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Nationaal doel antibioticum gebruik Nederland

Afname gebruik tot niveau 1999

ten opzichte van 2009:

• 20% reductie in 2011

• 50% reductie in 2013 (?)

Inleiding

Antibioticum gebruik melkveehouderij

• Niveau 1999

Inleiding
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Antibioticum gebruik melkveehouderij

• Niveau 1999

• Preventief gebruik antibiotica in droogzetters

• 3e keus middelen

Inleiding

Antibioticum gebruik melkveehouderij

• Niveau 1999

• Preventief gebruik antibiotica in droogzetters

• 3e keus middelen

• Resistentie ontwikkeling

Inleiding
Resistentie in commensale faecale E. coli
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= E. coli gevoelig voor alle antibiotica
= E. coli resistent tegen 1 type antibioticum
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etc. MARAN jaarrapportage 2009



• Wat is de ESBL prevalentie op melkveebedrijven en
welk percentage van de koeien is besmet?

• Wat is de ‘achtergrondresistentie’?

• Zijn er aanwijzingen voor een relatie tussen antibioticum-
gebruik en het voorkomen van ESBL in de 
melkveehouderij?

• Bestaat er verwantschap
tussen ESBL isolaten 
uit melkvee en andere 
diersoorten en de mens?

ESBL – vormende E. coli
Onderzoeksvragen Aanpak

• 100 bedrijven met regulier antibioticum gebruik

• 100 bedrijven met laag antibioticum gebruik
– 90 biologische melkveebedrijven

– 10 koppels runderen grazend op natuurgebieden

 Mestput-monster

 Vers tankmelk-monster (m.u.v. natuurgrazers)

 Onderscheid ESBL en AmpC 

Vast stellen ESBL productie

• Mestput-monster
Swab ophopen (o/n 37°C) in Luria-Bertani bouillon met cefotaxime (1 mg/l)

• Tankmelk-monster
Melk (10 ml) ophopen (o/n 37°C) na toevoegen van cefotaxime (1 mg/l)

Ophopingen enten op McConkey met cefotaxime (1 mg/l)

Bevestigen verdachte cfu:

•E. coli: PGUA & indolspot

•Fenotypische bevestiging -lactamase-productie: 
combinatie disk diffusie test 

o cefotaxime met/zonder clavulaanzuur

o ceftazidime met/zonder clavulaanzuur

o cefoxitin

ESBL AmpC

Bedrijfsprevalentie ESBL

• 100 reguliere melkveebedrijven

mest - 59 negatief melk - 3 ESBL positief

- 39 ESBL positief

- 2 AmpC positief

• 90 laaggebruikende bedrijven

mest - 78 negatief melk - 2 ESBL positief

- 10 ESBL positief - 1 AmpC positief

- 2 AmpC positief

• 10 natuurgrazers

mest - 10 negatief

Pilot op 20 reguliere melkveebedrijven 

 10 ESBL-positief en 10 ESBL-negatief in mestput

oktober 2011 

maart 2012

- mengmestmonster

- 24 individuele dieren

Bìnnen-bedrijfsprevalentie ESBL Binnen-bedrijfsprevalentie 

1e mestputmonster  positief 1e mestputmonster  negatief

mengmest individueel
ESBL/AmpC

mengmest individueel 
ESBL/AmpC

neg neg neg neg

neg neg neg neg

neg neg neg neg

neg neg neg neg

neg neg neg neg

neg 3 (2/1) neg neg

ESBL neg neg 1 (1/0)

AmpC 1 (0/1) neg 1 (1/0)

AmpC 24 (0/24) ESBL + AmpC 4 (4/0)

ESBL 24 (24/0) ESBL neg

Oktober 2011:
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• Twee keer een positief mengmestmonster:

binnen-bedrijfsprevalentie 51.0% (95% BI: 29.1 – 70.9%)

• Twee keer een negatief mengmestmonster:

binnen-bedrijfsprevalentie 1.0% (95% BI: 0 – 14.2%)

• Wisselende uitslag mengmest:

binnen-bedrijfsprevalentie 3.6% (95% BI: 0.1 – 21.1%)

• Twee keer positief: significant hogere 

binnen-bedrijfsprevalentie

• Twee keer negatief of wisselend: onderling geen significant 

verschil in de binnen-bedrijfsprevalentie

Binnen-bedrijfsprevalentie

• Mengmest en individueel mest correleren slecht 

(kappa 0.43; 95% BI 0 – 0,87)

• Pilot: klein aantal bedrijven

Nader onderzoek:

• relatie met antibioticumgebruik

• dynamiek infecties

Binnen-bedrijfsprevalentie

Management enquête

186 melkveehouders (96 regulier, 90 laag gebruik)

• Meer ESBL als kalveren vaker antibiotica behandeld

• Meer ESBL als klinische mastitis altijd met 
antibiotica (locaal en/of parenteraal) behandeld

Nader onderzoek naar gebruik 

antibiotica (cefalosporines)

Typering ESBL-isolaten

• Typering ESBL/AmpC genen:
– Check-MDR ct101 micro-array (Check-Points B.V.) 

& DNA sequentie analyse

• 55 isolaten
– 38 reguliere en 14  laag gebruikende bedrijven

– 50 isolaten uit mestmonsters en 5 isolaten uit tankmelk

Typering ESBL-isolaten
ESBL/AmpC gen Aantal isolaten

Totaal (%)

ESBL

blaCTX-M-1 32 (60,4)

blaCTX-M-15 6 (11,3)

blaCTX-M-2 4 (7,5)

blaCTX-M-14 4 (7,5)

blaCTX-M-32 2 (3,8)

blaCTX-M-55 1 (1,9)

blaTEM-52 1 (1,9)

AmpC

blaCMY-2 3 (5,7)

Totaal 53

• Eén type ESBL gen aangetoond in pluimveevlees in UK en China

• Overige ESBL/AmpC genen eerder aangetoond in vleeskuikens, 
varkens, kalveren, gezelschapsdieren

Conclusies

• ESBL komt voor op melkveebedrijven

– Regulier antibioticum gebruik 41% (95% BI: 31- 51%)

– Laag antibioticum gebruik 13% (95% BI: 7- 22%)

• Prevalentie ESBL lijkt te wisselen in de tijd

• Gebruik antibioticum gerelateerd aan ESBL

• Gevonden ESBL stammen gerelateerd aan stammen 
bij andere diersoorten

Nader onderzoek nodig



Nader onderzoek

• Stuurgroep ABRES rund

• Platform antibiotica resistentie rund

• Aansluiting bij topsectoren
– PPS Duurzame Zuivel Keten

– PPS 1 Health 4 Food


