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Toelichting
Nederland is een merkwaardig land. Zo restrictief de huisartsen zijn bij het voorschrijven van 
antibiotica, zo kwistig worden deze middelen ingezet in de veehouderij. De terughoudendheid van 
de huisartsen wordt ingegeven door het besef dat antibiotica vaak het laatste redmiddel zijn. Het 
probleem met antibiotica is dat bacteriën resistent kunnen worden voor één, meerdere of alle 
beschikbare antibiotica. Die resistentie kan optreden indien kuren niet worden afgemaakt of een te 
lichte dosis is gebruikt.

De goede bedoelingen van de artsen in de humane gezondheidszorg lijken echter tamelijk zinloos 
omdat veterinair gebruik van antibiotica - dezelfde als die in de humane geneeskunde worden 
gebruikt - ertoe leidt dat we via het eten van vlees en kip van bedrijven waar kwistig gebruik wordt 
gemaakt van antibiotica alsnog resistente bacteriën binnenkrijgen.

De reden dat sommige veehouders antibiotica gebruiken heeft overigens niets te maken met de 
gezondheid van hun dieren, maar alles met de noodzakelijke winstmarges. Noodzakelijk omdat de 
marges zo gering zijn dat een dier dat ietsje achter blijft in gewicht al meteen tot verlies leidt.

Dat een veehouder - met het mes op de keel - deze middelen inzet is nog enigszins te begrijpen, 
maar dat een overheid dit toestaat is niet minder dan misdadig. Ook de ‘oplossingen’ waarmee het 
ministerie van landbouw komt, getuigen niet van veel inzicht en verantwoordelijkheidsgevoel. Het 
probleem wordt door een beperkt aantal dierenartsenpraktijken veroorzaakt, maar het ministerie wil 
dat alle praktijken het gebruik halveren ten opzichte van 2009.

Dat betekent dat praktijken die antibiotica alleen curatief inzetten nog maar de helft van de dieren 
met bacteriële infecties adequaat kunnen helpen en dat de bekende grootafnemers onder de 
praktijken (zo’n 10%) nog steeds grote hoeveelheden antibiotica kunnen blijven inzetten als 
groeibevorderaar. Daar komt bij dat via mest en versleping in slachthuizen kruisbesmettingen met 
multiresistente bacteriën en ESBL verre van denkbeeldig is. Last but not least zijn er de 
zogenaamde snelwegveeartsen, die vanuit hun kofferbak veehouders aan verboden middelen 
helpen.

EHEC, lijkt op het eerste gezicht niks met antibiotica te maken te hebben, maar vanwege de 
antibioticaresistentie, hebben we dit fenomeen toch maar opgenomen.

MKJK/DVK

Onze koeien worden niet preventief behandeld met antibiotica, maar als ze echt ziek zijn een 
antibioticagebruik is nodig, dan gebeurt dit wel. Wij zijn namelijk van mening dat de dieren niet 
nodeloos hoeven te leiden en bij verstandig gebruik is er ook niets aan de hand. Daarnaast is 
versleping van resistente stammen bij onze slager uitgesloten omdat dit hier geen dieren van 
intensieve veehouders worden geslacht.

Op de volgende pagina’s staan niet alleen artikelen over antibioticagebruik bij runderen, maar ook 
bij pluimvee. De problemen aldaar zijn namelijk exemplarisch.
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A Bacteria-Busting Oil Behind a Popular 
Spice
Now, researchers from the University of Beira Interior in Portugal report that oil extracted from 
coriander seeds can kill bacteria related to food-borne diseases, like E. coli.

Coriander oil has been used for centuries as a folk remedy for a number of ailments. Researchers 
have also previously found that the oil may ease cramps, aid in digestion, soothe fungal infections 
and reduce nausea.

Although it was previously suggested that the oil can act as an antibacterial agent, this study is the 
first to decipher exactly how it does.

The researchers found that coriander oil is able to damage the membrane of bacterial cells. This 
blocks the cell from essential processes, like respiration, and ultimately leads to the bacterium’s 
demise, the researchers report.

They tested the effect of coriander oil on 12 bacterial strains, including E. coli, salmonella and 
MRSA, an antibiotic-resistant type of staphylococcus . Most of the bacteria were killed by solutions 
containing less than 1.6 percent coriander oil, they reported.

With further testing, the researchers believe that coriander oil might one day be more widely used 
as a food preservative to prevent bacterial contamination.

The study was published in a recent issue of The Journal of Medical Microbiology.
bron: New York Times, 29 augustus 2011
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'Veehouderij zou antibioticumgebruik met 
90% moeten reduceren'
De ministeries van EL&I en VWS willen dat veehouderijbedrijven het gebruik van antibiotica in 
2013 met 50% hebben verminderd in vergelijking tot 2009. Het streven zou echter 90% reductie 
moeten zijn, stelt directeur Laurent de Vries van GGD Nederland. "De resistentie moet omlaag, 
want er staan daarbij mensenlevens op het spel. Het preventief gebruik van antibiotica in de 
veehouderij moet direct stoppen. Ook moeten er geen koppelbehandelingen via het voer of het 
drinkwater meer worden gedaan. Alleen het individuele dier dat ziek is behoort te worden 
behandeld." 

De Vries vindt het geen goede zaak dat het hele stelsel van de antibioticaverstrekking van productie, 
distributie, voorschrijven en toedienen in de veehouderij feitelijk bij de dierenartsen is 
ondergebracht. Het stelsel van de dierenarts als apotheker behoort in zijn ogen te worden 
doorbroken. Hij zou graag een verzekeringsysteem zien zoals die bestaat in de humane 
gezondheidszorg. "De dierenarts rekent dan af met de verzekering en niet meer met de boer. Dat is 
veel zuiverder."

De GGD-directeur vindt dat de diergezondheidszorg en de humane gezondheidszorg ook veel 
nauwer met elkaar moeten samenwerken. De eisen en gezondheidsmaatregelen bij dieren en 
mensen zouden dezelfde moeten zijn. Artsen moeten direct melding maken van een uitbraak van 
een infectieziekte en dat zouden dierenartsen voor een zoönose ook moeten doen. In dat kader 
hekelt De Vries de opstelling van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Die is uit 
privacyoverwegingen uiterst terughoudend met het beschikbaar stellen van informatie aan regionale 
GGD-en.

De Vries wil ook dat er in geval van uitbreiding of nieuwbouw van een veehouderijbedrijf een 
Gezondheidseffectrapportage wordt opgesteld. Daarin zou bijvoorbeeld gekeken moeten worden 
naar de invloeden op de omgeving door emissies van fijnstof en ziektekiemen. De GGD-en pleiten 
voor een normering per diersoort. Net als binnnen de chemische industrie zouden er als de situatie 
daar om vraagt extra maatregelen gevraagd kunnen worden en afstanden kunnen gelden waarbinnen 
in ieder geval niet gebouwd mag worden.

bron: Boerderij, 09/08/11
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Superbacterie neemt ziekenhuis over
In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft een uitbraak van de multiresistente 
Klebsiellabacterie tot nu toe 25 doden geëist. Het ziekenhuis onderzoekt nog ruim 1800 ex-
patiënten om erachter te komen hoeveel mensen drager van de bacterie zijn. Wat is deze bacterie 
precies?

De Klebsiellabacterie is meestal een onschuldige bacterie die in de mond, darmen en op de huid 
voorkomt. De variant die in het Rotterdamse ziekenhuis is aangetroffen, is echter wel gevaarlijk 
omdat die resistent is tegen bijna alle antibiotica en daardoor moeilijk te bestrijden is. 

Onschuldige bacterie

Iedereen kan ongemerkt de Klebsiellabacterie bij zich dragen. De meeste mensen worden hier 
echter niet ziek van en alleen kinderen en mensen met een verlaagde weerstand zijn er gevoelig 
voor. De bacterie kan infecties veroorzaken zoals longontsteking, wond- en bloedinfecties.

Overdracht via handen

De multiresistente ziekenhuisbacterie KlebsiellaOxa-48 breekt echter een groot aantal antibiotica af, 
waardoor de ziekte moeilijker te behandelen is. 

Ziekenhuizen vormen een groter risico op infectie omdat de bacterie wordt overgedragen door 
direct contact via de handen. Overigens kunnen de bacteriën zich niet via de lucht verspreiden. 

Het is lastig in te schatten hoe groot de kans is dat iemand overlijdt aan de bacterie, omdat de 
patiënten vaak meerdere ziektes of infecties hebben, zegt de GGD.

Goede hygiëne

Een goede hygiëne verkleint de kans op besmetting. Patiënten en medewerkers in zorginstellingen 
moeten daarom regelmatig hun handen wassen, want dat is de grootste bron van besmetting. 

Mocht iemand toch besmet raken, dan moet de patiënt apart van anderen verzorgd worden en wordt 
er een speciale vorm van antibiotica toegediend.
Bron: BNR Nieuwsradio, 20 juli 2011
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TNO vindt oplossing voor EHEC
DELFT - Wetenschappers van onderzoekscentrum TNO zeggen een natuurlijk middel te hebben 
gevonden dat een eind zou kunnen maken aan verdere verspreiding van de EHEC-bacterie. De 
onderzoekers maken het nieuws vandaag bekend.

Het gaat om een middel dat is gemaakt om de ook erg gevaarlijke ESBL-bacterie tegen te gaan. 
Volgens het TNO is het product geschikt om de levensgevaarlijke EHEC-variant aan te pakken. Dat 
zou een doorbraak zijn, omdat de bacterie immuun blijkt voor antibiotica.

Dr. Jan Pieter van der Lugt, directeur Voeding bij het onderzoekscentrum, benadrukt dat de 
samenstelling van het product geheim moet blijven. "Maar op termijn zouden deze stoffen, die we 
nu bij zieke kippen in het voer stoppen, ook als toevoeging in voedsel kunnen."

Voor de huidige EHEC-patiënten komt het middel te laat. Van der Lugt: "Ik schat dat de oplossing 
pas over twee jaar in de praktijk toepasbaar is."

Antibioticavrij

TNO kwam op het middel bij onderzoek naar een antibioticavrije voedselketen wat de veehouderij 
betreft, van stal tot bord. De onderzoekers brachten daarbij in kaart hoe de duizenden bacteriën die 
in onze darmen leven zich voortplanten, waar ze op reageren en waardoor ze gedood worden. 

"Het volstoppen van dieren met antibiotica is een tikkende tijdbom. Dat keert zich uiteindelijk tegen 
ons.", aldus van der Lugt. "Wij zoeken daarom naar ingrediënten die al in de natuur voorkomen en 
de slechte bacteriën doden."

Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kon nog niet 
reageren, omdat het instituut niet beschikt over de data van het TNO-onderzoek.

EHEC-variant

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid verwacht dat er in de loop van de dag meer 
duidelijkheid komt over de variant van de EHEC-bacterie die is aangetroffen op een partij rode 
bietenspruiten van een Nederlandse teler. 

Schippers noemde het goed nieuws dat onderzoeksinstituut TNO een oplossing lijkt te hebben 
ontdekt tegen levensgevaarlijke bacteriën zoals EHEC. Volgens Schippers is dat veelbelovend: "Ik 
hoop van harte dat het lukt om het snel te ontwikkelen."
bron: Gezondheidsnet, 9 juni 2011
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South Korea to Ban Antibiotics in Animal 
Feed
South Korea in planning to impose a total ban on the mixing of antibiotics with animal feed 
effective from July, Yonhap news agency reported quoted the government as a source. It is hoped 
that the move will heighten consumer trust in the satefy of livestock products.

"The government will impose a total ban on the addition of antibiotics to animal feed by revising 
rules governing animal feed production," the farm industry said. "The new rules will enhance the 
safety of local meat and dairy products."

Prior to 2005 South Korea had allowed 44 varieties of antibiotics to be mixed with feed, but 
gradually decreased the number when scientists warned of serious side effects of giving livestock 
too many antibiotics.

Under the revised rules the use of 8 varieties of antibiotics will be prohibited, along with one 
antimicrobial agent, the ministry said.

The ministry also stressed that once the law comes into effect violations will be dealt with sternly.

Veterinarians will still be permitted to inject antibiotics into sick animals.
bron: USAgNet - 9 juni 2011
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EHEC-bacterie produceert ESBL
De EHEC-bacterie die heeft gezorgd voor de grote uitbraak in Noord-Duitsland, is een ESBL-
producerende bacterie. ESBL, Extended-Spectrum Beta-Lactamase, is het enzym dat voor 
uitgebreide antibioticaresistentie zorgt. Het is de eerste keer dat dit enzym bij EHEC is vastgesteld, 
zegt Alex Friedrich, hoogleraar microbiologie aan het UMC Groningen.

Vorige week werd bekend dat bij patiënten EHEC O104-H4 oftewel HUSEC 041 is gevonden. 
Volgens EHEC-deskundige Friedrich is het de eerste keer dat dit type een grote uitbraak 
veroorzaakt.

Friedrich zegt verder dat het niet verrassend is dat de uitbraak, die op het moment van schrijven 
meer dan 2000 zieken en 22 doden groot is, in mei is begonnen: ‘Elk jaar zien we tussen mei en 
september een toename van diarreegevallen. De omstandigheden voor de meeste bacteriën zijn dan 
gunstig, en mensen eten meer rauw voedsel. Het probleem met de EHEC is dat mensen al van 
weinig bacteriën erg ziek kunnen worden. Dus zien we opeens heel veel patiënten.’ Friedrich is 
bezorgd over de hygiëneregels in Europa: ‘We accepteren gebrekkige hygiëne, zowel bij de 
persoonlijke verzorging als bij de bereiding van voedsel, ook in restaurants of andere publieke 
plekken. Daarmee zetten we de deur open voor zo’n verwekker.’

De bron van de EHEC-uitbraak in Noord-Duitsland wordt nu gezocht bij een teler van 
kiemgroenten in Nedersaksen. Kiemgroenten, zoals taugé, groeien in ideale omstandigheden voor 
bacteriegroei: hoge luchtvochtigheid en temperatuur. Hoe bacteriën op de zaden terecht zijn 
gekomen, is echter nog de vraag. Volgens Friedrich is bij een eerdere EHEC-uitbraak door besmette 
kiemgroentes vastgesteld dat het gebruikte oppervlaktewater besmet was. Friedrich: ‘Het probleem 
van deze gewassen is dat zij het besmette water opnemen en als het ware filteren: de bacteriën 
blijven achter in de groente. Hoeveel je ook wast, het zal niet helpen.’

De uitgebreide resistentie heeft invloed op het behandelbeleid bij EHEC-patiënten, zegt Friedrich: 
‘In de diarreefase is het schadelijk om te behandelen met de meeste antibiotica, omdat deze zorgen 
voor een verhoogde afgifte van Shiga-toxinen. Maar bij patiënten die op de intensive care belanden 
met een hemolytisch uremisch syndroom (HUS), is het wel van belang. Je zult dan vaak antibiotica 
moeten geven om verspreiding van de infectie, of andere bijkomende ontstekingen te voorkomen. 
En dan is er nog de vraag wat we gaan doen als de uitbraak voorbij is, maar er nog wel duizenden 
mensen zijn die de bacterie bij zich dragen. Mogen zij werken? Wat als zij op vakantie gaan? Er 
wordt onderzocht of er bepaalde middelen ingezet kunnen worden die geen HUS induceren, maar 
de bacteriën wel doden.’

Net als deskundigen die zich kwaad maken over bijvoorbeeld ESBL-bacteriën op kippenvlees, vindt 
Friedrich het hoognodig dat in Europees verband wordt samengewerkt: ‘Bacteriën houden zich niet 
aan grenzen. Dierenartsen en humane artsen zullen samen moeten optrekken om verdere 
resistentieontwikkeling te bestrijden.’
bron: Medisch contact, 6 mei 2011
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WHO: Niet groente, maar vlees is de bron 
van EHEC
De Duitse autoriteiten waarschuwen voor rauwe groenten, maar het is veel waarschijnlijker dat 
vlees de bron is van de vele besmettingen met de gevaarlijke darmbacterie EHEC. Dat heeft een 
Italiaanse deskundige van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag gezegd in de krant La 
Repubblica.

'De ziekteverwekker is gewoonlijk in de darmen van runderen te vinden en daarmee ook in rauw 
vlees zoals tartaar en slecht doorbakken hamburgers', aldus Donato Greco. Hij zei nog nooit op 
grote schaal zulke gevaarlijke darmbacteriën te hebben gevonden op groente of fruit. Infectie via 
besmet vlees zou volgens de Italiaanse expert bovendien veel beter de resistentie van de bacterie 
tegen antibiotica helpen verklaren, omdat in de veehouderij vaak op grote schaal preventief 
antibiotica worden toegediend.
Bron: de Volkskrant, 4 juni 2011
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EHEC-spoor leidt naar restaurant in 
Lübeck
De Duitse autoriteiten zijn mogelijk een stap dichter bij de bron van de EHEC-infecties, die al aan 
negentien mensen het leven heeft gekost. Zeker zeventien mensen die ziek zijn geworden hebben 
half mei in een restaurant in het Noord-Duitse Lübeck gegeten. Experts doen onderzoek in de 
eetgelegenheid en bij de leveranciers van de zaak.

Dat meldden Duitse media vandaag.

Rauwe groenten

Er zijn meer dan 2000 EHEC-infecties en verdachte gevallen. Duitsland adviseert geen rauwe 
groenten te eten, vooral geen tomaten, komkommers en sla, maar volgens Italiaanse wetenschappers 
van een laboratorium gespecialiseerd in de E.colibacterie is er geen wetenschappelijk bewijs dat die 
de besmettingsbron zijn. Uit Duits onderzoek onder de mensen die de infectie hebben opgelopen is 
gebleken, dat 95 procent zeker een van die drie groenten heeft gegeten.

Er is nog geen behandelmethode voor de infecties gevonden. Duitsland heeft een landelijk register 
geopend waarin alle behandelresultaten worden verzameld om ze beter te kunnen vergelijken.

Importverbod

Een aantal landen, zoals Rusland en Libanon, heeft een importverbod op EU-groenten ingesteld. 
Fernando Valenzuela, het hoofd van de EU-delegatie in Rusland, heeft gezegd dat het verbod 
Moskous hoop tot toetreding tot de wereldhandelsorganisatie WTO in de weg staat. 

De Russische premier Vladimir Poetin liet in een reactie weten de geldigheid van het verbod te 
onderzoeken, maar hij zei verbijsterd te zijn door het idee dat de instelling van het verbod tegen het 
gedachtegoed van een WTO-lidmaatschap in zou gaan. 'Mensen gaan echt dood van het eten van 
deze producten en we kunnen onze mensen niet laten vergiftigen wegens een of ander 
gedachtegoed', aldus Poetin.

Nederlands actieteam

Het Outbreak Management Team (OMT) komt aanstaande maandagavond bijeen om het te hebben 
over de EHEC-bacterie. Een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) heeft vandaag een bericht hierover in verschillende media bevestigd.

De groep internationale en nationale experts gaat bespreken hoe Nederlandse ziekenhuizen zich 
kunnen voorbereiden op patiënten die besmet zijn met de EHEC-bacterie en als gevolg daarvan 
HUS hebben opgelopen. Dat is ernstig nierfalen.

Het RIVM heeft tot nu toe al regelmatig contact gehad met experts van verschillende 
onderzoeksinstellingen en universiteiten, maar roept nu pas het OMT bijeen. Het OMT kan formeel 
advies geven aan de ministeries in Den Haag.

Het OMT is ook ten tijde van de Mexicaanse griep regelmatig bijeengeweest om de situatie te 
bespreken.
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Nederlandse besmettingen

Hoeveel gevallen van EHEC-besmetting er op dit moment zijn in Nederland, wil het RIVM nog 
niet zeggen. Het instituut communiceert daar pas maandag weer over.

De laatste stand van zaken is dat er in Nederland vijf bekende gevallen zijn van infectie met de 
EHEC-bacterie. Al deze vijf patiënten hebben Duitsland bezocht. Vier van hen hebben als gevolg 
van de infectie ernstige nierklachten.
bron: de Volkskrant, 4 juni 2011
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WHO warns against hasty antibiotic use 
for E. coli
The U.N. health agency said it supports existing recommendations to avoid antibiotics because it 
could worsen the condition.

Anti-diarrhea medication also should be avoided because it stops the bacteria from quickly leaving 
the body, WHO epidemiologist Andrea Ellis told reporters in Geneva.

Some German doctors have recommended that certain patients should be treated with antibiotics.

"If there are particular cases in which that's what the bedside physician has deemed appropriate, 
then there would probably be good reasons for that," Ellis said.

"But in general we don't want people to pull some antibiotics that they might have sitting around at 
home," she said. "In addition, anti-diarrheals are generally not recommended."

The outbreak has sickened more than 1,700 people, mostly in Germany, and killed at least 18.

Ellis said it was too early to say whether this particular strain of E. coli is here to stay. Existing 
rapid testing kits for E. coli don't currently detect the new strain, which until recently had only been 
found in isolated instances and not large-scale outbreaks, she said.

bron: Associated Press, 4 juni 2011

Antibioticadossier MijnKoeJouwKoe

laatste update donderdag 20 december 2012
pagina 13 van 46

http://www.mijnkoejouwkoe.nl
http://www.mijnkoejouwkoe.nl


New strain of  antibiotic-resistant staph 
appears in cows 
A new strain of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, commonly known as MRSA, has been 
discovered in cows and humans in the United Kingdom and elsewhere in Europe, researchers 
reported Thursday. The new strain disturbs researchers because it evades one of the most commonly 
used tests to detect MRSA, which could lead physicians to prescribe the wrong antibiotics to treat 
the infection. The new strain of the bacterium is still relatively rare and, so far, no deaths have been 
attributed to it, the team reported in the journal Lancet Infectious Diseases. Its discovery in cows 
raises a new question about the origin of MRSA outbreaks, however: Are cows a natural reservoir 
for the infections or are they infected by humans who come into contact with them?

The presence of the bacteria in cows does not present a threat to the food supply because it is killed 
during the pasteurization process. But the infection can be transmitted to humans who come into 
close contact with the animals, and these workers can then pass the bacteria into the general 
population.

Although MRSA infections may be declining in the United States, they still represent a serious 
healthcare problem, with an estimated 90,000 new infections linked to healthcare facilities each 
year and about 15,000 deaths, mostly in older people or those with underlying health problems. 
Staph infections normally reside in the nose and are generally benign, but invasive staph infections 
can spread to the blood, lungs, soft tissues, bones and joints.

Laura Garcia-Alvarez, a post-doctoral fellow at the University of Cambridge's Veterinary School in 
England discovered the new strain while collecting samples from cattle in the United Kingdom. S. 
aureus is a common cause of mastitis, an inflammation of the udders, in cows. When she swabbed 
samples onto petri dishes impregnated with antibiotics related to methicillin, the bacteria grew, 
indicating that it was resistant. But a rapid PCR test, which is increasingly being use to detect 
MRSA, was negative. The PCR tests are becoming widely used because they take only 30 minutes, 
compared to two to three days for growing the bacteria on a petri dish.

Methicillin resistance is commonly conferred by a specific variant of the mecA gene, and it is this 
variant that the PCR analysis tests for. When geneticist Matt Holden of the Wellcome Trust Sanger 
Institute in Britain analyzed the DNA sequence of the bacterium, however, he found that it 
contained a different variant of mecA. This variant does not respond in the conventional PCR test.

The new variant has been linked to infections of humans in the U.K. and elsewhere in Europe, the 
team reported, although the numbers are still small, probably less than 100 cases per year in the 
U.K. "It does appear that the numbers are rising," however, said veterinarian Mark Holmes of the 
University of Cambridge, the senior author of the report. "The next step will be to explore how 
prevalent the new strain actually is and to track where it is coming from. If we are ever going to 
address the problem with MSRA, we need to determine its origins." Some researchers have 
speculated that the bacterium's presence in cattle may arise from overuse of antibiotics in the 
animals.

There is no evidence that the new strain of MSRA has appeared in the United States, but researchers 
have not been looking for it, so it could be residing in dairy animals undetected.
bron: Los Angeles Times, 3 juni 2011
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EHEC gevaarlijk door sterke 'lijm'
CHICAGO - Wetenschappers hebben ontdekt dat de agressieve EHEC-bacterie een gifstof 
combineert met een zelden geziene 'lijm'. De lijmstof plakt de bacterie aan de ingewanden van de 
patiënt, waar die het gif in kan spuiten.

Deze lijm wordt normaal alleen ontdekt bij kinderen in ontwikkelingslanden, stelde voedselexpert 
Robert Tauxe van het Amerikaanse centrum voor Ziektepreventie en -controle CDC.

Het centrum werkt sinds vorige week samen met Duitse gezondheidsautoriteiten in het EHEC-
onderzoek.

Het kan maanden duren voordat een wereldwijd team van onderzoekers de eigenschappen van 
EHEC volledig begrijpt.

De bacterie heeft al achttien levens geëist en ten minste 1500 mensen ernstig ziek gemaakt, vooral 
in Duitsland.

Nierfalen

De patiënten hebben enorme diarree en moeten flink overgeven. Bij ernstige gevallen ontstaat ook 
HUS, een syndroom dat gepaard gaat met nierfalen.

''Duitsland rapporteert nu 470 gevallen van HUS. Dat is zeer uitzonderlijk'', zei Tauxe. ''Het is tien 
keer meer dan de grootste uitbraak in het land tot dusver''. In 1993 raakten 700 mensen ziek van 
besmette hamburgers. Van hen hadden 44 HUS en vier mensen kwamen om.

E.coli

Gevraagd of dit 's werelds dodelijkste uitbraak van de E.coli-bacterie is, antwoordde deskundige 
Tauxe: ''Ik denk dat het zo is.'' Een vergelijkbare variant als die in Duitsland is in de jaren negentig 
ontdekt op het Koreaanse schiereiland, maar is erg zeldzaam.

De EHEC is een variant van de E.coli-bacterie. Die is meestal relatief onschadelijk, afgezien van 
diarree. E.coli-infecties worden meestal verspreid door minuscule deeltjes van ontlasting van 
besmette dieren of mensen, vaak via voedsel of water.
bron: Nu.nl, 3 juni 2011
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An alternative to antibiotics
Antibiotics are among the greatest achievements of medical science. But lately the former multi-
purpose weapon fails in the battle against infectious diseases. Bacteria are increasingly developing 
resistance to antibiotics. Researchers have now found a therapeutic equivalent which could replace 
penicillin and related phamaceuticals.

More and more pathogens are becoming immune to antibiotics. Some bacteria can no longer be 
combated. The World Health Organization WHO is warning about resistance to drugs which were 
once so potent. The WHO's director-general Margaret Chan has pointed out that if measures are not 
taken quickly, it may soon not be possible to treat many frequently occurring infections.

Figures released by the WHO show that in 2010 nearly half-a-million people were infected with a 
strain of tuberculosis which is resistant to many antibiotics – one third of those infected died. The 
Organization states that the growing spread of resistant pathogens is attributable to the 
indiscriminate use of penicillin and other antibiotics.

Here it can be clearly seen that the antimicrobial peptides have prevented the growth of bacteria, in this case 
Streptococcus mutans, which causes tooth decay. (© Fraunhofer IZI)

Research scientists at the Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI in Leipzig 
have found an alternative to the established antibiotics. In the future, antimicrobial peptides will 
take up the battle against pathogens. "We have already identified 20 of these short chains of amino 
acids which kill numerous microbes, including enterococci, yeasts and molds, as well as human 
pathogenic bacteria such as Streptococcus mutans, which is found in the human oral cavity and 
causes tooth decay. Even the multi-resistant hospital bug Staphylococcus aureus is not immune, and 
in our tests its growth was considerably inhibited," says Dr. Andreas Schubert, group manager at 
Fraunhofer IZI.
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From familiar fungicidal and bactericidal peptides the research scientists produced sequence 
variations and tested them in vitro on various microbes. Putrefactive bacteria, for example, were 
incubated for an hour with the artificially produced antimicrobial peptides. As the new peptides 
contain cationic amino acid residues, they can bond with the negatively charged bacterial membrane 
and penetrate it. In their tests the research scientists compared the survivability of the pathogens 
with an untreated control. The experts focused on peptides with a length of less than 20 amino 
acids.

"Antibiotic peptides unlock their microbicidal effect within a few minutes. They also work at a 
concentration of less than 1 µM, compared with conventional antibiotics which require a 
concentration of 10 µM," states Schubert, summarizing the test results. "The spectrum of efficacy of 
the tested peptides includes not only bacteria and molds but also lipid-enveloped viruses. Another 
key factor is that the peptides identified in our tests do not harm healthy body cells," the scientist 
explains.

The food sector could also benefit from the antimicrobial peptides given that the bacterial 
contamination of food products costs the industry billions every year. Fresh lettuce and other salad 
greens, for example, are badly contaminated by yeasts and molds. The shelf-life of foodstuffs could 
be improved by adding antimicrobial peptides during the production process. "This is a definite 
possibility because the short-chain peptides tested during the project do not exhibit any 
allergological risk on being added to foodstuffs," says Schubert. Magdeburg-based company ÖHMI 
Analytic GmbH is the project partner in the development of peptides for salad greens. The research 
scientist is convinced that many possible applications exist, including in machinery manufacture – 
for instance to keep hydraulic fluids free of microbes. As a next step the expert and his team are 
going to test the antimicrobial peptides in vivo on infection models.
Bron: {Nanowerk, 2 juni 2011} Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology
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Killer germ very antibiotic resistant: 
German researchers
A German hospital treating patients felled by a mysterious killer bacteria said Thursday that it 
appears to be particularly resistant to antibiotics after its researchers sequenced the strain's genome.

The University Clinic Hamburg-Eppendorf said its microbiologists had worked with Chinese 
researchers to crack the genetic code of the lethal strain of E. coli, as the death toll from the 
outbreak rose to 18 in Europe.

"A preliminary analysis pointed to possible reasons for this strain of E. coli's extreme 
aggressiveness and resistance to antibiotics," it said in a statement from Hamburg, the epicentre of 
the outbreak.

"The data culled will make it possible in future to develop better molecular tools for a precise 
diagnosis of the strain behind the outbreak.

"In addition, it can now be researched how this new type of E. coli strain developed, why the strain 
can spread at great speed and why the illness it unleashes is so serious."

It was not immediately clear whether the clinic was referring to a new strain of the bacteria or the 
first outbreak of illness from the strain. The facility could no longer be reached for comment.

The World Health Organisation (WHO) said earlier that the strain of a lethal bacteria was "very 
rare" and had never been seen in an outbreak form before.

"It has been seen in sporadic cases and is very rare," Gregory Hartl, the WHO spokesman, said.
bron: Expatica, 2 juni 2011
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New Killer NDM-1 Superbugs Pose World 
Threat
Through mutation and horizontal gene transfer, harmful bacteria once controlled through antibiotics 
are now virtually uncontrollable.  Years of excessive and indiscriminate use of antibiotics have 
contributed significantly to fostering the problem.  Existing antibiotics are now ineffective.  “The 
absence of new antibiotics has led to a growing reliance on older, more toxic drugs such as colistin, 
but resistance to these is already arising."  French and Chinese researchers both herald this as the 
"end of the antibiotic era".  The excessive use of antibiotics has been discussed and criticized in 
both medical and chiropractic professional literature for over half a century with little effect. 

These superbugs are a new phenomena with first cases being reported in many countries in Asia and 
Europe during 2010. They are responsible for a high mortality rate.  The spread is rapid and is 
facilitated primarily through travel to India and sometimes by asymptomatic native travelers from 
India.  The first case was reported in the United States in June 2010. The CDC is emphasizing 
prevention including good sanitation practices and curtailing the excessive use of antibiotics.  Many 
of the extensive prevention strategies are applicable to chiropractic practice as well.
bron: ChiroACCESS, 27 april 2011

Antibioticadossier MijnKoeJouwKoe

laatste update donderdag 20 december 2012
pagina 19 van 46

http://www.mijnkoejouwkoe.nl
http://www.mijnkoejouwkoe.nl


ESBL-bacterie meer op 'plofkip' dan op 
ekokip
De gevaarlijke multiresistente ESBL bacterie komt aanzienlijk meer voor op goedkope kip dan op 
biologische kip. Dit blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht, mede gefinancierd door Wakker 
Dier. Het onderzoek is vandaag gepresenteerd op de voorjaarvergadering voor Medische 
Microbiologie (NVMM). De uitkomst is relevant omdat de besmettelijkheid van vlees vermoedelijk 
mede wordt bepaald door de hoeveelheid bacteriën op dat vlees. Zowel de onderzochte goedkope 
kip als de biologische kip bleken in meerderheid besmet maar er was een groot verschil met de mate 
van besmetting.

De grote verschillen tussen goedkope kip en biologisch kip kunnen verklaard worden door de 
enorme verschillen in gebruik van antibiotica. Jaarlijks worden in industriële kippenstallen 37 
dagdoseringen antibiotica per kip gegeven. Biologische kippen hebben amper antibiotica nodig. 
Eerder bleek al uit onderzoek van het UMCU dat de ESBL bacteriën op kip overeenkomen met de 
ESBL bacteriën bij zieke mensen. Dat mensen besmetting kunnen oplopen door het eten van kip, is 
hiermee waarschijnlijker geworden.

Antibiotica
In de Nederlandse vee-industrie wordt jaarlijks 400.000 kilo antibiotica gebruikt. Daarmee zijn we 
grootverbruiker in Europa. Er zijn verschillende redenen voor dit hoge gebruik maar veelal 
gerelateerd aan de wens om vlees zo goedkoop mogelijk te maken. Antibiotica is naast een 
geneesmiddel ook een groeibevorderaar. Toen antibiotica enkele jaren geleden als groeibevorderaar 
werd verboden, gingen veeartsen het vele malen vaker als geneesmiddel voorschrijven. De overheid 
eist nu dat het verbruik vermindert.

Bron: Wakker Dier, 21 april 2011
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ESBL-bacterie aanzienlijk meer op 
goedkope kip dan op eko-kip
De multiresistente ESBL bacterie komt aanzienlijk meer voor op goedkope kip dan op biologische 
kip. Dit blijkt uit onderzoek van het UMCU, mede gefinancierd door Wakker Dier. Het onderzoek is 
vandaag gepresenteerd op de voorjaarvergadering voor Medische Microbiologie (NVMM). De 
uitkomst is relevant omdat de besmettelijkheid van vlees vermoedelijk mede wordt bepaald door de 
hoeveelheid bacteriën op dat vlees. Zowel de onderzochte goedkope kip als de biologische kip 
bleken in meerderheid besmet maar er was een groot verschil met de mate van besmetting. De grote 
verschillen tussen goedkope kip en biologisch kip kunnen verklaard worden door de enorme 
verschillen in gebruik van antibiotica. Jaarlijks worden in industriële kippenstallen 37 
dagdoseringen antibiotica per kip gegeven. Biologische kippen hebben amper antibiotica nodig. 
Eerder bleek al uit onderzoek van het UMCU dat de ESBL bacteriën op kip overeenkomen met de 
ESBL bacteriën bij zieke mensen. Dat mensen besmetting kunnen oplopen door het eten van kip, is 
hiermee waarschijnlijker geworden. Abstract (pg95).

In de Nederlandse vee-industrie wordt jaarlijks 400.000 kilo antibiotica gebruikt. Daarmee zijn we 
grootverbruiker in Europa. Er zijn verschillende redenen voor dit hoge gebruik maar veelal 
gerelateerd aan de wens om vlees zo goedkoop mogelijk te maken. Antibiotica is naast een 
geneesmiddel ook een groeibevorderaar. Toen antibiotica enkele jaren geleden als groeibevorderaar 
werd verboden, gingen veeartsen het vele malen vaker als geneesmiddel voorschrijven. De overheid 
eist nu dat het verbruik vermindert.

Antibiotica werd in 1928 uitgevonden en heeft alleen al in Nederland miljoenen mensen tot de dag 
van vandaag het leven gered. In de medische wereld wordt het een ‘wondermiddel’ genoemd; grote 
effectiviteit, amper bijwerkingen. Met grote zorgvuldigheid wordt het door artsen voorgeschreven. 
Want onzorgvuldig gebruik maakt ziekmakende bacteriën ongevoelig en zo worden op termijn 
ziektes onbehandelbaar. Nergens in Europa wordt zorgvuldiger en terughoudender met antibiotica 
omgegaan dan in Nederlandse ziekenhuizen.

Hoe groot is het contrast met de vee-industrie; het voorportaal van de kiloknaller. Een goedkope 
kiloknallerkip krijgt in haar ultrakorte leven van 6 weken gemiddeld 4 dagdoseringen antibiotica, 
vele malen frequenter dan een mens. Kippen en varkens groeien sneller als ze veel en vaak 
antibiotica door het drinkwater gemengd krijgen. Antibiotica bestrijden ziektes maar werken ook 
groeibevorderend. Antibiotica zijn goedkoop en de dierenartsen die het voorschrijven verdienen een 
groot deel van hun inkomen met de verkoop. Dit zijn belangrijke redenen die ervoor hebben 
gezorgd dat er zoveel antibiotica wordt gebruikt. Het is ook een reden waarom een reclamekip 
tussen de 3 en 4 euro per kilo verkocht kan worden terwijl kattenvoer gemiddeld €4.12 per kilo 
kost. Biologische kippen gebruiken maar een fractie van de antibiotica van een kiloknallerkip. Er 
worden dan ook veel minder gevaarlijke multiresistente bacteriën gevonden op zo’n kip terwijl een 
kiloknallerkip bij wijze van spreken ‘een feest’ is voor die ongewenste ziekmakende bacteriën.

bron: MedicalFacts, 21 april 2011
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Incident met resistente bacteriën op 
groenten legt structureel probleem 
antibioticagebruik bloot
Gisteren berichtte de NOS over een onderzoek van VUmc naar de aanwezigheid van ESBL-
houdende bacteriën in in rauwe groenten. Zie: artikel op NOS-website. In 7 van de in totaal 120 
onderzochte groentenmonsters werden de antibiotica-resistente bacteriën aangetroffen. Hierbij ging 
het om reguliere en biologische groenten. Vandaag wordt het onderzoek gepresenteerd op een 
congres voor microbiologen. Hieronder leest u een eerste reactie van Biologica. 

1. Dat er resistente bacterie in groenten zijn aangetroffen, is ernstig. In Frankrijk was dat al eerder 
aangetoond. Door onder meer de werelwijde voedseltransporten en het overmatige gebruik van 
antibiotica bij mensen en in de intensieve veehouderij, waar antibiotica nog steeds 'preventief' door 
het voer worden gemengd, worden resistente bacteriën inmiddels overal gevonden. 

2. Als geen ander is de biologische landbouw zich van het probleem van antibioticaresistente 
bacteriën bewust. Biologische veeteelt maakt daarom zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke 
middelen om diergezondheid te waarborgen of te verbeteren. Zeer spaarzaam en alleen in 
noodgevallen wordt gebruik gemaakt van antibiotica.

3. De uitkomsten van het onderzoek van VUmc wijzen erop dat er bij de teelt iets is gebeurd 
waarbij de producten in contact gekomen zijn met ESBL-bacteriën. Het onderzoek roept veel 
vragen op. De hypothese dat contact met dierlijke mest de oorzaak is, lijkt onwaarschijnlijk, omdat 
volgens de onderzoekers ook taugé bij de besmette groenten behoort en dit product alleen met water 
wordt opgekweekt. Onderzocht moet worden of water de oorzaak van de besmetting kan zijn. 
Eerder al waarschuwde de Consumentenbond voor oppervlaktewater als verspreidingsbron.

4. De biologische sector is erop gebrand ESBL-bacterievrij te produceren, maar realiseert zich dat 
dit onmogelijk is als het gebruik van antibiotica niet aan banden wordt gelegd. Incidenten zoals 
deze zullen worden onderzocht en opgelost, maar een brongerichte aanpak is onmisbaar om nieuwe 
incidenten te voorkomen.

5. Over ESBL en gezondheid schrijft de Consumentenbond: “Voor gezonde mensen zijn ESBL-
bacteriën overigens niet gevaarlijk. Van een bacterie met het enzym ESBL word je namelijk alleen 
ziek als het om een ziekmakende bacterie gaat zoals salmonella of campylobacter. In bepaalde 
gevallen, bijvoorbeeld bij een verminderde weerstand of bij een operatie, kan een dergelijke 
bacterie een infectie tot gevolg hebben die dan lastig te behandelen is. Antibiotica die normaal 
gebruikt worden om deze infecties te behandelen - de penicillines en de cefalosporines - werken dan 
niet meer. Alleen antibiotica van een ander soort, de zogenoemde carbapenem, helpen dan nog. Die 
kunnen alleen in het ziekenhuis via een infuus worden toegediend. Er zijn echter al artsen die te 
maken krijgen met patiënten die besmet zijn met een bacterie waar ook carbapenem niet meer tegen 
helpt.”

bron: Biologica.nl, 19 april 2011
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Zorgen over resistente bacteriën in 
voedsel
Artsen, microbiologen en andere wetenschappers maken zich ernstig zorgen over 
onderzoeksresultaten die erop wijzen dat mensen via de voedselketen bacteriën binnenkrijgen die 
resistent zijn voor bijna alle beschikbare antibiotica.

Advies

De wetenschappers gaan op korte termijn aan de ministers Klink van VWS en Verburg van LNV 
een advies uitbrengen. Het is dan aan de ministers om maatregelen te treffen of verder onderzoek af 
te wachten.

Vanmiddag vond bij het RIVM in Bilthoven een deskundigenberaad plaats over ESBL (Extended 
Spectrum Beta Lactamase). Dat zijn enzymen die bacteriën ontwikkelen om zichzelf te beschermen 
tegen antibiotica.

Infecties

ESBL's maken antibiotica van de derde generatie onwerkzaam. Die antibiotica worden in 
ziekenhuizen gebruikt bij ernstige infecties en bij patiënten die niet meer reageren op de antibiotica 
die huisartsen voorschrijven.

De meeste in Bilthoven aanwezige deskundigen maken zich grote zorgen over wat er tot nu toe 
bekend is over de mogelijkheid dat mensen ESBL's in hun darmflora krijgen via voedsel.

Op grond van de discussie in Bilthoven wordt er nu een document opgesteld door directeur van het 
Centrum Infectieziektebestrijding Roel Coutinho. De deelnemers aan het deskundigenberaad 
krijgen eerst nog de kans om hun zegje daarover te doen voor het als advies naar de ministers Klink 
van VWS en Verburg van LNV gaat.

Meer patiënten

Voorafgaand aan de vergadering vertelde Coutinho wat er op de agenda stond: "Er zijn 
aanwijzingen dat bacteriën met ESBL's vanuit kip in de mens terecht komen. Hoe zeker is het dat 
dat echt zo is? En als het zo is wat moeten we er dan mee? We gaan proberen vast te stellen wat we 
daar met zijn allen van vinden."

In ziekenhuizen in Nederland melden zich steeds meer patiënten met bacteriën die resistent zijn 
tegen bijna alle antibiotica. Infecties bij die patiënten zijn moeilijk te behandelen en soms zelfs 
onbehandelbaar.

Snel

Professor Christina Vandenbroucke, hoofd microbiologie van het VU-MC in Amsterdam, signaleert 
ook in haar ziekenhuis een flinke stijging van het aantal patiënten dat drager is van resistente 
bacteriën. Het gaat om veel voorkomende zogeheten gram negatieve bacteriën, zoals de E. coli 
bacteriën en de klebsiella pneumoniae. De eerste veroorzaken vaak urineweginfecties, de tweede 
luchtweginfecties.
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 "In ons ziekenhuis is nu zo'n tien procent van de E. coli en de Klebsiella die we onderzoeken 
ESBL-positief", zegt Vandenbroucke. "En misschien is het al meer, want het neemt snel toe. Tien 
jaar geleden was ongeveer één procent ESBL-positief."

In het VU-MC gaat het om minstens vijftig patiënten per jaar die bacteriën bij zich dragen met 
ESBL's. Die patiënten worden allemaal in isolatiekamers opgenomen ongeacht of ze een infectie 
hebben of de resistente bacterie alleen maar bij zich hebben. In heel Nederland zijn er duizenden 
patiënten met ESBL's die resistent zijn tegen vrijwel alle antibiotica.

"De geluiden die we uit het buitenland krijgen zijn nog veel zorgelijker", vertelt ze. "In delen van de 
Europese Unie zijn vijftig tot tachtig procent van de onderzochte gram negatieve bacteriën resistent 
tegen bijna alle antibiotica."

Engeland

In India zijn er al ziekenhuizen waar honderd procent van de bacteriën resistent zijn tegen alle 
antibiotica. "Daar kunnen artsen ook al geen carbapenem meer gebruiken, het middel dat wij nu nog 
achter de hand hebben als verder niets werkt. De bacteriën hebben al een enzym gemaakt dat hen 
daar ook resistent voor maakt. In Nederland komt dat nog maar sporadisch voor, maar de eerste 
gevallen zijn er."

De brede verspreiding van ESBL's in India leidt in Engeland al tot grote problemen. "Ik sprak twee 
weken geleden een Britse collega die me vertelde dat ze zich in Engeland geen raad weten door de 
enorme uitwisseling die er is met India. Mensen brengen de resistente bacteriën mee naar 
Engeland."

Penicilline

"Als de ontwikkelingen zo doorgaan keren we terug naar de tijd van vóór de uitvinding van de 
penicilline en de antibiotica. In Zuid-Afrika zijn er inmiddels al onbehandelbare 
tuberculosepatiënten die naar huis gestuurd worden met de mededeling dat de artsen niets meer 
voor hen kunnen doen."

Om te voorkomen dat het ook elders in de wereld die kant op gaat ziet Vandenbroucke maar één 
oplossing: "De industrie moet zo snel mogelijk een vierde generatie antibiotica ontwikkelen. En die 
dan zo duur maken dat het uitgesloten is dat die massaal gebruikt kan gaan worden in de intensieve 
veehouderij. Helaas zit er maar weinig in de pijplijn wat dat betreft."

Bevolkingsonderzoek

Vandenbroucke was een van de deelnemers aan het deskundigenberaad. Haar afdeling in het VU-
MC staat op het punt twee grote onderzoeken te beginnen. "We gaan beginnen met een onderzoek 
in de provincie Noord-Holland om te kijken hoe vaak ESBL's onder de gewone bevolking 
voorkomen. En daarbij kijken we ook hoe vaak mensen antibiotica gebruiken en wat hun eetpatroon 
is."

Het tweede onderzoek naar de aanwezigheid van ESBL in groenten is al van start gegaan. "Frans 
onderzoek heeft aangetoond dat ESBL's voorkomen in groenten die op en onder de grond groeien. 
De bacteriën in groenten wijken af van die in onze darmen. Het mechanisme dat de resistentie voor 
antibiotica veroorzaakt zit in het DNA van de ESBL. We weten niet hoe makkelijk dat overspringt 
op menselijke bacteriën."
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Grond

Uit net gepubliceerd onderzoek van wetenschappers uit Wageningen en uit Schotland blijkt dat de 
aanwezigheid van resistente bacteriën in de Nederlandse grond de afgelopen zeventig jaar sterk is 
toegenomen. "Daarvoor hebben ze grondmonsters onderzocht van 1940 tot nu."

Vandenbroucke maakt zich grote zorgen over ESBL's, zoveel is duidelijk. "Vooral omdat mensen 
vroeger resistente bacteriën opliepen in het ziekenhuis, maar nu hebben ze die vaak bij zich als ze 
voor het eerst komen."

bron: NOS.NL, 18 april 2011
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Bleker bereidt verbod verkoop antibiotica 
voor
Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker. © anp
Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie bereidt 
maatregelen voor die dierenartsen verbiedt antibiotica voor te schrijven en deze zelf te 
verkopen.

Het vorige kabinet heeft met de veesector en de dierenartsen afgesproken het antibioticagebruik in 
2012 te halveren. Eerder deze maand dreigde het huidige kabinet al met maatregelen als deze 
vermindering niet zou worden gehaald. 'Ik wil het instumentarium klaar hebben liggen, mochten de 
veehouderijsectoren, de farmaceutische industrie en de veevoederindustrie de afgesproken reductie 
niet halen,' zegt Bleker.

Volgens Bleker is er bij het voorschrijven en gebruik van antibiotica een mentaliteitsverandering 
nodig. Hij gaat er vanuit dat die verandering inderdaad plaastvindt en de sectoren zelf voor de 
vermindering van antibioticagebruik zullen zorgen.

'Mocht dat echter niet het geval zijn, dan zal ik vergaande maatregelen treffen om de dierenarts- en 
apothekersfunctie op het gebied van antibiotica te ontkoppelen. De voorbereidingen hiervoor zet ik 
thans in gang.'

bron: Trouw Groen, 13 april 2011
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Dierenartsen erkennen financieel belang 
bij toediening antibiotica
door Joep Dohmen

De beroepsvereniging van dierenartsen in Nederland erkent dat dierenartsen “op vele manieren 
financiële belangen” hebben bij het toedienen van antibiotica. Bovendien dienen dierenartsen “nog 
steeds” te veel antibiotica toe in de intensieve veehouderij.

Dat zegt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) in een reactie 
op een artikel over de rol van dierenartsen bij het hoge antibioticagebruik in de intensieve 
veehouderij, afgelopen zaterdag in NRC Handelsblad.

De KNMvD komt nu met een notitie waarin gepleit wordt voor een onafhankelijkere rol voor 
dierenartsen. Zo moeten de maatschappelijke taken van dierenartsen beter worden vastgelegd. De 
taken moeten ook vergoed worden, zodat de dierenartsen voor hun inkomen minder afhankelijk 
worden van de verkoop van antibiotica. Ook moet er een betere controle komen op de naleving van 
regels door dierenartsen en dierhouders.

Uit het artikel wordt duidelijk dat de belangen van veel dierenartsen verstrengeld zijn. Ze hebben 
een wettelijk monopolie op het uitschrijven van antibioticarecepten, doen de kleinhandel in 
antibiotica, maar ook de groothandel en een deel van de productie. CDA- Kamerlid Henk Jan 
Ormel, woordvoerder antibioticagebruik, blijkt certificaten van aandelen van een 
antibioticaproducent te hebben. CDA-senator Jos Werner, voorzitter van een stichting die het 
antibioticagebruik moet indammen, is commissaris bij farmaceutisch concern Merck, dat een grote 
diergeneesmiddelentak heeft.

Ook bleek dat dierenartsen die worden betrapt op het zonder medische noodzaak op grote schaal 
leveren van antibiotica er vaak met een lage straf afkomen.
De Nederlandse veehouderij is de grootste gebruiker van antibiotica in Europa. Een hoog 
antibioticagebruik bedreigt de volksgezondheid omdat het bacteriën resistent maakt. Daardoor zijn 
ook infecties bij mensen moeilijker te behandelen.

Kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren wil een parlementair onderzoek naar de 
verstrengelde belangen en het gebrekkige overheidstoezicht. Dat gaat ze eisen tijdens een algemeen 
overleg woensdag in de Kamer.

Thieme: “Het is slecht voor het aanzien van de Tweede Kamer dat Henk Jan Ormel woordvoerder 
antibioticagebruik is en als dierenarts certificaten van een antibioticabedrijf heeft.”

bron: NRC Handelsblad  12 april 2011
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Het antibioticasyndicaat
Dierenartsen dienen veel te veel antibiotica toe. Resistentie die daar het gevolg van is, brengt 
de gezondheid van dieren en mensen in gevaar. Dierenartsen hebben op vele manieren 
financieel belang bij het toedienen van antibiotica. Toch laat de overheid het aan hen zelf over 
het gebruik ervan te verminderen.

Bij Henk Jan Ormel komen alle lijntjes samen. Hij is dierenarts en lid van de beroepsvereniging 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde. Hij voert namens het CDA in de 
Tweede Kamer het woord over diergezondheid en dus ook over het antibioticagebruik in de 
veehouderij. En hij is, samen met tweeduizend dierenartsen, eigenaar van farmacieconcern AUV 
Holding, een van de grote Nederlandse spelers in de antibiotica-industrie. Daarmee heeft het 
Kamerlid een zakelijk belang bij de productie en verkoop van antibiotica.

Hoeveel certificaten van aandelen AUV hij bezit, weet hij niet precies, zegt Ormel. „Maar het is een 
bescheiden aantal.” De aandelen zijn ondergebracht in een stichting. In het bestuur van de stichting 
zitten dezelfde mensen als in het bestuur van de coöperatie en de raad van commissarissen van 
AUV Holding.

Bij het grote publiek is het niet bekend, maar via hun coöperatie en holding controleren dierenartsen 
een goed deel van de handel in antibiotica en andere diergeneesmiddelen. AUV Groothandel is de 
grootste speler op de Nederlandse markt. AUV-dochter Eurovet Animal Health is de derde 
antibioticaleverancier van Nederland. De omzet van AUV Holding bedraagt een kwart miljard euro.

Dierenartsen schrijven dus antibioticarecepten uit en doen er tegelijk de kleinhandel, de groothandel 
en de productie van antibiotica bij. Wat vindt Henk Jan Ormel daarvan?

„Ik begrijp dat het een negatief beeld oproept bij het brede publiek.”

Je hebt dierenartsen en dierenartsen. Driekwart van de 3.300 dierenartsen in Nederland behandelt 
gezelschapsdieren, honden, katten, cavia’s. Over deze dierenartsen gaat dit verhaal niet. Dit verhaal 
gaat over de honderden dierenartsenpraktijken die de intensieve veehouderij bedienen. Met hun 
hulp zijn vleesvarkens, mestkuikens en kistkalveren jarenlang volgestopt met antibiotica. Voor het 
financieel gewin van de veehouderij. De dierenartsen verdienden er miljoenen mee.

Dierenartsen moeten toezien op de bescherming van de gezondheid van dier en mens. Ze hebben 
een wettelijk geregeld monopolie op het uitschrijven van recepten voor diergeneesmiddelen. 
Tegelijkertijd ontvangen ze als wederverkopers een percentage van de opbrengst van de medicijnen. 
De verkoop daarvan aan de intensieve veehouderij zorgt soms voor wel 70 procent van het inkomen 
van dierenartsen.

Grenzeloos toedienen

Al jaren waarschuwen wetenschappers dat het grenzeloos toedienen van antibiotica aan de 
veestapel leidt tot groeiende resistentie van bacteriën. Toch steeg het veterinaire gebruik fors. 
Nergens in Europa gebruikt de intensieve veehouderij zoveel antibiotica als in Nederland. Dat heeft 
bacteriën ongevoelig gemaakt voor de belangrijkste soorten antibiotica. Vanuit de intensieve 
veehouderij verspreiden deze bacteriën zich onder de bevolking.
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Sinds in 2005 bekend werd dat de resistente MRSA-bacterie van dier op mens overspringt, hangen 
in ziekenhuizen waarschuwingsbordjes. Besmettingsgevaar! Varkenshouders worden geïsoleerd 
behandeld om verdere verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Na de MRSA dook de ESBL-bacterie op. Die maakt enzymen aan die antibiotica afbreken. Wanneer 
dat gebeurt wordt de behandeling van infecties ernstig bemoeilijkt. Kippen en kuikens zitten vol 
ESBL en 95 procent van het kippenvlees in de supermarkt is ermee besmet. Recent onderzoek duidt 
erop dat het eten van kip ook bij mensen tot antibioticaresistentie leidt. Er is dus een rechtstreeks 
verband tussen het royale gebruik van antibiotica in de veehouderij en de volksgezondheid.

Voor de intensieve veehouderij is het massaal gebruik van antibiotica een kwestie van efficiënt 
management. Dan is er minder ‘uitval’. Het is goedkoper om dieren massaal antibiotica toe te 
dienen dan om hun verouderde, tochtige of onhygiënische stal te renoveren. Dierenartsen zijn de 
veehouders daarbij altijd van dienst geweest. Ze verdienen er zelf ook goed aan.

Wie in Nederland dierenarts wil worden, moet naar de Universiteit Utrecht. Daar staat de enige 
opleiding diergeneeskunde. Het waren ooit vooral slimme boerenjongens, net wat ruwer in de 
omgangsvormen, net wat losser in de ethiek.

In hun studietijd worden ze allemaal lid van de Diergeneeskundige Studenten Kring. Dat stimuleert 
het groepsgevoel. Daarna gaan ze werken bij het ministerie van Landbouw (tegenwoordig 
Economische Zakken, Landbouw en Innovatie: EL&I), de Gezondheidsdienst voor Dieren, de 
universiteiten van Utrecht of Wageningen, de diergeneesmiddelenindustrie of worden ze 
praktiserend dierenarts. Waar ze ook terechtkomen, ze zijn doorgaans lid van de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

In die kleine, gesloten wereld rouleren de spelers. Neem Ruurd Stolp. In Utrecht opgeleid tot 
dierenarts, werd hij directeur van diergeneesmiddelenbedrijf Intervet. Nu is hij directeur van de 
Gezondheidsdienst voor Dieren, die ook onderzoek doet naar het antibioticaprobleem. Tegelijk 
behartigt Stolp als commissaris de belangen van AUV Holding, leverancier van antibiotica. Is dat 
geen belangenconflict? Stolp: „Nee, anders zou ik het niet doen.”

De dubbelrol van een senator

In politiek en publiciteit was afgelopen jaar aandacht voor de dubbelrol van de dierenartsen, als 
toediener en voorschrijver van antibiotica – overigens niet voor hun rol als eigenaren van 
antibioticaleverancier AUV. Maar tot tevredenheid van de dierenartsenvereniging KNMvD besloot 
toenmalig minister van Landbouw Gerda Verburg (CDA) vorig jaar de geneesmiddelenverkoop niet 
bij dierenartsen weg te halen. In plaats daarvan mag de sector zelf – dierenartsen, veehouders en 
antibiotica-industrie – het antibioticagebruik terugdringen.

Zo richtte de sector de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit op. Die ziet toe op het doelmatig 
gebruik van diergeneesmiddelen. In andere landen, zoals Denemarken, houdt de overheid toezicht, 
en houdt de overheid ook bij hoeveel antibiotica wordt voorgeschreven. In Nederland is daartoe 
opnieuw een stichting in het leven geroepen door dierenartsen en industrie: de Stichting VETbase. 
Die begon vorig jaar met een database die het voorschrijven van diergeneesmiddelen in kaart 
brengt.

Deze private database zou de inspectiedienst van het ministerie van EL&I, de AID, aardig kunnen 
helpen bij het opsporen van antibiotica-dierenartsen. Maar in de gebruiksregels is vastgelegd dat de 
stichting „nooit zonder expliciete toestemming van de dierenarts inzicht [zal] verschaffen in 
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gegevens die herleidbaar zijn naar de individuele dierenarts of veehouder”. Zo vormt de stichting 
dus juist een barrière voor overheidsingrijpen.

Het beleid van de Nederlandse overheid om alles aan de sector over te laten staat wat Johanna Fink-
Gremmels betreft ter discussie. Ze is opgeleid tot dierenarts en nu hoogleraar veterinaire 
farmacologie, biofarmacie en klinische toxicologie aan de Universiteit Utrecht. „Want die sector 
moet geld verdienen en dan gaan soms economische belangen voor. Elders in Europa zit de 
overheid er duidelijk beter bovenop.”

Kamerlid Henk Jan Ormel is het niet met haar eens: „De terugtrekkende overheid richt zich op 
kerntaken en legt meer verantwoordelijkheden in de samenleving. Voor mij was van belang dat er 
controle komt om het antibioticagebruik te verminderen. De Diergeneesmiddelenautoriteit is een 
onafhankelijke stichting onder leiding van Jos Werner. Hij is voorzitter van de CDA-senaatsfractie 
en heeft helemaal geen banden met de sector.”

Hoe onafhankelijk Werner is, blijkt uit het handelsregister. Hij behartigt al sinds 1994 als 
commissaris de belangen van farmacieconcern Merck Sharp & Dohme in Haarlem. Merck is een 
grote antibioticafabrikant voor de veehouderij, via dochteronderneming Intervet/Schering-Plough 
Animal Health.

Werner vindt dat zijn dubbelrol wordt „aangedikt”. Werner: „Die veterinaire belangen zitten in een 
andere bv van Merck. En mijn termijn als commissaris loopt dit jaar toch af. Dus mocht het al een 
probleem zijn, dan lost het zich vanzelf op.”

Een gezonde darm

De vereniging van diergeneesmiddelenfabrikanten, die ook AUV en Merck vertegenwoordigt, 
verzette zich in het verleden tegen een snelle aanpak van het antibioticaprobleem. Toen de 
Gezondheidsraad in 1998 waarschuwde voor bacteriële resistentie en aandrong op maatregelen, was 
de branchevereniging daartegen. Het zou nog tot 2006 duren voordat het gebruik van antibiotica in 
lage doseringen – als groeibevorderaar – verboden werd. De intensieve veehouderij schakelde al 
vóór het verbod met hulp van de dierenartsen over op preventieve behandelingen met antibiotica 
voor alle beesten in een stal. In de praktijk veranderde er niets. Het totale antibioticagebruik liep 
zelfs nog op.

Hoogleraar Johanna Fink-Gremmels: „Er wordt preventief naar antibiotica gegrepen om nog een 
beetje economisch te kunnen draaien. Antibiotica stabiliseren de darmflora van het dier. Met een 
gezonde darm voelt het dier zich lekker, blijft hij eten en groeit hij sneller. Dan gebruik je 
antibiotica als groeibevorderaar, terwijl we met z’n allen hadden besloten dat de antimicrobiële 
groeibevorderaars niet meer zouden worden toegepast wegens resistentie. We kregen ze dus via de 
achterdeur weer binnen.”

Voorzitter Ludo Hellebrekers van de dierenartsenvereniging KNMvD noemt het „onhandig” als in 
de „publieke perceptie” het beeld ontstaat dat dierenartsen samen eigenaar zijn van een bedrijf dat 
antibiotica produceert. Hellebrekers: „Dat geldt ook voor de dubbelrol van dierenartsen: recepten 
uitschrijven en antibiotica verkopen. Als KNMvD streven wij ernaar om, met behoud van het 
huidige inkomen van de dierenarts, de financiële afhankelijkheid van het verkopen van medicijnen 
terug te dringen.” De KNMvD komt binnen anderhalve maand met concrete voorstellen.

Het voorschrijfgedrag van dierenartsen is uitgebreid onderzocht door de AID, de controledienst van 
het ministerie van EL&I. De dienst betrapte afgelopen jaren vele tientallen dierenartsen die 
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betrokken waren bij het oneigenlijk gebruik van antibiotica. Dat blijkt uit twee rapporten van die 
dienst, waarvan het meest onthullende tot nu toe niet is gepubliceerd door het ministerie.

In het gepubliceerde rapport (april 2007) staat dat jaarlijkse controles tussen 2002 en 2006 uitwijzen 
dat dierenartsen onzorgvuldig omgaan met antibioticarecepten. Dierenartsen schrijven antibiotica in 
veel te lage doses voor, waardoor resistentie wordt bevorderd. Uit de recepten blijkt ook dat de 
doses soms juist te hoog zijn, waardoor antibioticaresten in consumptievlees kunnen komen.

Bij de controle in 2006 had 10 procent van 868 onderzochte recepten een te lage of te hoge 
dosering. De AID maakte hierover 62 processen-verbaal op en gaf 32 schriftelijke waarschuwingen. 
Uit het rapport blijkt dat de AID 31 dierenartsen die in de fout waren gegaan, had aangemeld bij de 
klachtambtenaar van het Veterinair Tuchtcollege.

De klachtambtenaar is een ambtenaar van het ministerie van EL&I die dierenartsen voor het 
tuchtcollege kan dagen. Dat college toetst het gedrag van dierenartsen aan de Wet op de uitoefening 
van de diergeneeskunde.

250 euro boete

Onderzoek leert dat de klachtambtenaar de 31 zaken nooit bij het tuchtcollege heeft aangebracht. 
De ambtenaar die de klachten had moeten indienen heet Paul Bours, zelf ook dierenarts: „Ik heb 
destijds besloten om geen procedure te starten tegen de 31 dierenartsen. Het was een van de eerste 
keren dat de AID een officiële inspectie had uitgevoerd. Ook speelde mee dat het om grote aantallen 
ging. Al die zaken zijn afgedaan met een schriftelijke waarschuwing.”

Het tweede, niet gepubliceerde AID-rapport (april 2010) schetst een beeld van dierenartspraktijken 
die jarenlang zonder noodzaak antibiotica voorschrijven en leveren aan varkenshouders. Van 1.200 
onderzochte antibioticarecepten was 75 procent niet juist opgemaakt: dieren kregen te lage of te 
hoge doses antibiotica. Conclusie van de AID: „Economische belangen wegen [...] zwaarder dan 
dier- en volksgezondheid.”

De AID legde de dossiers van veertien dierenartsen voor aan ambtenaar Bours. Die daagde er 
slechts vier voor het tuchtcollege. Bours: „Die andere zaken hadden ook voor de tuchtrechter 
gebracht kunnen worden, maar het ging ons erom jurisprudentie te krijgen. Daarvoor waren die vier 
zaken voldoende. Het is ook een kwestie van tijdgebrek.”

De vier gedaagde dierenartsen gaven in drie jaar tijd 123.250 biggen en 11.150 fokzeugen en 
vleesvarkens in strijd met wettelijke regels 10.839 kilo antibiotica. Er was sprake van „onnodig 
antibioticagebruik”. Het tuchtcollege veroordeelde de dierenartsen en schreef in de uitspraken dat 
het om ernstige vergrijpen ging. Op grond daarvan had de dierenartsen een boete van maximaal 
16.750 euro of een schorsing kunnen worden opgelegd. Drie dierenartsen kregen een boete van 250 
euro plus 750 euro voorwaardelijk. Eén dierenarts ontving een geheel voorwaardelijke boete. „250 
euro is natuurlijk niet veel”, zegt ambtenaar Bours. „Maar vroeger werden dierenartsen nooit op 
hun vingers getikt voor zulke zaken. Nu wel.”

Voorzitter van het tuchtcollege is Gert Jan van Muijen, raadsheer bij het gerechtshof Den Bosch. Hij 
is oud-senator voor het CDA. De andere leden van het tuchtcollege zijn dierenarts. Volgens Van 
Muijen doet de hoogte van de boete er in dit geval niet zo toe. Het belangrijkste is dat de 
dierenartsen zijn veroordeeld. „De eis van de klachtambtenaar was in al deze zaken overigens lager 
dan 250 euro. Wij zagen het als proefprocedures. En 250 euro schrikt genoeg af. Dit is een duidelijk 
signaal aan de veterinaire sector. We laten ons niet piepelen. Als die dierenartsen volgend jaar weer 
voor moeten komen, dan zal de straf hoger uitpakken.”
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De vereniging van diergeneesmiddelenfabrikanten stuurde in maart een persbericht rond. Uit hun 
cijfers zou blijken dat vorig jaar het gebruik van antibiotica in de veehouderij met 12 procent 
gedaald is. Desondanks is Nederland nog altijd Europa’s grootste gebruiker. Vraag is ook hoe 
betrouwbaar de cijfers van de sector zijn; de overheid krijgt geen toegang tot de 
voorschrijfgegevens van individuele dierenartsen.

Hoogleraar Fink-Gremmels betwijfelt of de sector erin zal slagen om, zoals toegezegd, in 2013 het 
antibioticagebruik met de helft te hebben teruggedrongen. Ze ziet wel sinds 2008 een omslag bij 
dierenartsen. Vooral door de negatieve publiciteit. „We mogen ons als beroepsgroep wel aanrekenen 
dat we pas echte veranderingen onder druk hebben doorgevoerd. Jarenlang heeft de economische 
kant van ons werk de boventoon gevoerd. Ook in de opleiding. Ik ben zelf ook dierenarts. Voor 
sommige collega’s schaam ik me.”

De praktijken van dierenartsencoöperatie AUV

In 1969 richtten 134 dierenartsen de coöperatie Ad Usum Veterinarium (AUV) op. Dat is Latijn en 
betekent ‘voor diergeneeskundig gebruik’. De coöperatie begon een groothandel in 
diergeneesmiddelen. Die groeide uit tot AUV Holding met een jaaromzet van een kwart miljard 
euro, waarvan de helft buiten Nederland verkregen wordt. Tegenwoordig zijn 2.000 dierenartsen 
eigenaar van de certificaten van aandelen AUV Holding. De certificaten geven recht op 
winstuitkeringen.

AUV speelt een belangrijke rol in de distributie en productie van diergeneesmiddelen. AUV 
Groothandel is in België en Nederland marktleider. AUV-dochter Eurovet Animal Health produceert 
diergeneesmiddelen, waaronder antibiotica. In Nederland is Eurovet na Dopharma en Pfizer de 
grootste antibioticaleverancier.

Tot 2001 maakte AUV zich schuldig aan verboden kartelpraktijken. Onder leiding van toenmalig 
voorzitter Henk Jan Ormel, nu CDA-Kamerlid, boycotte AUV 42 dierenartsen. Ze kregen geen 
geneesmiddelen meer omdat ze veehouders voordelige tarieven boden en andere dierenartsen 
beconcurreerden. Mededingingsautoriteit NMa zag een „zeer ernstige overtreding”. De AUV moest 
een boete van 10,4 miljoen euro betalen.

De verboden praktijken waren voor het CDA in 2002 geen belemmering om Ormel als Kamerlid te 
accepteren en hem de portefeuille diergezondheid te geven. In een brief aan een door AUV 
benadeelde dierenarts schreef toenmalig partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt: „Het gaat hier om 
een bestuurlijke boete voor de rechtspersoon, die juridisch gezien geen belemmering vormt voor 
de uitoefening van het Kamerlidmaatschap.”

NRC Handelsblad 9/10 april 2011
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Antibiotic resistance shows up in India's 
drinking water
Discovery of NDM-1 outside hospital environment raises alarm.

Antibiotic resistance genes have been found in bacteria in drinking water and sewage, far the 
hospitals the usually haunt.Gurinder Osan / AP Photo
Bacteria carrying a gene that confers resistance to a major class of antibiotics have shown up in 
samples of drinking water and sewage seepage from New Delhi, researchers report in The Lancet 
Infectious Diseases today1. This raises the danger that people will be exposed to disease-causing 
bacteria that cannot be treated by antibiotics.

The resistance is bestowed by a gene, blaNDM-1, that encodes the enzyme New Delhi metallo-β-
lactamase 1 (NDM-1). These genes can be passed easily between bacteria by discrete rings of DNA 
called plasmids. The enzyme blocks the activity of a range of antibiotics including the carbapenems 
— drugs of last resort for resistant infections — which might be used to treat, for example, urinary-
tract infections triggered by the bacterium Escherichia coli or lung infections resulting from 
Klebsiella pneumoniae. NDM-1-positive strains of both species have previously been found in 
hospitals in India and Pakistan.

NDM-1-positive bacteria have already turned up in the United Kingdom and elsewhere in patients, 
some of whom had previously been in hospitals in India and Pakistan2, but this is the first report to 
find NDM-1 in environmental samples unconnected to hospitals or infected patients.

Last year, Timothy Walsh at Cardiff University, UK, and his colleagues pinpointed the origins of the 
first NDM-1-positive strain to appear in the United Kingdom. Today's paper details their 
examination of environments outside hospital settings, intended to provide a feel for the spread of 
this resistance gene across New Delhi, a city with 21 million inhabitants. The researchers asked a 
Channel 4 reporter and his colleagues to collect samples of tap water from homes, and human waste 
seeping from New Delhi's sewage systems.

Spreading out

Of 50 tap-water samples, two tested positive for NDM-1, as did 51 of the 171 sewage seepage 
samples. In a subset of those samples, the researchers found 11 bacterial species harbouring blaNDM-1 
that had not previously been known to carry it — adding to the known resistant strains of E. coli 
and Klebsiella.

One of the strains is a Shigella bacterium, which causes dysentery, particularly in children in 
developing countries. "The isolate we found and analysed is resistant to all antibiotics" that might 
treat it, says Walsh.

"Our data would suggest that possibly about 10% of the people in New Delhi carry NDM-1 in 
normal flora" in their guts, Walsh continues. If those native gut flora end up passing on resistance to 
harmful strains of E. coli, for example, that could lead to infections, such as cystitis, with "virtually 
no drugs that can treat it," he says.

Monsoon movement
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The team's lab experiments show that the transfer rate of NDM-1-positive plasmids between 
microorganisms is most efficient at 30ºC, which, in real-world settings, might correspond to the 
monsoon season – when heavy rains could cause seepage pools to spread, increasing city residents' 
possibility of exposure to any pathogenic microbes that pick up the antibiotic-resistance gene.

The discovery of the gene and NDM-1-carriers in tap and waste waters is not a surprise, considering 
previous detections reported for hospital waste water, comments Ashok Tamhankar, the national 
coordinator for the Indian Initiative for Management of Antibiotic Resistance. "But to what extent 
this situation is going to cause damage is not yet clearly scientifically established," he adds. He also 
suggests that city dwellers may have already developed immunity to the organisms carrying 
NDM-1.

In a televised news conference from New Delhi today, Vishvamohan Katoch, secretary for the 
department of health research, refuted the findings. "The Lancet study is unsupported by any 
clinical or epidemiological evidence and does not highlight the unstable character of the isolates," 
he said.

Walsh and colleagues' report coincides with the World Health Day focused on antibiotic resistance 
and how to prevent its spread spearheaded by the World Health Organization (WHO). The last 
WHO report on the issue, in 2000, encouraged national surveillance, transparency and international 
collaboration, although some critics say not much movement has been made globally.

"We are keen to work with the WHO centre in India to look at carriage of this in India," Walsh says. 
"In terms of resistance, the part of the iceberg that's important is what we don't see in hospitals — 
and, in India, that part is absolutely massive."

bron: NatureNew 7 april 2011
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Ook bodem resistent tegen antibiotica
Rotterdam, 7 april. Niet alleen in stallen en in vlees, maar ook in de Nederlandse bodem leven 
steeds meer bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica. Dat blijkt uit onderzoek van Britse en 
Nederlandse wetenschappers. Volgens onderzoeksleider David Graham komen de bacteriën 
„waarschijnlijk uit de landbouw”.

Graham denkt dat het antibioticagebruik in de veehouderij de resistentie bevorderd heeft, vooral de 
laatste decennia. Hij vreest dat resistente bacteriën uit de bodem een extra bron kunnen zijn voor 
infecties die moeilijk met antibiotica te behandelen zijn. Het onderzoek van Graham, hoogleraar aan 
Newcastle University, verscheen onlangs online in het vakblad Environmental Science & 
Technology.

Meer resistente bacteriën

Het gehalte resistente bacteriën is vijftien keer zo groot als in de jaren 70, voor sommige typen 
antibiotica. De onderzoeker denkt dat de bodem in Nederland meer resistente bacteriën bevat dan 
die in andere ontwikkelde landen. Graham deed vergelijkbaar onderzoek in de VS en Midden-
Amerika.

Hij vermoedt dat juist de veehouderij de afgelopen decennia de bron is van de resistentie, omdat 
daarin veel meer antibiotica omgaan dan bij de behandeling van mensen. Ook is de watervervuiling 
afgenomen; via industrie en huishoudens belanden juist minder antibiotica in het milieu.

Antibioticaresistentie uit de veehouderij is een gevaar voor de volksgezondheid. Het overgrote deel 
van het kippenvlees in de Nederlandse winkels is besmet met ESBL-bacteriën die bestand zijn 
tegen verschillende soorten antibiotica, meldde deze krant vorige week. Naar verwachting reageren 
de demissionaire CDA-ministers Verburg (LNV) en Klink (VWS) eind deze week op de opkomst 
van de ESBL-bacterie. Vier jaar geleden al werd in de Nederlandse varkens- en kalverhouderij de 
resistente MRSA-bacterie ontdekt.

Gezondheidsrisico's

De veehouderij gebruikt al sinds de jaren 60 antibiotica, om de groei van dieren te bevorderen en 
ziektes te voorkomen en te behandelen. Al sinds de jaren tachtig waarschuwen wetenschappers voor 
de gezondheidsrisico’s. Antibiotica als groeibevorderaar zijn sinds 2005 verboden, maar in 
Nederland heeft dat het gebruik ervan niet verminderd. Andere afspraken binnen de 
veehouderijsector hadden evenmin effect op het gebruik.

Graham analyseerde bodemmonsters uit Noord-Holland, Overijssel, Drenthe en de 
Noordoostpolder, tussen 1942 en 2008. Ze komen uit het bodemarchief van het Wageningse 
onderzoeksinstituut Alterra.

bron: NRC Handelsblad, 7 april 2011
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Afname antibioticumgebruik in 
veehouderij
Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is in 2008 en 2009 afgenomen ten opzichte van 
eerdere jaren. Deze gegevens zijn gebaseerd op verkoopcijfers van antibiotica. Recente gegevens 
wijzen op een verdere afname in 2010. De inspanningen van de Task Force Antibioticumresistentie 
Veehouderij om het antibioticumgebruik terug te dringen lijken hun vruchten af te werpen.

Het niveau van antibioticumresistentie in bacteriën uit de belangrijkste Nederlandse 
voedselproducerende dieren vertoonde in 2009 in het algemeen nog een stijgende tendens. Net als 
in voorgaande jaren werden in vleeskuikens de hoogste resistentieniveaus waargenomen.

Bron: Wageningen UR, 5 april 2011
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Onderzoek: eten van kip risico voor 
gezondheid
Nieuw onderzoek duidt erop dat het eten van kip antibioticaresistentie bij mensen veroorzaakt, 
meldt NRC Handelsblad vanmorgen. Bij patiënten met een ernstige urineweg- of bloedbaaninfectie 
door zogeheten ESBL-bacteriën helpt een belangrijk deel van de antibiotica niet.

Bij één op de vijf patiënten zijn die ESBL-bacteriën genetisch identiek aan de antibioticaresistente 
bacteriën die bij kip zijn gevonden. Dit wijst erop dat deze patiënten die bacterie (direct of indirect) 
van kip hebben gekregen. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers vandaag in het 
wetenschappelijke tijdschrift Clinical Microbiology and Infection.

Nagenoeg alle kip in Nederlandse winkels en stallen blijkt besmet met ESBL-bacteriën. Die maken 
enzymen aan die antibiotica afbreken. Behandeling van infecties die deze bacteriën kunnen 
veroorzaken, is problematisch.

Volgens de wetenschappers bewijst het onderzoeksresultaat „niet eenduidig” dat kippenvlees de 
bron is van infecties bij mensen, maar is het een sterke aanwijzing. Die wordt onderbouwd door een 
aantal epidemiologische observaties, zegt Maurine Leverstein-van Hall, de arts-microbioloog die 
het onderzoek leidde. „Zo neemt het aantal antibioticaresistente bacteriën bij kippen en bij mensen 
al jaren evenredig toe. En ze komen bij alle leeftijdscategorieën en in heel Nederland voor. Dat 
maakt het zeer waarschijnlijk dat voedsel een belangrijke bron is van deze antibioticaresistente 
bacteriën.”

Roel Coutinho, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM), vindt dit verband nu voldoende aangetoond. „In zoverre 
voldoende dat ik zeg: dit is opnieuw een voorbeeld van zo’n sterke aanwijzing, en daarbij zo’n 
grote dreiging, dat het antibioticagebruik in de pluimveesector krachtig moet worden 
teruggebracht.” Coutinho geeft vandaag een interview aan NRC Handelsblad.

bron: NRC 19 februari 2011

Antibioticadossier MijnKoeJouwKoe

laatste update donderdag 20 december 2012
pagina 37 van 46

http://www.mijnkoejouwkoe.nl
http://www.mijnkoejouwkoe.nl


Kabinet wil halvering antibiotica 
veehouderij
Rotterdam, 10 april. In 2013 moet de veehouderij de helft minder antibiotica gebruiken dan nu. Dat 
hebben de demissionaire ministers Klink (Volksgezondheid, CDA) en Verburg (Landbouw, CDA) 
vrijdagavond bekendgemaakt.

• Archief - Ook bodem resistent tegen antibiotica
• Archief - Kippenvlees vol met resistente bacteriën
• Archief - Medicijn was bij kippen al verboden

Daarmee nemen de ministers strengere maatregelen tegen het antibioticagebruik. Verburg ging tot 
nu toe uit van een afname met 20 procent in 2011. De ministers reageren op een advies dat 
deskundigen hun gisteren stuurden over de opkomst van een nieuw type antibioticaresistentie, 
ESBL genaamd, in de veehouderij.

De deskundigen, onder leiding van prof. Roel Coutinho van het Centrum Infectieziektebestrijding 
van het RIVM, schrijven dat die ESBL’s een „serieus probleem voor de volksgezondheid” zijn. Als 
vee veel antibiotica toegediend krijgt, ontstaan bacteriën die resistent zijn tegen die medicijnen. Al 
in de jaren tachtig waarschuwden artsen en wetenschappers ervoor, maar eerdere maatregelen 
hadden geen effect.

ESBL-bacteriën veroorzaken steeds vaker blaasontstekingen en ernstiger infecties, en die zijn 
moeilijker met antibiotica te behandelen. De bron van een deel van die bacteriën is kippenvlees, en 
de pluimveehouderij. Daar worden antibiotica gebruikt die juist deze resistentie bevorderen.

NRC Handelsblad 10 april 2010
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Is de ESBL een nieuwe ‘superbacterie’?
Onlangs verschenen in de pers berichten over een nieuwe ‘superbacterie’ die vaker wordt 
aangetroffen in kip. De  bacterie produceert enzymen (ESBL) die antibiotica kunnen afbreken. 
ESBL is een verzamelnaam voor een groep bacteriën die ongevoelig is antibiotica doordat ze een 
groep enzymen aanmaken. Deze enzymen zijn in staat de antibioticagroepen cefalosporine en 
penicilline (de β-lactam antibiotica) te hydrolyseren, waardoor deze onwerkzaam worden. De 
bewegingsvrijheid voor een behandelaar om infecties, waarbij sprake is van ESBL, met antibiotica 
te bestrijden, is hierdoor beperkt. Als binnen het ziekenhuis bij een patiënt ESBL wordt gevonden, 
treft men direct beschermende maatregelen in de vorm van contactisolatie. ESBL-vormende 
bacteriën zijn ziekenhuisbacteriën en worden ingedeeld bij de Bijzonder Resistente Micro-
Organismen (BRMO)

Een ESBL-besmetting gebeurt bijna altijd via speeksel, urine, ontlasting of slijm. De toename is te 
verklaren door het feit dat de opsporingstechnieken van de bacterie verbeterd zijn en dat de bacterie 
in aantal toeneemt. De bacterie is niet gevaarlijk voor gezonde mensen en verdwijnt vanzelf weer 
naarmate de weerstand toeneemt. Verspreiding kan voorkomen worden door het nemen van 
hygiënische maatregelen, zoals het dragen van een schort, mondkapje, handschoenen, en door het 
desinfecteren van de handen.

Patiënten die ermee zijn besmet, kunnen een dodelijke bloedvergiftiging krijgen. Arts-microbioloog 
M. Wulf van het UMC St Radboud Nijmegen stelde in 2006 al in een artikel in Medisch Contact dat 
de bacterie steeds vaker voor komt.

Een breed onderzoek naar de bacterie is gestart, moet voor de zomer klaar zijn.

 bron: MedicalFacts, 14 maart 2010
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Antibioticakennis
Antibiotica(ABC)beheer, farmacokinetiek vereist enige kennis. Om alle ins en outs over dit 
onderwerp te kennen moet je aan veel zaken denken. Alleen 20 % minder(of nog meer) is niet echt 
een beleid. We wilden 10 jaar geleden onze varkensstapel verminderen. Er kwam wetgeving. Nu 10 
jaar later hebben we méér varkens. Ergens klopt er iets niet. De consument (Dat is meer dan 90% 
van alle Nederlanders!!!!) wil het goedkoopste van het goedkoopste en verkiest altijd een 
goedkoper stukje vlees boven vlees van dieren o.a. met beter welzijn, huisvesting en een betere 
medische begeleiding. De productie van scharreleieren en -vlees is groter dan de vraag in 
Nederland. Men kan de hoeveelheid niet afzetten en wordt als ‘gangbaar’ verkocht’!!!

Een Bacterie die aan het winnen is b.v. de bacterie Staphylococcus aureus. (Het bekende MRSA-
probleem). Het is een organisme dat bij ongeveer twee op de drie mensen in de neus voorkomt en 
zich vermenigvuldigt op de overgang van huid naar neusslijmvlies. Dit micro-organisme bezorgt 
zijn gastheer – mits deze gezond is – weinig last, maar bij verminderde weerstand of een wondje 
kan de bacterie infecties veroorzaken. In het ziekenhuis verspreidt deze stafylococ zich gemakkelijk 
en komen infecties vaker voor.

Bij de eerste toepassing van penicilline waren bijna alle stafylococcen-stammen die bij infecties 
werden geïsoleerd, gevoelig voor het middel. Maar dat veranderde snel. In Engeland nam van 1946 
tot 1948 het percentage penicilline-resistente Staphylococcus aureus-stammen toe van 14 tot 59 
procent. In Amerika speelde zich iets vergelijkbaar af. In 1951 waren in het Boston City Hospital 
bijna driekwart van de stammen van deze soort penicilline-resistent. In 1960 was dat opgelopen tot 
80 procent. In de jaren zestig lag het percentage ongevoelige stammen in ziekenhuizen hoger dan 
erbuiten. Dat verschil is ondertussen ook verdwenen: negen van de tien stafylococcen-stammen is 
nu ongevoelig voor het wondermiddel penicilline.

Hoe nu komt die resistentie: Of te wel Resitentie-genen: van de een naar de ander

Steeds weer vinden bacteriën een antwoord op nieuw geïntroduceerde antibiotica. Bacteriën 
wapenen zich tegen antibiotica door ze bijvoorbeeld de cel uit te pompen of door ze met enzymen 
af te breken (1) of te inactiveren (2). Andere opties zijn de aanmaak van antibiotica-ongevoelige 
eiwitten of het veranderen van de celwand om antibiotica buiten de deur te houden.

Antibioticadossier MijnKoeJouwKoe

laatste update donderdag 20 december 2012
pagina 40 van 46

http://www.mijnkoejouwkoe.nl
http://www.mijnkoejouwkoe.nl


Resistentie tegen antibiotica is genetisch verankerd, vaak op losse DNA-ringen (plasmiden), die 
gemakkelijk overdraagbaar zijn. Resistentie is erfelijk vastgelegd in zogenaamde resistentiegenen. 
Deze zijn waarschijnlijk honderden miljoenen jaren geleden geëvolueerd in bodembacteriën als 
bescherming tegen antibiotica die omringende micro-organismen uitscheidden of als bescherming 
tegen antibiotica die ze zelf uitscheidden.

Het resistentiegen herbergt informatie voor de aanmaak van een eiwit. De ongevoeligheid die zo’n 
eiwit bewerkstelligt, kan op diverse manieren tot stand komen. Het eiwit kan een antibioticum 
bijvoorbeeld inactiveren, maar het kan het antibioticum ook snel uit de cel laten pompen. Daarnaast 
kan het molecuul waar het antibioticum op aangrijpt, worden vervangen door een molecuul dat 
minder gevoelig is voor het medicijn.

Resistentie ontstaat op twee manieren. Soms zijn enkele bacteriën binnen een populatie van nature 
al ongevoelig voor een bepaald antibioticum. Zulke micro-organismen zijn bij intensief 
antibioticagebruik in het voordeel en kunnen zich op den duur dus als enigen in de populatie 
vermenigvuldigen. (eigenlijk gewoon de wetten van DARWIN!) Een dergelijk mechanisme hanteert 
Mycobacterium tuberculosis, de veroorzaker van tbc.

Vaak gaat het echter om verworven kenmerken, genetische eigenschappen die elders zijn verkregen. 
Het betreft dan meestal transponders in het DNA of plasmiden. Ook wel transposons zijn curieuze 
genetische elementen die in het DNA van de ene naar de andere plaats ‘springen’. Ze zijn ook in 
staat om zich van het cel-DNA naar een los, cirkelvormig stukje DNA (een plasmide) te 
verplaatsen, en omgekeerd. Telkens wanneer ze zich uit het DNA losmaken, kunnen ze nieuw 
genetisch materiaal, zoals resistentiegenen, opnemen.
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Plasmiden zijn circulaire DNA-pakketjes die geen deel uitmaken van het normale erfelijke 
materiaal. Het zijn juist vaak plasmiden waarop resistentiegenen zich verzamelen. Dat maakt hen 
tot een soort survival kits. De clou is dat bacteriën hun plasmiden kunnen kopiëren en doorgeven en 
dan niet alleen aan soortgenoten, maar ook aan geheel niet-verwante micro-organismen. 
Theoretisch kunnen bacteriën beschikken over de totale genetische voorraad die aanwezig is in hun 
rijk. Deze spreekwoordelijke DNA-soep is de basis van hun opmerkelijke aanpassingsvermogen.

Wat NU

De dreiging van onbehandelbare stafylococcen-infecties werd weggenomen in 1959. De 
farmaceutische industrie bracht het middel meticilline op de markt, een half-synthetisch penicilline. 
De bestaande enzymen van Staphylococcus aureus konden het nieuwe antibioticum niet afbreken. 
Maar nog geen jaar na de introductie van het nieuwe middel meldde de Britse Mary Barber dat zij 
tussen duizenden stammen van deze bacterie enkele had gevonden die niet alleen resistent waren 
voor penicilline, maar ook voor meticilline . De stammen waren multiresistent, oftewel ongevoelig 
voor meerdere medicijnen.

De resistentie groeide langzaam, doch gestaag. In de periode van 1968 tot 1975 zagen vooral de 
Europese ziekenhuizen zich steeds vaker geconfronteerd met Meticilline-Resistente Staphylococcus 
Aureus (MRSA)-stammen. Meestal betrof het hier echter sporadische, kortdurende infectiehaarden, 
die door hygiënische en isolatiemaatregelen effectief te bestrijden waren.

In de tweede helft van de jaren zeventig werd er vanuit Europa nog maar zelden melding gemaakt 
van een MRSA-epidemie, terwijl in Amerika het aantal infecties fors toenam: in de periode 
1975-1991 steeg het voorkomen van MRSA in de Amerikaanse ziekenhuizen van 2,4 naar 29 
procent; in verpleeg- en verzorgingstehuizen van 10 tot 40 procent.

Na 1980 begon in Europa een tweede epidemische fase. In Noord-Europese landen is het 
resistentiepercentage nog steeds laag. In Nederland is bijvoorbeeld minder dan één op de honderd 
gecontroleerde stammen meticilline-resistent. In België ligt dat rond de 25 procent, in de zuidelijke 
landen kan het percentage oplopen tot 40 procent.

In Amerika zijn de laatste jaren pogingen ondernomen om de multiresistente stafylococ te bestrijden 
met nieuwe geneesmiddelen als mupirocine en ciprofloxacine. Maar iedere keer werd het micro-
organisme binnen afzienbare tijd in hoge mate resistent. Op veel plaatsen zijn de medici nu 
aangewezen op vancomycine, het enige middel dat nog effectief is tegen Staphylococcus aureus. 
Het voorbeeld van Staphylococcus aureus geeft de resistentie-cyclus helder en duidelijk weer: na de 
introductie van een antibioticum volgt er vroeg of laat resistentie en is er een nieuw middel nodig 
om het micro-organisme te bestrijden. De farmaceutische industrie is er keer op keer in geslaagd 
om met nieuwe middelen op de markt te komen. Maar de rek is er nu wel zo’n beetje uit. De laatste 
vijftien jaar is er geen nieuwe klasse antibiotica meer verschenen en er gaan geluiden op dat die er 
ook niet meer zullen komen. Een van de redenen is dat farmaceutische industrieën het tijdrovende 
onderzoek naar nieuwe antibiotica op een laag pitje hebben gezet, ervan uitgaande dat bacteriële 
ziekten nu met succes te bestrijden zijn. Daardoor raken de mogelijkheden langzaam maar zeker 
uitgeput. Het enige dat we nog mogen verwachten zijn eventuele varianten op bestaande middelen.
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Er zijn altijd paradoxen of tegenstellingen waar je niet aan beide kanten van de tegenstelling kan 
voldoen. Een beter welzijn houd ook in dat je wil dat dieren/beesten(waaronder ook de mens) 
gezond blijft. Maar dan zal je in sommige gevallen ook ABC moeten gebruiken. Een andere 
huisvesting, omstandigheden houdt niet in dat er geen ziekten zijn. Beheersbaarheid van ziekten 
door op grote schaal dieren te houden kan zelf effectiever zijn dan b.v dieren individueel op te 
voeden. …..eeeh….

 
Het verkeerde gebruik van ABC als voederadditief(echt belachelijk, is nu verleden tijd) deze ABC 
werd gegeven in erg lage concentratie aan dieren, zodat de dieren beter groeide! Dit is ideaal voor 
het vormen van resistentie….

 
Het gaat hier om bacteriën die ongevoelig worden voor antibiotica. Hoe worden bacteriën 
ongevoelig voor ABC. Niet alleen door het consumeren van vlees. Men komt in aanraking van 
bacteriën die ongevoelig zijn geworden of gaan worden in ons lichaam zoals hierboven beschreven.

 
Als je kijkt waarom bacteriën ongevoelig worden door ABC heeft dat veel redenen.

• Eén van de redenen is het overmatig gebruik in met name de bio-industrie, dat is 
duidelijk. Maar niet wetenschappelijk aangetoond……

• Maar je moet eerst denken hoe dit bij mensen wordt gebruikt: voorwaarde: een bacterie 
raakt aan ABC gewend als deze bacterie blijft leven ondanks ABC.

• ABC door huisarts wordt met mate gegeven. De denkwijze zou wel eens verkeerd 
kunnen zijn. De bacteriën gaan kapot door voldoende  lang geven, in voldoende hoge 
concentratie (MAC waarde), liefst gericht gegeven, dwz de gevoeligheid van een 
betreffende bacterie is bekend(dmv Antibiogram). Dit laatste wordt niet of onvoldoende 
gedaan. Niet alleen neemt de patiënt zijn medicijn onjuist in(meer dan 50 % houdt zich 
niet aan het recept=recepttrouw).  Ook krijgen patiënten  in sommige gevallen 
ondergedoseerd. Of te korte lange behandeling, zodat een gedeelte van de bacterie 
populatie blijft bestaan. In lage concentratie in de bloedbaan/of elders is de ideale 
situatie voor zo’n bacterie(voorwaarde) om de kans te krijgen te overleven en resistent 
te worden.

• Het gebruik van artsen i.h.a (ook dierenartsen) maken gebruik van:

• 3e,4e,5e generatie ABC terwijl een 1e of 2e generatie net zo goed werkt

• Gebruik van sommige ABC (van sommige groepen ABC) zouden niet eens 
gebruikt mogen worden. En alleen als laatste remiddel humaan.

• ABC wordt nooit na onderzoek pas gegeven(een antibiogram)  en dus niet 
gericht geschoten. Dus huisarts geeft een parapluutje zoals dat heet, breed 
spectrum zodat het altijd wel raak zal zij. Maar ook (te kort). Ideaal zou zijn 
hoge piekwaarde, met korte halfwaardetijd. Je moet maar eens kijken wat de 
regering heeft ingeslagen ivm Miltvuur. Heel veel huisartsen zelf namen dit 
middel zelf in……..ter preventie.
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Moeten we preventief of therapeutisch de boel aanpakken???? Doel  in diergeneeskunde is 
om bepaalde ziekten zo te behandelen dat uiteindelijk niet meer gevaccineerd, dan wel 
therapeutisch behandeld moeten worden. De ziekten worden op verschillende manieren 
aangepakt afhankelijk welke status ze hebben. Varkenspest en Gekke koeienziekte zitten in de 
hoogste  fase. Bij uitbraak. Niet behandelen, maar euthanasie en verbranden.

Laten we het voor het gemak maar Bio-Industrie noemen waar het probleem ligt. Doel is niet 
behandelen en hoogste status te krijgen. (Net zoals pokken bij mensen). Hier zijn we al lang 
mee bezig. Wat wel het geval is als een virulent beestje aangepakt is, zal er altijd wel weer 
een ander opstaan………

Bij geen gebruik op grote schaal slachtoffers!. Tolereren wij dit(humaan handelen?) Als er op 
de Oostvaarders plassen een aantal paarden of Herten doodgaan is het gehele land boos, laat 
staan 1000 kalveren tegelijkertijd dood tgv uitbraak in stal.

• Op dit moment is het ABC gebruik in de vleeskuikens(die walgelijke manier van 
produceren) heel erg laag. (DWZ het gebruik per dier t.o.v. het totale aantal) Wanneer er 
een uitbraak van het een of ander is, dan wordt er ABC gebruikt. Echter er wordt door 
dierenartsen het minste verdiend in deze sector, omdat dit beleid hier ver is 
doorgevoerd. Maar deze manier van produceren, met zijn Quarantaine en Hygiëne 
beleid is zo ver doorgevoerd, dat het doel pathogeen vrij te worden. Bij varkens maken 
ze al pathogeen vrije varkens. Deze dieren ‘ontstaan’ door op ruimtewezensachtige 
personen, die steriele biggen via Keizersnede via sluizen de biggen uit varken halen en 
dan in volstrekt steriele ruimten worden groot gebracht. Dit kan ook met andere 
diersoorten die voor de productie gebruikt worden. Willen wij dit op grote schaal zodat 
wij kunnen voldoen aan de eiwit/KH/Vet vraag?

• Alternatief. Op kleine schaal de zelfde hoeveel produceren is niet mogelijk. Ook 
alternatieven op deze grote schaal is niet mogelijk. Dit geld ook voor landbouw, 
visserij(belachelijke kwekerijen in Zweden, Zuid-Amerika). Ook alternatieve 
eiwitbronnen kosten veel/nog meer energie. Wat we ook niet willen(op warmen van 
onze aardbol).

• De vraag is hoe minder te produceren (energie, voer, vlees, graan, enz) zodat we nog 
steeds voldoende hebben voor onze totale bevolking. De totale energie voor het 
produceren van voedsel wordt dermate groot dat we deze aardkloot uiteindelijk op 
allerlei fronten ten gronde maken. Het gaat erom hoe voorkomen we dat de vraag groter 
wordt en hoe krijgen we de vraag kleiner. Alles heeft te maken met het maken van 
keuzen. Dus hoe krijgen we de wereld bevolking kleiner? Atoombom? Dit is een uiterst 
sterk ABC…..

• Vooral ABC keuze is erg belangrijk. Gericht geven, voldoende hoog, Voldoende lang. 
Dit wordt eigenlijk overal in de wereld slecht gedaan. Door medicus/Farmaceut, maar 
ook door patiënt.  

• Daarnaast het onderzoek naar pathogene in ziekenhuizen is volstrekte willekeur in 
Nederland (en elders). Er is geen algemeen protocol. Het MRSA beleid is volstrekte 
willekeur. Ik heb zelf dit ondervonden. Uitstrijkjes in alle gaten in het lichaam eenmalig 
is voldoende om te zeggen dat iemand vrij is van ST. AUREUS. Wat leren wij in het 1e 
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jaar van Diergeneeskunde. St. Aureus een bijzondere bacterie. Die verschuilt tijdelijk in 
een lichaamscel waar hij niet kan worden aangepakt door de meest gangbare ABC. 
Daarnaast dragers, naast dat dieren drager van bacteriën en virussen zijn, kunnen 
mensen dit ook. Wij als dierenartsen zoeken van bepaalde ziekten met name de dragers 
op en euthanaseren/verbranden deze dieren dan (ParaTBC/Ziekte van Jacob Kr…..) 
Mensen dragen velen bacteriën: Salmonella, E.Coli, Pseudomonas……En scheiden dan 
continue uit, De bacteriën komen dan in contact met Antbiotika, lage bloedspiegels en 
als gevolg resistentie……..  St.Aureus moet meermalen onderzocht  worden om deze 
bacterie aan te tonen. Deze bacterie uitroeien bij koeien met Mastitis van deze bacterie 
is nog nergens gelukt op de hele wereld ook als traceren en opruimen gebruikt wordt, 
omdat deze bacterie niet alleen in betreffende diersoort dan wel species 
voorkomt(worm, vlieg, tor,rat, muis, vogels enz………..).  

• Het hygiëne in de voedselindustrie is een van de zaken dat de vermenigvuldiging van 
bacteriën op grote schaal plaatst vind en onvoldoende wordt aangepakt. Handen was, 
petje op, in vlees industrie: wassen al die mensen hun hand(neus peuteraars bepaald % 
van de bevolking?) Ook weer politiek verhaal. In Nl uitgevonden zuurbehandeling over 
vlees gaf Salmonella geen kans meer om te vermenigvuldigen. Dit proef je niet op het 
vlees(bepaald zuur in bepaalde concentratie dat je niet proeft). Echter dit werd door 
andere landen verboden…..Aanpak is mogelijk maar politiek houd het tegen.  

• Uiteraard is ABC gebruik bv in de visserij, het zomaar storten van ABC in de zee 
belachelijk en niet aan te raden, maar hoe controleer je dit gebruik in 
derdewereldlanden. DDT wordt ook nog steeds verkocht en gebruikt in o.a. Afrika/
China enz. Dit is al 40 jaar verboden!!!!

• Niet alle bacteriën zijn Zoönosen! Die wel resistent raken. Mensen zijn zelf ook 
viezeriken, dragers potentiële resistentiemakende individuen.

• Ik merkte aan onze (huis/dieren)artsen dat ze de groepen ABC niet kennen, welke 
kruisresistentie voorkomt, dosering, MAC waarde en dat soort zaken allemaal voor lief 
nemen(evt) van de farmaceutische industrie. Of gewoonweg de kennis niet paraat heeft. 
Discussie met huisarts heeft dan ook geen zin. Vandaar dat hiervoor protocollen worden 
gemaakt. Waar in veel gevallen van afgeweken wordt. Door artsen i.h.a.

 
Ik kan nog veel meer voorbeelden geven dat het proces van resistentie van bacteriën een moeizaam 
proces is om  te beheersen. Elk aanpak hoe klein ook is er een. Maar een totale aanpak van het 
plaatje is een andere. Ik denk zelf dat het probleem vooral de onrembare bevolkingsgroei is. De 
alternatieve productie van voedsel moet ook over nagedacht worden omdat dit soms op andere 
fronten weer grote problemen geeft. Denk dat de minister een uitspraak doet, die niets met de 
werkelijkheid te doen heeft. Dit heeft ook weer vooral met verkiezingen, one-liners en politiek te 
maken. Ik weet het antwoord niet. Zie hierboven, kan het totale plaatje niet bevatten. Denk dat het 
niet gehaald kan worden. Ik denk dat we een hele andere aanpak moeten hebben, een totale aanpak. 
Waarbij de geneeskunde als geheel, farmacie, veehouders, consumenten, producenten enz. in 
betrokken moeten worden of toch, gewoon  ‘de pil ‘door het drinkwater. Ik heb al gezondigd, 3 
kids, met veel plezier dat wel. Ik heb dit stuk niet geschreven voor publicatie………Het zou denk ik 
goed zijn als dit soort onderwerpen, die in de politiek veel gebruikt worden, dat het door meerdere 
kanten belicht wordt, zodat je een goed beeld krijgt wat er nu werkelijk speelt. Zoals ‘het  
achterkant van het gelijk’ op de TV. De media is een te snelle, vooral onvolledige vorm van 
kennisvergaring waar je moeilijk tot een objectieve mening kan komen. Dit verhaal is vooral niet 
volledig en zeker niet een poging om ABC te propageren. Echter er zijn veel zijden nog 
onvoldoende belicht.
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bron: anoniem ( bij MKJK bekend)
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