
24 jaar antibioticumonderzoek in Lelystad 

Zijn we voldoende voorbereid op een nieuwe episode? 

7 februari 2017, Dik Mevius 



Inhoud 

 Antibioticumgebruik 

● Dier versus mens 

 Belangrijkste episodes sinds 1990 

● Resistente campylobacters, (VRE en de 
groeibevorderaars) 

● Vee-gerelateerde MRSA 

● ESBLs 

 Maatregelen 

 Nieuwe bedreigingen: 

● Carbapenemasen (Maasstad ZKH) 

 Zijn we voldoende voorbereid? 
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Antibioticumgebruik in mensen en dieren in 
Europa 



Antibioticumgebruik in dieren in NL  
(Bron FIDIN) 
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90% koppelbehandelingen via voer 
of drinkwater 
 



Endtz et al. 1992; Jacobs-Reitsma, 1995; Mevius. 2000 – 2003; 
PHLs Heerlen, Arnhem 
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Trends in Ciprofloxacin-resistentie in C. jejuni 



Livestock associated MRSA (ST398) 

Voss et al. EID, 2006 



Livestock associated MRSA (ST398) 

 

 Veel varkens en vleeskalveren drager van LA-MRSA 
(pluimvee, paarden en gezelschapsdieren...) 
 

 Beroepsmatig risico op dragerschap (veehouders en 
dierenartsen) 

 Contactbesmetting, zeer beperkte verspreiding tussen 
mensen 

 Dierlijke producten zijn geen bron voor humane besmetting 
 
 Wereldwijd probleem!! 
 
In NL, meetbare effecten in de gezondheidszorg 

Infecties 
Toegenomen kosten 



Extended Spectrum Beta-Lactamasen 
(ESBLs) 

Enzymen die beta-lactam antibiotica inactiveren  
● Penicilline, ampicilline, amoxicilline 
● Alle cefalosporines 
 

Consequentie van infecties door ESBL-
producerende bacterien: 
● Toename risico voor patienten en gezondheidszorg 

 

Genen zijn overdraagbaar tussen bacterien 
● Ook overdracht via voedsel mogelijk!!! 



ESBL-producerende darmbacteriën 

Cefotaxime R% in E. coli
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ESBL-E. coli bij de mens  
(Earsnet-2014) 

Dragerschap mens NL: 
• Huisarts: 10% (buitenland?) 
• Opname ZKH: 5%  
• Bevolking < 5% 

 



Associatie met de mens 

CMI, 2011 



 
 

Conclusie: 
● Ja, een bijdrage vanuit dierlijke bronnen is aannemelijk 

● Pluimveevlees is de meest waarschijnlijke bron 



Voorkomen van ESBLs in andere bronnen 

> 50% in (koppels) 
dieren 

 Vleeskuikens (100%) 

 Legkippen 

 Vleeskalveren 

 Vleesvarkens 

 Kalkoenen 

 Honden 

 Melkkoeien 41% 

Milieu 

 Soil 

 

 

 

 

 

 

Knapp, Dolfing et al. 2009 

13% waadvogels 

ESBL-positief 

Is pluimvee de bron of een 
onderdeel van het probleem?? 



Aanleiding voor beleidsverandering 

Opeenvolgende 
crises in 
dierhouderij 
● BSE, Influenza, Q-

koorts, MRSA, 
ESBLs 
● Debat over 

megastallen 



Maatregelen sinds 2010 vastgesteld door 
overheid 

 Index jaar 2009 
● 20% reductie in 2012  
● 50% in 2013 
● 70% in 2015 

 Al het antibioticumgebruik op bedrijven geregistreerd 
(2012) 
 Verbod op preventief gebruik (2013) 
 Gebruik van fluorochinolonen, cefalosporines aan banden 

gelegd (2013) 
 Onafhankelijk controle instituut (SDa) 



BENCHMARKINDICATOREN 

DOEL 
Geen directe maatregelen nodig 

SIGNALERING 
Please be aware 

ACTIE 
Directe maatregelen nodig 



Effect op gebruik 

20% 2011 

50% 2013 

70% 2015 
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Effect van maatregelen op ESBLs 

Cefalosporine 
gebruik in broederijen 
gestopt 



Wat is er bereikt 

 Monitoringsprogramma afdoende om voorkomen van en 
trends in ESBLs in dieren te detecteren 
 Maatregelen ter reductie van het gebruik effectief 

gebleken 
● The “Dutch model” krijgt veel navolging 

 Geef dit garanties dat er geen nieuwe varianten op gaan 
duiken? 
● Nee, helaas niet 
● De evolutie van resistentie is een continu globaal 

One-Health proces 



Carbapenemasen in dieren 
 

Dec 2016!! 



Huidige vragen voor beleid 

 Zijn we voldoende voorbereid voor volgende generatie 
van AMR in de dierhouderijl/dieren? 
 Reductie AB-gebruik afdoende als borg? 
Welk soort surveillance is afdoende als early warning? 
Welke interventie opties zijn er en welke zijn uitvoerbaar 

en effectief? 
 
 Of laten we het weer uit de hand lopen zoals met ESBLs 

is gebeurd?? 



Het antibioticalab wil je bedanken voor de jarenlange 
samenwerking en steun en wenst je een gezonde “ouwe dag” toe 



Je ouwe dag!! 
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