
Onderzoek en gegevens

Er is een duidelijk daling in de verkoop 
van antibiotica. 
(DDD staat voor standaard dagdosering per 1000 mensdagen)

De verkoop antibiotica voor landbouw-
huisdieren (op basis van tonnen) is 
gestabiliseerd 

In Nederlandse ziekenhuizen is 
het totale gebruik licht gestegen 
(DDD staat voor standaard dagdosering per 100 patiëntdagen)

Kennisagenda ESBL
Wageningen University & Research heeft in de Kennisagenda 
ESBL in de voedselketen de belangrijkste kennishiaten 
geïdentificeerd met betrekking tot voorkomen, verspreiding en 
mogelijke controle van ESBL-producerende bacteriën in de 
voedselketen en het milieu. Vervolgbeleid is gericht op: verdere 
vermindering van risico’s van resistentievorming en 
resistentieverspreiding in de dierhouderij voor de volks- en 
diergezondheid.

Monitoring Carbapenemase
Wageningen Bioveterinary Research adviseert sinds 2012 de 
overheid over Carbapenemase resistente bacteriën in dieren en 
coördineert de nationale monitoring daarvan in Nederland. 
Hoewel deze bacteriën in de Nederlandse veehouderij en in 
gezelschapsdieren (nog) niet voorkomen, bestaat de kans dat 
deze bacterie geïntroduceerd wordt en zich onder dieren zal 
verspreiden reëel.

De resultaten van de surveillance geven inzicht in het 
landelijke voorkomen en mogelijke verspreiding van deze 
resistente micro-organismen.

Verzamelen van gegevens
MARAN-rapportage: trends in 
antibioticumresistentie en e-coli
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Kwaliteitscontrole gevoeligheidstesten 
antibiotica.
De methodes voor en uitvoering van 
gevoeligheidstesten in veterinaire laboratoria 
en dierenartspraktijken zijn in 2014 verder 
geharmoniseerd en hebben geleid tot een 
verbetering van de testkwaliteit.

Onderzoek en publicaties

Gevolgen voor mens en dier

De MRSA-bacterie 
wordt overgedragen via 
direct contact tussen 
zowel mensen als dieren.

Gezonde mensen en dieren
De meeste van deze bacteriën zijn niet schadelijk 
voor gezonde mensen of dieren. Sterker nog, 
in sommige gevallen dragen we deze ook gewoon 
bij ons zonder er iets van te merken.

Verminderde weerstand
Resistente bacteriën kunnen mensen en dieren met 
verminderde weerstand ziek maken. Behandeling 
met antibiotica is dan niet meer effectief.

De ESBL-bacterie kan 
ook via besmet voedsel 
worden overgedragen.

Verspreiding van antibioticumresistentie

Veehouderij

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

Humane gezondheidszorg

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

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

2 Resistente bacteriën 
vemenigvuldigen zich.

3 Ziekte(s) zijn moeilijker 
te behandelen.
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Antibioticumresistentie


