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Aanleiding voor dit project



Opzet van het project

• Identificeren van alle beschikbare Nederlandse studies

• Identificeren van ‘witte vlekken’ (niet bestudeerde reservoirs, 
transmissieroutes) en bemeten van deze ‘witte vlekken’

• Harmonisatie microbiologische typering van bestaande, lopende en
nieuwe studies om een gepoolde analyse te faciliteren

• Vergelijken frequentiedistributies ESBL genen en plasmiden voor 
verschillende reservoirs/bronnen

• Uitvoeren QMRA’s en attributieanalyse



Geïncludeerde studies (Dorado Garcia et al., 

2017)



Geïncludeerde studies

>27000 observaties, 
5808 isolaten, 
plasmiden van 812 
isolaten



Geïncludeerde studies
Figure 3. Number of ESBL/AmpC-producing E.coli isolates (n total=3646) collated from 27 studies by reservoir for 

a meta-analysis of ESBL/AmpC genes and plasmids in the Netherlands. Type of reservoir: H, human; A, animal; 

F, food; E, environment.* 

 
 
* Isolates from 2000-2005 are not shown in this figure because they represented only 0.7% of the total (n=24). Isolates lacking 

information on year of collection at isolate level are not represented in this figure (a study of human clinical fecal and blood 

samples and chicken meat between 2008-2009
31

, a study of broiler samples between 2012-2013
33

 and a study of human clinical 

blood samples between 2008-2009
30

).  
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Geïncludeerde studies (Dorado Garcia et al., 

JAC 2017)



Aantal ‘ingevulde’ witte vlekken

• Algemene populatie en huisdieren (van den Bunt et al., JAC 2017)

• Oppervlaktewater (de Vries, submitted)

• Veehouders en hun dieren en omgevingsmonsters (o.a. Dohmen et al., Clin
Microbiol Inf 2015; Env Res 2017/ Hordijk et al., submitted)

• Medewerkers slachthuizen (Dohmen et al., Epid Infect 2017)

• Omwonenden veehouderijen (Wielders et al., Clin Microbiol Inf 2017)

• Vleesmonsters slachthuis

•

•



Varkens en varkenshouders 

Dohmen et al., 2015

• Humane en varkens hadden meestal vergelijkbare plasmiden en vaak
dezelfde sequence typen (e.g. E. coli ST-453, blaCTX-M-1, IncI1), suggestief
voor clonale transmissie

• Stofbelasting geassocieerd met dragerschap naast dagelijks contact 
(Dohmen et al., 2017)

94%

6%

ESBL dragerschap totaal 
(n=142))

ESBL negatief

ESBL positief

73%

27%

ESBL dragerschap dagelijks contact 
met positieve varkens (n=26)

ESBL negatief

ESBL positief



Slachthuismedewerkers (Dohmen et al., 

2017)

• 334 slachthuismedewerkers namen deel

• Feces monster

• Plaats in slachtproces (functie)

• Veelal mannen (85%) niet van Nederlandse origine
(82%).

• 16 van de 334 waren drager van ESBL-producerende E. 
coli (5%)



Slachthuismedewerkers (Dohmen et al., 

2017

• Prevalentie ESBL dragerschap 5%

• Werknemers met hoge blootstelling (verwijderen hart, longen, lever, 
etc) 4,5 (1,6-12,6) maal hoger risico op dragerschap

• ESBL genen (vnl CTX-M-1), plasmiden en Coli stammen ((ST10, ST38, 
ST88, ST93, ST354) ) wijzen op varkens als bron



Melkveebedrijven (Hordijk et al., submitted)

• 8/20 bedrijven ESBL/AmpC positief (10 gevolgd over de tijd)

• Sterke variatie over de tijd met 1-2 dominante genen (clonale
verspreiding)

• Antibioticagebruik was geassocieerd met ESBLs excretie (OR 14.6 (3.0-
80.0)). 

• ESBLs Omgevingsmonsters and humane fecale monsters niet
geassocieerd resultaten dieren



Oppervlaktewater monsters (de Vries et al., 

submitted)

Officiële and niet-officiële recreatie locaties
(n=64)

Herhaalde bemonstering op controle locaties 
(n=2)



Oppervlaktewater monsters (de Vries et al., 

submitted)

• Meer humane ESBLs op door 
mensen beïnvloede locaties

Presence of ESBL 
(multivariate)

estimate SE p

feces on beach 2.1 1.6 0.21

water temperature 0.3 0.2 0.08

precipitation

forested 
surroundings -2.7 1.2 0.02

WWTP influence 3.5 1.4 0.01

agricultural land 1.7 1.0 0.09

non-official site

Wild birds present -2.6 1.7 0.12

Presence of grazers 0.7 1.7 0.68



Frequentieverdelingen: ESBL genen 



Frequentieverdelingen: ESBL genen



Principale componenten analyse: genen



Frequentie verdelingen: plasmiden



Principale componenten analyse: plasmiden



Conclusies 

• Beperkte overeenkomsten in voorkomen ESBLs tussen dieren in de veehouderij en
mensen in de algemene populatie of de kliniek

• Veehouders en gezinsleden hebben een ESBL genen/plasmiden patroon dat
vergelijkbaar is met hun dieren

• Vleeskuikens vormen een separate cluster, ver verwijderd van humane monsters (CMY-
2 and IncK)

• Humane algemene populatie monsters zijn vergelijkbaar met klinische monsters

• Milieureservoirs staan dicht bij humane klinische monsters (water samples-treatment 
plants/wild birds)

• Kippenvlees afwijkende frquentieverdeling van vleeskuikens (land van oorsprong is vaak
niet nederland)



Beperkingen  

• Eenmalige ‘snapshot’

• Effect veranderd antibioticagebruik in veehouderij niet meegenomen (ESBL 
dragerschap in relatie tot antibioticagebruik)

• Resterende witte vlekken voor sommige diersectoren/ketens (vlees, 
veehouders en werknemers alle sectoren langs hele keten) en
omgevingsmonsters


