
Ontwikkeling van het antibioticumresistentie-
onderzoek binnen CVI 

Hoe is gekomen en waar gaat het naartoe? 

21 november 2013, Dik Mevius 



Najaar 1993 

Weet je iemand die binnen 
het CDI aan antibiotica zou 
willen werken?? 



6 Januari 1994 gestart binnen het ID-DLO 

 Projectgroep “antibioticumonderzoek” binnen afdeling 
Bacteriologie: 
● Kees Veldman, Miriam Verschuren  

● Voorheen R&S 
 

● Belangrijke onderwerpen: 
● Standaardisatie van gevoeligheidstesten 
● (Onderzoek farmacokinetiek en effectiviteit) 
● Onderzoek naar resistentie 

 



Standaardisatie gevoeligheidstesten 

 Essentieel voor een 
betrouwbare uitslag 

● Grotere laboratoria 

● DAPs 

● Internationaal via CRL-
netwerken 

 

 Januari 2013 
diergeneesmiddelen regeling 
aangepast 

● ABG verplicht voor 
inzetten 3e keuze 
antibiotica 

 

 

 



Rol CVI als NRL 

 Rondzendprocedure 
samen met GD voor 
dierenartsenlaboratoria 
● > 35 deelnemers 

 
 CVI: 

● Referentiemethode 
+ criteria 

● Adviezen voor 
antibioticumkeuzes 



Resistentieonderzoek 

 Maart 1990 VHI 
symposium over relatie 
tussen 
antibioticumgebruik in 
dieren en risico’s voor de 
volksgezondheid 

Endtz et al. J. Antimicrobial Chemotherapy (1991) 



Is dat probleem opgelost? 

 Nou nee  
● De relatie dier/mens 

is complex 
 

● Wel mede een reden 
om terughoudend 
gebruik van 
fluoroquinolonen in 
huidige wetgeving te 
regelen 

 



Groeibevorderaars (AMGB’s) 1995 

 Avoparcine 
(vancomycine) 
 Spiramycine, tylosine 

(erythromycine) 
 Virginiamycine (Synercid) 

 
 Flavomycine, Avilamycine 

 Vancomycine Resistente 
Enterokokken (VRE’s) in 
dieren 
● Zeer hoge 

prevalentie in darm 
LH-dieren en 
bevolking 

● Problemen met 
VRE’s in ZKH pas 
enkele jaren na het 
verbod  



Start resistentiemonitoring 

 1996 promotie van Nancy 
of Ruth uit de groep van 
Ton van den Boogaard 
● Bert van Klingeren  
● Lia Loesberg 

 
 

● Geboorte van het 
onderwerp 
“resistentie-
epidemiologie” 

 Intercity Maastricht – 
Utrecht CS 



Resistentiemonitoring 

 Start 1998 (ID-Lelystad, RIVM en RVV) 
 
 
 Gericht op de zoönotische aspecten van 

antibioticumresistentie in dieren 
● het potentiële volksgezondheidsrisico door 

overdracht van resistente stammen of 
resistentiegenen 

Zoonoses Directive 2003/99/EC  >> CRL en NRLs  



MARAN-rapporten ism RIVM, NVWA, (GD, FD, SWAB, SDa) 



Antibioticumgebruik in dieren in NL (FIDIN) 
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Monitoring van cefotaxime resistentie in commensale E. coli 

Ceftiofur  gebruik in 
broederijen gestopt 



Kernexpertise CVI 

 Moleculaire epidemiologie 
van genen en de 
plasmiden 

 Gericht op  
● Voorkomen en 

karakteristieken van 
ESBLs in 
vleeskuikens  

● Verspreiding in 
pluimveepyramide 

● Relaties dier/mens 
 

Promotie van Cindy 
Dierikx: 
 
Beta-lactamases in 
Enterobacteriaceae in 
broilers  



CMI, 2011 

Relatie dier/mens 



ESBL-onderzoek CVI 

 Belangrijke basis geweest voor beleid overheid 
● Reductiedoelstellingen voor antibioticumgebruik 

● 20, 50 , 70% 
 

● Initiëren van maatregelen door private partijen 
● Registratie gebruik 

● Instellen SDa 
● Normering en 

rapportage gebruik 



Samenvattend 

 CVI is referentielab op gebied van AMR 
● Gevoeligheidstesten 
● Resistentiemonitoring 
● Resistentieonderzoek 

● Gericht op volksgezondheidsrisico’s 
● Rol CVI: 

● Onderbouwing en nuancering op basis 
van goed onderzoek 

 





Waar gaan we naartoe? 

One-Health benadering 
van ESBL-probleem 
● Probleem bij de mens 

wordt gedomineerd 
door mens – mens 
transmissie van 
succesvolle “mensen-
ESBLs” 

● Bijdrage vanuit dieren 
door overdracht van 
ESBL-genen en 
plasmiden 

Ewers et al. 2012  

PPS “ESBL-attributie” als onderdeel van 1Health4Food 
(Topsectoren domein AgriFood) 



Grootste uitdaging veehouderij 

Healthy Livestock 
● Gezonde en duurzame veehouderij die niet gebaseerd is 

op de systematische inzet van antibiotica 

 

● Geïntegreerde 
multidisciplinaire aanpak! 
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