën bevatten. De bron van 
deze bacteriën is waarschijnlijk humane of dierlijke fecale contaminatie van het 
water. De aanwezigheid van deze organismen is geen risico voor een hobbymatige 
aquariumhouder. Frequente blootstelling aan dergelijke vissen of water zou een 
beroepsmatig risico kunnen inhouden voor handelaren in siervissen. Dat risico 
beperkt zich tot mogelijke overdracht van resistentiegenen. De gevonden 
organismen zijn geen humane pathogenen. 

 
• OXA-48 like varianten zijn in hoge prevalentie aangetoond in import siervissen en 

NL water. De bacterie waarin deze genen zijn aangetroffen was een Shewanella 
spp. Het onderzoek heeft daarnaast aangetoond dat deze species in waterig milieu 
vaak voorkomt en dat deze van nature in hun chromosoom een variant van het 
OXA-48 gen bezitten. In siervissen en het water waarin ze leven zijn deze 
organismen uitgeselecteerd. Dat is gerelateerd aan het preventieve 
antibioticumgebruik in siervissen. In monsters van Nederlands oppervlaktewater 
werden dergelijke organismen ook vaak aangetroffen. Omdat deze organismen een 
carbapenemase-gen dragen wat niet bij infecties bij mensen wordt gevonden en 
dat niet overdraagbaar is, is er geen volksgezondheidsrisico.  
Deze organismen behoren tot het waterig milieu waarin wij als mensen, maar ook 
vissen al duizenden jaren leven. Ze zijn wel de bron van waaruit door overmatig 
antibioticumgebruik ergens in de wereld en waarschijnlijk op meerdere momenten, 
overdracht van OXA-48 genen via plasmiden naar pathogenen heeft 
plaatsgevonden. Er is geen aanwijzing dat dit in Nederland is gebeurd of eenvoudig 
kan gebeuren gezien het restrictieve gebruik van carbapenems.  

 
• In negen partijen geïmporteerde siervis werden Elizabethkingia meningoseptica, in 

één partij Mycobacterium haemophilum en in één partij Mycobacterium spp. 
aangetoond. Deze bacteriën kunnen tot humane ziekteproblemen aanleiding geven, 
waarbij het risico als laag wordt ingeschat, indien strikte hygiëne maatregelen 
worden nageleefd. 

 
• Aeromonas en Vibrio spp. van de vissen bleken meestal resistent tegen 

oxytetracycline, voor de helft tegen flumequine, in mindere mate tegen 
trimethoprim-sulfa combinatie, neomycine en nitrofurantoin. Vooral siervis uit 
Singapore en Congo vertoonden multiresistentie tegen antibiotica. 

 
• Qua residuen in transportwater bevatten 49 van de 50 watermonsters één of 

meerdere antibiotica. Het betreft hier voornamelijk tetracyclinen en chinolonen, 
antibiotica die binnen de EU staan geregistreerd voor gebruik bij 
voedselproducerende dieren. Daarnaast werden de binnen de EU verboden 
middelen chlooramphenicol, nitrofuranen en de niet toegelaten (leuco)malachiet 
groen aangetroffen. 

 
• Er was een hoge correlatie tussen de watermonsters waarin hoge gehalten tetracyclines of 

chinolonen werden aangetroffen en de resistentie van uit de betreffende vis 
geïsoleerde ESBL-, CP-producerende bacteriën en Aeromonas spp. tegen deze 
respectievelijke antibiotica.  
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• Omdat het bij import van siervis om kleine volumina water gaat en bij aankomst na 

import direct water wordt ververst voor de siervis is de verdunningsfactor groot, 
waardoor antibioticumresiduen snel zullen verdwijnen. Of dit ook op 
antibioticumresistentie van toepassing is, is niet eenvoudig te voorspellen. 

 

5.1 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Op basis van deze pilot wordt naar een vervolgonderzoek gestreefd: 
 
Watersamples van dure siervissen (koi o.a.) bemonsteren op Schiphol, uit meer landen 
dan tot nu toe getest. Testen op antibioticumresistente stammen, en residuen van 
antibiotica. 
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Bijlage 1 Detail lijst van partijen siervis 
van deze studie 

Importeurs van siervis: A t/m D, zie ook Tabel 1 voor samenvatting. 

Inzendgegevens siervissen project 1600505-01 
 

Volg 
Nr. 

datum  
monstername 

land van  
oorsprong vissoort 

bemonsterd bij 
bedrijf  

14015245*   
1 11-11-2014 Colombia Coridoras A 
2 11-11-2014 Indonesië ruitvlekzalm A 
3 11-11-2014 Indonesië Iriatherina werneri B 
4 12-11-2014 Thailand Crossocheilus oblongo B 
5 18-11-2014 Singapore sluierstaart A 

6 
17 aank ,18 
nov naar CVI Singapore koperzalm/zebravis C 

7 
17 aank ,18 
nov naar CVI Singapore Capoeta titeya B 

8 19-11-2014 Hong Kong Astyanax mexicanus B 
9 25-11-2014 Peru Nannostomus trifasciatus D 

10 
26 aank ,27 
nov naar CVI Indonesië barbus tetrazona C 

11 2-12-2014 Indonesië Paracheirodon axelrod D 
12 2-12-2014 Singapore sluierstaart A 
13 3-12-2014 Israël Platy blauw B 

14 4-12-2014 Sri Lanka 
Poecilia sphenops (Dalmatiër 
molly) C 

15 9-12-2014 Israël Guppy man B 
16 9-12-2014 Indonesië Neon tetra A 
17 10-12-2014 China goudvis A 
18 16-12-2014 Singapore Xiphophorus maculatus A 
19 16-12-2014 Thailand Kryptopterus sunshine B 
20 16-12-2014 Singapore Cory paleatus Qianthu B 
21 16-12-2014 Israël goudvis/shubunkin? C 

15000083*  
22 6-1-2015 Brazillie Corydoras A 
23 6-1-2015 Singapore Corydoras pateatus C 
24 6-1-2015 Indonesië kongozalm A 
25 13-1-2015 Singapore sluierstaart A 
26 15-1-2015 Colombia Cheirodon simulans B 

27 15-1-2015 
Hong Kong 
(China) Calico sluierstaart B 

28 21-1-2015 Sri Lanka Pocilia reticulatus D 
29 21-1-2015 Israël Xiphophorus helleri (rood) B 
30 21-1-2015 Israël guppy  B 
31 27-1-2015 Singapore sluierstaart A 
32 28-1-2015 Indonesië Loach panda B 
33 28-1-2015 Israël guppy (vrouwelijk) C 
34 3-2-2015 Indonesië Botia macracantha A 

35 4-2-2015 Singapore 
Glyptoperyrichthys 
Joselimaianus B 

36 4-2-2015 Singapore Rasbora Kubotai B 

37 4-2-2015 Singapore Moenkhousia Sanctaefiliomenae B 
38 5-2-2015 Hong kong Petitella (roodkopzalm C 
39 10-2-2015 Singapore Hyphessobrycon bentosii A 
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40 11-2-2015 Singapore Pristella C 
41 11-2-2015 Thailand Pseudotropheus zebra blauw B 
42 11-2-2015 Congo Synodontis nigrivrentis B 
43 11-2-2015 Congo Gastromyzon punctulatus B 

44 17-2-2015 Singapore Pterygoplichthys Gibbiceps B 

45 17-2-2015 Thailand Gyrinocheilus Aymonieri B 

46 17-2-2015 Singapore Corydoras aeneus longfin B 

47 17-2-2015 Singapore Colisa Lalia rood B 
48 18-2-2015 Brazillie Otocinclus C 
49 18-2-2015 Sri Lanka gupvrouw C 
50 24-2-2015 Singapore sluierstaart A 

*) CVI Laboratory Information Management System (LIMS) nummer 
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Bijlage 2 Resultaten van CP-identificatie 
en typering (Tabel 4) 

Tabel 4. Resultaten van CP-identificatie en typering. 

Partij Bron NDM KPC VIM IMP OXA-
48 sequentie referentie Overeenkomst 

1 vis 1 - - - - + OXA-181 HM992946 100% 
 vis 2 - - - - + OXA-181 HM992946 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
2 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
3 vis 1 - - - - - OXA-48b JX644945 99% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 98% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 98% 
4 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
5 vis 1 - - - - +    
 vis 2 - - - - +    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
6 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
7 vis 1 - - - - +    
 vis 2 - - - - +    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
8 vis 1 - - - - +    
 vis 2 - - - - +/-    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 98% 
9 vis 1         
 vis 2         
 water         

10 vis 1 - - - - +    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

11 vis 1         
 vis 2         
 water         

12 vis 1 - - - - +    
 vis 2 - - - - +    
 water - - - - + OXA-48b JX644945  

13 vis 1         
 vis 2         
 water - - - - +    

14 vis 1         
 vis 2         
 water - - - - +/-    

15 vis 1 - - - - +    
 vis 2 - - - - +    
 water - - - - + OXA-48b JX644945  

16 vis 1         
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Partij Bron NDM KPC VIM IMP OXA-
48 sequentie referentie Overeenkomst 

 vis 2         
 water - - - - +    

17 vis 1         
 vis 2 - - - - +    
 water - - - - + OXA-48b JX644945  

18 vis 1 - - - - +/- OXA-48b JX644945 100% 
 vis 2 - - - - +/- OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - -    

19 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - +/- OXA-48b JX644945 99% 

20 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

21 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

22 vis 1 - - - - +/- OXA-48b JX644945 99% 
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 

23 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - -    

24 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48 HG977710 99%;  

25 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

26 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

27 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - -    

28 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - -    

29 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 95% 

30 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 95% 

31 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 

32 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

33 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - -    

34 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 98% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 98% 
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Partij Bron NDM KPC VIM IMP OXA-
48 sequentie referentie Overeenkomst 

35 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 

36 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 

37 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 

38 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - -    

39 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 

40 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

41 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

42 vis 1 - - - - + OXA-199 JN704570 99% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 

43 vis 1 - - - - +/-    
 vis 2 - - - - +/-    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

44 vis 1 - - - - +/-    
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 

45 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

46 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

47 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

48 vis 1 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 99% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

49 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - -    
 water - - - - + OXA-48b JX644945 99% 

50 vis 1 - - - - -    
 vis 2 - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
 water - - - - + OXA-48b JX644945 100% 
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Bijlage 3 Geïsoleerde bacteriesoorten per 
partij siervis (Tabel 9) 

Tabel 9. Geïsoleerde bacteriesoorten per partij siervis. 
 
Partij 
Schiphol 
subnummer 

Bacterie 
stamnr 

bacterienaam 

schiphol 1 A Shewanella putrefaciens 

 B Comamonas testosteoni 

 C Chryseobacterium spp. 

 D Comamonas spp. 

 E Pseudomonas spp. 

 F geen groei, n.d. 

 G Chryseobacterium spp. 

 H Pseudomonas spp. 

schiphol 2 A Pseudomonas putida groep 

 B Pseudomonas spp. 

 C Pseudomonas spp. 

 D Pseudomonas mosselii 

 E Pseudomonas spp. 

 G Pseudomonas spp. 

 F Pseudomonas putida groep 

 H Chryseobacterium gleum 

 I Aeromonas jandaei 

schiphol 3 A Comamonas testosteroni 

 B Aeromonas veronii 

 C Preudomonas otitidis 

 D Pseudomonas alcaligenes 

 E Aeromonas veronii 

 F Acidovorax temperans 

 G Acidovorax spp. 

 G Chryseobacterium spp. 

 H Aeromonas veronii 

 I Pseudomonas mendocina 

schiphol 4 A Vibrio spp. 

 B Aeromonas hydrophila 

 C Aeromonas spp. 

 D ????? 

 E Vibrio spp. 

 F Aeromonas hydrophila 

 G Chryseobacterium spp. 

 H ????? 

 I Aeromonas veronii 

 J geen groei, n.d. 
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 K Aeromonas veronii 

schiphol 5 A Shewanella spp. 

  B Comamonas testosteroni 

  C Pseudomonas mitroreducens 

  D Wautersiella falsenii 

  E Shewanella spp. 

  F Aeromonas caviae 

  G Aeromonas caviae 

  H Shewanella putrefaciens 

schiphol 6 A Pseudomonas putida 

  B Sphingobacterium 
multivorum 

  C Aeromonas spp. 

  D Pseudomonas spp. 

  E ???? 

  F Aeromonas caviae 

schiphol 7 A Comamonas testosteroni 

  B Candida spp.?? 

  C Pseudomonas spp. 

  D Acidovorax spp. 

  E Comamonas testosteroni 

  F Microbacterium spp. 

  G Aeromonas veronii 

  H Comamonas testosteroni 

schiphol 8 A Aeromonas jandaei 

  B Aeromonas hydrophila 

  C Aeromonas jandaei 

  D Aeromonas jandaei 

  E Chryseobacterium spp. 

  F Bacillus spp. 

  G Aeromonas hydrophila 

  H Aeromonas hydrophila 

schiphol 9 A Acinetobacter junii 

  B Acinetobacter junii 

  C Microbacterium spp. 

  D Acinetobacter junii 

  E ??? 

schiphol 10 A Shewanella putrefaciens 

  B Arthrobacter spp. 

  C Aeromonas veronii 

  D Shewanella putrefaciens 

  E Arthrobacter spp. 

  F ??? 

 schiphol 11 A Pandoraea pnomenusa 

  B ??? 

  C Aeromonas hydrophila 

  D Acinetobacter junii 

  E Acinetobacter spp. 



 

CVI Report 15/CVI0162 | 53 

  F ??? 

  G Aeromonas hydrophila 

 schiphol 12 A Acinetobacter johnsonii 

  C Acinetobacter spp. 

  D Acinetobacter spp. 

  E Elizabethkingia 
meningoseptica 

  F Woutersiella spp. 

  G Candida catenulata 

 schiphol 13 A Acinetobacter junii 

  B Aeromonas veronii 

  C Shewanella spp. 

  D Acinetobacter spp. 

  E ??? 

  F Acinetobacter johnsonii 

  G Aeromonas veronii 

  H Acinetobacter spp. 

 schiphol 14 A Elizabethkingia 
meningoseptica 

  B ??? 

  C Aeromonas hydrophila 

  D Elizabethingia 
meningoseptica 

  E ??? 

  F ??? 

schiphol 15 A Acinetobacter junii 

  B Pseudomonas putida groep 

  C Aeromonas hydrophila 

  D Acinetobacter junii 

  E Acinetobacter spp. 

schiphol 16 A Acidiphilum spp. 

  B Microbacterium spp. 

  C Rhizobium spp. 

  D Escherichia spp. 

 schiphol 17 A Shewanella spp. 

  B Aeromonas spp. 

  C Aeromonas spp. 

  D Aeromonas spp. 

  E Shewanella spp. 

  F Acinetobacter spp. 

  G Aeromonas spp. 

  H Shewanella baltica 

 schiphol 18 A Aeromonas hydrophila 

  B Pseudomonas spp. 

  C ??? 

  D ??? 

  E Bacillus spp. 

  F Staphylococcus spp. 

  G ??? 
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  H geen groei 

schiphol 19 A Aeromonas veronii 

  B Comamonas testosteroni  

schiphol 20 geen groei  n.d. 

 schiphol 21 A Acinetobacter johnsonii 

  B Aeromonas hydrophila 

  C Acidivorax temperans 

  D1 ??? 

  D2 Aeromonas veronii 

  E Aeromonas veronii 

  F Proteus vulgaris 

 schiphol 22 A Wautersiella falsenii 

  B Sphingobacterium spp. 

  C Sphingobacterium spp. 

  D Chryseobacterium gleum 

  E Acinetobacter spp. 

  F  ??? 

  G Elizabethkingia 
meningoseptica 

  H  ??? 

 schiphol 23 A Citrobacter freundii 

  B Pseudomonas putida groep 

  C Chryseobacterium gleum 

  D Aeromonas jandaei 

  E Mycoides spp. 

  F Staphylococcus equorum 

 schiphol 24 A Lysinibacillus fusiformis 

  B Chryseobacterium spp. 

  C Acinetobacter junii 

  D Acinetobacter junii 

 schiphol 25 A Aeromonas caviae 

  B Shewanella putrefaciens 

  C ??? 

 schiphol 26 A Acinetobacter haemolyticus 

  B Pseudomonas putida  

 schiphol 27 A Pseudomonas corrugata 

  B Aeromonas hydrophila 

  C Chryseobacterium gleum 

  D Aeromonas hydrophila 

  E Pseudomonas corrugata 

  F Aeromonas hydrophila 

  G Aeromonas hydrophila 

  H ??? 

  i Chryseobacterium gleum 

 schiphol 28 A Aeromonas hydrophila 

  B ??? 

  C ??? 

  D Flavobacterium spp. 
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  E Shewanella spp. 

  F ??? 

  G Elizabethkingia 
meningoseptica 

  H Aeromonas hydrophila 

 schiphol 29 A Acinetobacter junii 

  B Acinetobacter junii 

  C Acinetobacter junii 

  D Acinetobacter junii 

  E Acinetobacter junii 

  F Aeromonas ichthiosmia 

  G Acinetobacter junii 

 schiphol 30 A Acinetobacter junii 

  B Acinetobacter spp. 

  C Bacillus spp. 

  D ??? Gelijke stam C 

 schiphol 31 A Shewanella spp. 

  B Aeromonas caviae 

  C Acinetobacter spp. 

  D Comamonas testosteroni 

  E Aeromonas caviae 

  F Comamonas testosteroni 

  G Shewanella spp. 

 schiphol 32 A Aeromonas veronii 

  B Shewanella putrefaciens 

  C Aeromonas ichthiosmia 

  D Aeromonas enteropelogenes 

  E Aeromonas veronii 

  F Aeromonas caviae 

  G  ??? 

  H Comamonas testosteroni 

schiphol 33 A Acinetobacter johnsonii 

  B Bacillus spp. 

  C Chryseobacterium gleum 

  D Pseudomonas monteilii 

  E Chryseobacterium gleum 

  F Acinetobacter johnsonii 

  G Acinetobacter johnsonii 

 schiphol 34 A Aeromonas veronii 

  B Acinetobacter johnsonii 

  C Acinetobacter junii 

  D  ??? 

  E  ??? 

  F  ??? 

  G Comamonas testosteroni 

  H  ??? 

schiphol 35 A Citrobacter freundii 

  B Enterobacter asburiae 



 

56 | CVI Report 15/CVI0162 

  C Chryseobacterium spp. 

  D Aeromonas ichthuismia 

  E Lactococcus lactis 

  F Comamonas testosteroni 

  G Citrobacter freundii 

  H Acinetobacter spp. 

schiphol 36 A Aeromonas veronii 

  B Shewanella putrefaciens 

  C Pseudomonas spp. 

  D Aeromonas veronii 

schiphol 37 A Chryseobacterium spp. 

  B Aeromonas hydrophila 

  C Acinetobacter junii 

  D Pseudomonas nitroreducens 

schiphol 38 A Aeromonas hydrophila 

  B Aeromonas hydrophila 

  C Aeromonas hydrophila 

  D Aeromonas hydrophila 

schiphol 39 A Aeromonas ichthiosmia 

  B Shewanella spp. 

  C Staphylococcus xylosus 

  D Elizabethkingia 
meningoseptica 

  E Staphylococcus spp. 

  F Aeromonas hydrophila 

  G  ??? 

  H Shewanella putrefaciens 

schiphol 40 A Comamonas testosteroni 

  B Bacillus cereus 

  C Pseudomonas spp. 

  D  ??? 

  E Comamonas testosteroni 

  F  ??? 

schiphol 41 A Sphingobacterium spp. 

schiphol 42 A Aeromonas hydrophila 

  B Shewanella spp. 

  C Bacillus cereus 

  D Sphingobacterium 
multivorum 

  E Sphingobacterium 
multivorum 

  F Sphingobacterium 
multivorum 

schiphol 43 A Citrobacter freundii 

  B Pseudomonas mosselii 

  C  ??? 

  D Acinetobacter spp. 

  E Aeromonas veronii 

  F  ??? 
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  G Citrobacter freundii 

 schiphol 44 A  ??? 

  B Acinetobacter junii 

  C Acidovorax temperans 

  D Acinetobacter spp. 

  E Raoultella ornithinolytica 

  F Aeromonas veronii 

  G Pseudomonas alcaligenes 

  H  ??? 

 schiphol 45 A Aeromonas veronii 

  B Shewanella putrefaciens 

  C Citrobacter freundii 

  D  ??? 

  E  ??? 

  F Vibrio spp. 

  G  ??? 

  H  ??? 

  I Shewanella spp. 

schiphol 46 A Aeromonas hydrophila 

  B Acinetobacter junii 

  C Pseudomonas alcaligenes 

  D Acinetobacter junii 

  E Elizabethkingia 
meningoseptica 

  F Acinetobacter junii 

  G  ??? 

  H Acinetobacter spp. 

schiphol 47 A Bacillus spp. 

  B Acinetobacter junii 

  C  ??? 

  D Acinetobacter spp. 

  E Acinetobacter junii 

  F Acinetobacter johnsonii 

 schiphol 48 A Aeromonas hydrophila 

  B Citrobacter freundii 

  C Citrobacter freundii 

  D Aeromonas ichthiosmia 

  E Elizabethkingia 
meningoseptica 

  F Aeromonas ichthiosmia 

  G Chryseobacterium spp. 

  H Pseudomonas spp. 

  I Proteus penneri 

 schiphol 49 A  ??? 

  B Shewanella spp. 

  C  ??? 

  D Acinetobacter spp. 

  E Shewanella spp. 
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  F Acinetobacter tandoii 

  G Elizabethkingia 
meningoseptica 

  H Acinetobacter spp. 

schiphol 50 A Elizabethkingia spp. 

  B Shewanella spp. 

  C Comamonas testosteroni 

  D Bacillus spp. 

  E  ??? 

  F Elizabethkingia 
meningoseptica 

  G  ??? 

  H Staphylococcus spp. 
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Bijlage 4 Antibiogrammen van 
Aeromonas spp. en Vibrio spp. 
(Tabel 10b) 

Tabel 10b. Antibiogrammen van Aeromonas spp en Vibrio spp. uit siervis geïsoleerd 
tegen 6 in vis toegepaste antibiotica: tetracycline (TE 30), Flumequine (UB 30), 
Trimethoprim + sulfonamide (SXT 25), Neomycine (N 30), Florfenicol (FFC 30) en 
Nitrofurantoin (F 100), door middel van discjes op Mueller Hinton agar.  
 

   Remzône (diameter in mm)  Resultaat o.b.v. CLSI normen   

bacteriën voor 
antibiotica test  sub  Bacterienaam 

TE 
30 

UB 
30 

SXT 
25 

N 
30 

FFC 
30 

F 
10
0   

TE 
30 

UB 
30 

SXT 
25 

N 
30 

FFC 
30 

F 
10
0     

schiphol 2 I 
Aeromonas 
jandaei 18 21 0 23 26 42  R S R S S S   

schiphol 3 B 
Aeromonas 
veronii 10 9 37 22 39 24  R R S S S S   

schiphol 3 E 
Aeromonas 
veronii 14 13 0 21 44 24  R R R S S S   

schiphol 3 H 
Aeromonas 
veronii 10 8 39 22 41 24  R R S S S S   

schiphol 4 A Vibrio 22 36 27 19 42 26  S S S R S S   

schiphol 4 B 
Aeromonas 
hydrophila 13 20 44 22 44 37  R S S S S S   

schiphol 4* C Aeromonas 39 53 46 26 44 43  S S S S S S   

schiphol 4 E Vibrio 23 35 34 18 41 25  S S S R S S   

schiphol 4* F 
Aeromonas 
hydrophila 0 40 41 25 47 26  R S S S S S   

schiphol 4 I 
Aeromonas 
veronii 0 20 42 22 43 27  R S S S S S   

schiphol 4 K 
Aeromonas 
veronii 14 35 41 21 44 33  R S S S S S   

schiphol 5 F 
Aeromonas 
caviae 0 0 0 21 23 20  R R R S S S   

schiphol 6 C Aeromonas 19 47 40 19 29 41  R S S R S S   

schiphol 6 F 
Aeromonas 
caviae 14 32 0 22 35 19  R S R S S R   

schiphol 7 G 
Aeromonas 
veronii 18 23 0 12 46 39  R S R R S S   

schiphol 8 A 
Aeromonas 
jandaei 10 36 44 22 41 22  R S S S S S   

schiphol 8 B 
Aeromonas 
hydrophila 14 32 40 24 43 24  R S S S S S   

schiphol 8 G 
Aeromonas 
hydrophila 16 32 0 23 41 30  R S R S S S   

schiphol 10 C 
Aeromonas 
veronii 0 0 42 20 39 25  R R S R S S   

schiphol 11 C 
Aeromonas 
hydrophila 18 11 37 24 43 30  R R S S S S   

schiphol 11 G 
Aeromonas 
hydrophila 19 11 39 23 41 27  R R S S S S   

schiphol 13 B 
Aeromonas 
veronii 14 13 40 21 41 25  R R S S S S   

schiphol 13 G 
Aeromonas 
veronii 15 12 41 20 42 27  R R S S S S   

schiphol 14 C 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 30 22 24 29  R R S S S S   

schiphol 15 C 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 0 18 33 29  R R R R S S   

schiphol 17 B 
Aeromonas 
eucrenophila 28 23 33 19 46 32  S S S R S S   

schiphol 17* C Aeromonas 32 35 46 22 43 40  S S S S S S   

schiphol 17 D 
Aeromonas 
sobria 44 57 45 19 45 35  S S S R S S   
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schiphol 17 G Aeromonas sp. 41 47 41 22 36 26  S S S S S S   

schiphol 18 A 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 0 21 18 18  R R R S R R   

schiphol 19 A 
Aeromonas 
veronii 16 24 43 20 41 23  R S S R S S   

schiphol 21 B 
Aeromonas 
hydrophila 18 56 40 21 43 30  R S S S S S   

schiphol 21 D1 
Aeromonas 
veronii 30 41 39 22 38 24  S S S S S S   

schiphol 23 D 
Aeromonas 
jandaei 18 36 42 21 46 27  R S S S S S   

schiphol 25 A 
Aeromonas 
caviae 10 17 35 21 33 17  R R S S S R   

schiphol 27 B 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 25 25 20 23  R R S S S S   

schiphol 27 D 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 0 23 24 23  R R R S S S   

schiphol 27 F 
Aeromonas 
hydrophila 0 21 0 20 0 0  R S R S R R   

schiphol 27 G 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 0 23 21 25  R R R S S S   

schiphol 28 H 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 29 23 22 27  R R S S S S   

schiphol 29 F 
Aeromonas 
ichthiosmia 0 0 0 21 0 11  R R R S R R   

schiphol 31 B 
Aeromonas 
caviae 0 0 0 16 19 21  R R R R R S   

schiphol 32 A 
Aeromonas 
veronii 14 36 44 19 45 27  R S S R S S   

schiphol 32 C 
Aeromonas 
ichthiosmia 22 18 0 19 42 29  S R R R S S   

schiphol 32 D 

Aeromonas 
enteropelogen
es 21 35 38 21 46 36  S S S S S S   

schiphol 32 E 
Aeromonas 
veronii 11 16 39 20 42 31  R R S R S S   

schiphol 32 F 
Aeromonas 
caviae 11 43 35 22 37 31  R S S S S S   

schiphol 34 A 
Aeromonas 
veronii 0 0 0 21 43 27  R R R S S S   

schiphol 35 D 
Aeromonas 
ichthuismia 13 21 39 19 38 32  R S S R S S   

schiphol 36 A 
Aeromonas 
veronii 0 0 37 10 36 24  R R S R S S   

schiphol 37 B 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 28 21 20 23  R R S S S S   

schiphol 38 A 
Aeromonas 
hydrophila 10 41 35 22 34 20  R S S S S S   

schiphol 39 A 
Aeromonas 
ichthiosmia 0 0 37 18 23 29  R R S R S S   

schiphol 39* F 
Aeromonas 
hydrophila 9 16 0 0 14 0  R R R R R R   

schiphol 42 A 
Aeromonas 
hydrophila 0 17 18 22 23 20  R R R S S R   

schiphol 43 E 
Aeromonas 
veronii 10 0 37 18 35 25  R R S R S S   

schiphol 44 F 
Aeromonas 
veronii 10 0 0 19 25 14  R R R R S R   

schiphol 45 A 
Aeromonas 
veronii 10 35 43 18 42 27    S S R S S   

schiphol 45 F Vibrio albensis 8 34 33 19 38 22   R S S R S S     

schiphol 46 A 
Aeromonas 
hydrophila 0 0 30 22 27 19  R R S S S R   

schiphol 48 A 
Aeromonas 
hydrophila 14 16 35 24 41 19  R R S S S R   

schiphol 48 D 
Aeromonas 
ichthiosmia 16 22 37 22 41 26  R S S S S S   

schiphol 50 B 
Shewanella 
putrefaciens 12 0 0 22 31 17   R R R S S R     

schiphol 50 C 
Comamonas 
testosteroni 13 0 37 0 31 0   R R S R S R     

E.coli   ATCC 25922 35 38 40 23 23 28   35 38 40 23 23 28     
* afgelezen na 2 
dagen                  
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