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Therapie met antimicrobiële geneesmiddelen bij varkens en pluimvee in Nederland

Veterinair gebruik correleert met resistentie

Resistente bacteriën of hun resistentiegenen
kunnen via direct contact worden
overgedragen van dier op mens [1]. Ook

kunnen ze via consumptie van vlees- en andere dierlijke
producten overgedragen worden [2-8]. Indien het
voedselpathogenen betreft zoals Salmonella spp of
Campylobacter spp, vormt het resistent zijn een
complicatie bij de behandeling van een voedselinfectie.

Een van de risicofactoren voor het ontstaan van
antibioticumresistentie is de mate van blootstelling aan
antibiotica [9]. In Nederland zijn weinig details bekend
over het gebruik van antimicrobiële middelen bij
voedselproducerende dieren [10].

De prevalentie van resistenties bij landbouw-
huisdieren wordt in Nederland gemeten door het

Centraal Instituut voor DierziekteControle in Lelystad.
Resistentiepercentages worden bepaald voor onder
meer Escherichia coli en Enterococcus faecium. Deze
bacteriën, die in principe onschadelijk zijn, komen in
grote hoeveelheden voor in het maagdarmkanaal van
voedselproducerende dieren. De gemeten resistenties in
deze indicatororganismen vormen een afspiegeling van
de selectiedruk door het antibioticumgebruik [11].

Antibiotica worden aan voedselproducerende dieren
toegediend in de vorm van diergeneesmiddelen
(‘therapeutisch gebruik’) of als antimicrobiële groei-
bevorderaars (AMGB’s). AMGB’s worden niet
therapeutisch gebruikt, maar worden door veevoeder
gemengd om dit ehciënter te benutten. Over de mate
van het AMGB-gebruik bestaan slechts schattingen.

Resistentievorming bij bacteriën door veterinair gebruik van antibiotica

vormt een bedreiging voor de volksgezondheid. Hoe omvangrijk dat 

gebruik is, is echter amper bekend. Het hier beschreven oriënterende

onderzoek dient als voorbereiding voor continue meting van veterinair

antibioticumgebruik in Nederland.
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Een beperkt aantal antibiotica is nog toegelaten als
AMGB, vanaf 2006 is het AMGB-gebruik verboden in
Europa. Het AMGB-gebruik valt buiten de
doelstellingen van dit artikel.

Doelstelling
In Nederland worden diergeneesmiddelen met

antibiotica uitsluitend via de dierenarts gedistribueerd.
Administratieve gegevens van dierenartsenpraktijken
vormen zodoende een bron voor epidemiologisch
onderzoek. In dit onderzoek wordt, gebruikmakend van
administratieve gegevens van dierenartsenpraktijken,
de mate van antibioticagebruik bij landbouwhuisdieren
als diergeneesmiddel in Nederland gemeten. Deze
pilotstudy dient als voorbereiding voor continue meting
van veterinair antibioticumgebruik in Nederland. De in
de pilot gevonden gebruikscijfers uit 1999 bij varkens en
pluimvee zijn vervolgens gebruikt om een verband te
leggen tussen het antibioticagebruik enerzijds en het
vóórkomen van resistenties anderzijds. De gegevens
over resistenties zijn aLomstig van surveillance-
onderzoek dat uitgevoerd wordt op het Centraal
Instituut voor DierziekteControle te Lelystad [12].

Methoden

gebruik van antibiotica
De basis voor meting van het therapeutisch gebruik

van antibiotica wordt gevormd door de gegevens van
geneesmiddelenfacturen van de dierenartsenpraktijk
aan de veehouder. Er is gebruikgemaakt van een
steekproef onder dierenartsenpraktijken die deze
elektronisch opgeslagen gegevens van facturen aan
veehouders ter beschikking stellen.

Het gebruik is gekwantiGceerd als het aantal
dagdoseringen (aantal deGned daily doses [DDD’s]).
Omdat er nog geen ohciële DDD’s vastgesteld zijn voor
diergeneesmiddelen, is per werkzame stof en
toedieningswijze voor kippen en varkens een DDD
bepaald. Hiervoor is gebruikgemaakt van de
dagdosering (in mg werkzame stof per kg lichaams-
gewicht) die in het Nederlandse registratiedossier
vermeld staat. Veelal zijn meerdere diergeneesmiddelen
geregistreerd met dezelfde werkzame stof en
toedieningswijze. Vaak varieert de door de verschil-
lende fabrikanten voorgeschreven dosering. In
dergelijke gevallen is de DDD equivalent aan de
mediaan van alle geregistreerde dagdoseringen van de
desbetrefende werkzame stof en toedieningswijze.

Naast de factuurgegevens wordt door de
deelnemende dierenartsenpraktijken ook een schatting
van de veestapel (soort en aantal dieren) in hun praktijk
gemaakt. Deze schatting is een momentopname;
opgegeven is het aantal dieren dat aanwezig was op een
willekeurige dag. Uitgangspunt is dat het aantal dieren
dat tot de praktijk behoort dagelijks over het hele jaar
constant is (aKankelijk is van het aantal plaatsen).

Vleesvarkens en vleeskuikens leven korter dan het
kalenderjaar waarover het gebruik is berekend. Per
dierplaats worden gedurende een kalenderjaar dus
meerdere varkens en kippen blootgesteld. Om de
populatie at risk te kunnen berekenen is het begrip

tilburgs evs in nos-journaal
“Alle patiënten in het Tilburgse TweeSteden ziekenhuis krijgen

voortaan een polsband met streepjescode, waarop al hun

medicijnvoorschriften staan. Volgens het ziekenhuis kan het

aantal fouten bij medicijnverstrekking zo met 70% worden

verminderd. Uit onderzoek blijkt dat bij medicijnverstrekking

veel fouten worden gemaakt. In een aantal gevallen worden de

patiënten daardoor nog zieker dan ze al waren, een enkele keer

zelfs tot de dood erop volgt. Het TweeSteden ziekenhuis in

Tilburg heeft nu een systeem ontwikkeld dat zulke fouten

moet voorkomen. Het ziekenhuis verwacht dat door het

koppelen van medicijnen en patiënten via een streepjescode

per computer veel van dergelijke fouten tot het verleden zullen

gaan behoren.” Zo begon het NOS-journaal 17 oktober 2003

een bericht over het EVS in het TweeSteden ziekenhuis in

Tilburg, waarmee tevens toedieningsregistratie kan

plaatsvinden. Automatisering

in dit proces kan het aantal

fouten fors reduceren, zoals

onlangs in een meta-analyse is

aangetoond [Arch Intern Med

2003;163:1409-16]. Zo wordt

een bijdrage geleverd aan 

de bevordering van de

medicatieveiligheid, sinds

2002 speerpunt van het

NVZA-beleid.

actie hst
De Proeftuin Farmacie Groningen onderneemt

actie naar aanleiding van de uitslagen van de

‘Million Women Study’ [Lancet 2003;362;419-

27], aldus een persbericht op 20 november 2003.

Uit dit onderzoek bleek dat vrouwen in de

overgang die hormoonsuppletietherapie (HST)

slikken, een verhoogd risico hebben op borst-

kanker.

De huisartsen schreven eind november 2003 een

brief aan alle vrouwen van middelbare leeftijd die

HST of de pil gebruiken. In de brief wijst de

huisarts op de mogelijke bijwerkingen en geeft

advies over gebruik, afhankelijk van de reden dat

de middelen zijn voorgeschreven. De Proeftuin

Farmacie Groningen en de apothekers onder-

steunen de huisartsen bij het benaderen van de

vrouwen. Daarnaast is een nieuwe richtlijn voor

HST-gebruik opgesteld, ‘climacteriële klachten’,

die eind dit jaar in het Groninger Transmuraal

Formularium wordt gepubliceerd. De redactie is

nieuwsgierig naar het resultaat van deze actie:

voelen de vrouwen zich beter geïnformeerd over

hun HST-gebruik of is er alleen paniek gezaaid?

Het Pharmaceutisch Weekblad brengt op 2 april

2004 een special uit over hormoonsuppletie-

therapie.

�
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dierjaar (dierdag) geïntroduceerd. Dit begrip geeft weer
hoeveel dieren er gedurende een bepaalde tijdsspanne
(in dit geval gedurende één jaar dan wel één een dag)
mogelijk zijn blootgesteld aan antibiotica. Uiteindelijk is
het aantal DDD’s per dierjaar of per dierdag berekend.

resistentieprevalentie
Voor de resistentiebepaling is gebruikgemaakt van

bacteriën (E. coli en E. faecium) geïsoleerd uit het
maagdarmkanaal van varkens en pluimvee, die
bemonsterd zijn aan de slachtlijn. Voor de bepaling van
de MIC-waarden is gebruikgemaakt van de micro-
bouillonverdunningsmethode en vervolgens is het
percentage resistente stammen bepaald aan de hand van
NCCLS-richtlijnen [12].

Resultaten
100 dierenartsenpraktijken zijn benaderd om te

participeren in de steekproef. Van 38 dierenartsen-
praktijken zijn gegevens ontvangen. 14 praktijken
hebben incomplete gegevenssets ingeleverd (aantal
dieren in praktijk onbekend of factuurgegevens
ontbreken). Van 24 praktijken waren de gegevens
evalueerbaar. In totaal zijn meer dan 100.000 factuur-
regels met antibiotica geanalyseerd, de resultaten
hiervan staan vermeld in tabel 1. De resultaten van de
resistentiesurveillance voor antibiotica die als
diergeneesmiddel worden gebruikt, staan vermeld in
tabel 2.

Beschouwing

gebruik van antibiotica
Het gebruik van antibiotica als diergeneesmiddel

blijkt te meten te zijn door enerzijds gebruik te maken
van elektronisch opgeslagen gegevens van facturen van

dierenartsenpraktijken aan veehouders en anderzijds
van schriftelijke gegevens over de veestapel die
verzorgd wordt door de dierenartsenpraktijk. De
gebruikte methode is geschikt voor de berekening van
het aantal DDD’s per dierdag voor varkens en pluimvee.

In de diergeneeskunde is het aantal DDD’s een
betrekkelijk nieuwe meeteenheid [13] en er bestaan dan
ook geen internationale deGnities van DDD’s. Door het
aantal DDD’s per dierdag als meeteenheid te
introduceren, kan het antibioticumgebruik tussen
verschillende diersoorten en in verschillende sectoren
vergeleken worden.

Aan varkens worden 48 antibioticum-DDD’s per
1000 varkensdagen toegediend, hiervan bestaat 80% uit
groepsmedicatie (door voer, over voer of door drink-
water). Aan pluimvee worden 45 DDD’s per
1000 dierdagen toegediend, alles als groepsmedicatie.
Tetracyclinen en combinaties van trimethoprim met een
sulfonamide worden in de varkens- en pluimveehouderij
het meest gebruikt en vormen samen 71% van het aantal
dagdoseringen dat gegeven wordt. Nederlandse varkens
en pluimvee worden frequenter blootgesteld aan
antibiotica dan niet-gehospitaliseerde inwoners van
Nederland (45–48 DDD’s per 1000 dierdagen versus
9,4 DDD’s per 1000 mensdagen [14]).

Helaas is nog niet mogelijk inzicht te krijgen in het
antibioticumgebruik op niveau van productietype
(zeug, vleesvarken, eend, vleeskuiken, leghen, kalkoen)
omdat het detailniveau van de facturen dit niet mogelijk
maakt. Daarom zijn de gegevens geaggregeerd op
diersoortniveau (varken, pluimvee).

resistentieprevalentie
Tetracyclinen en combinaties van trimethoprim met

een sulfonamide worden frequent gebruikt als
diergeneesmiddel, er worden ook hoge resistentie-

Tabel 1

gebruik antibiotica (individuele en groepsmedicatie) bij nederlandse varkens en pluimvee in 1999 
(aantal ddd’s per 1000 dierdagen)

Antibiotica Varken, individueel Varken, groep Varken, totaal Pluimvee, individueel Pluimvee, groep Pluimvee, totaal

Aminoglycosiden 2,5 0,3 2,8 0,0 0,4 0,4

Cefalosporinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Chinolonen 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 2,6

Fluorchinolonen 0,1 0,0 0,1 0,0 2,3 2,3

Lincomycine, 

clindamycine 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

Macroliden 0,1 1,2 1,3 0,0 0,1 0,1

Penicillinen

• breed spectrum 1,1 0,4 1,5 0,0 2,1 2,1

• smal spectrum 4,2 0,1 4,3 0,0 3,2 3,2

Polymyxinen 0,3 4,4 4,7 0,0 0,4 0,4

Sulfonamiden 0,3 6,8 7,1 0,0 4,4 4,4

Tetracyclinen 0,8 17,8 18,6 0,0 25,8 25,8

Trimethoprim 0,5 6,5 7,0 0,0 3,7 3,7

Diversen 0,0 0,6 0,6 0,3 0,0 0,3

Totaal 9,9 38,4 48,3 0,3 45,0 45,3
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percentages tegen deze middelen gevonden.
(Fluor)chinolonen worden bij pluimvee meer gebruikt
dan bij varkens, de resistentiepecentages liggen dan ook
hoger bij pluimvee. Er bestaat dus relatief veel
resistentie tegen antibiotica die veelvuldig worden
gebruikt als diergeneesmiddel.

Macrolide-antibiotica worden echter in geringe
mate gebruikt als diergeneesmiddel, toch worden hoge
resistentiepercentages gevonden. Deze worden
waarschijnlijk veroorzaakt doordat het macrolide
tylosine en de streptogramine virginiamycine tot de
zomer van 1999 nog waren toegelaten als AMGB.

De moderne antibiotica die van groot belang geacht
worden voor de volksgezondheid worden dus
betrekkelijk weinig gebruikt bij varkens en pluimvee.
Ook transmissie van resistentiefactoren tegen minder
moderne antibiotica herbergt echter risico’s [15]. In de
literatuur is vastgesteld dat horizontale transmissie van
dier op mens van resistentiefactoren via de voedselketen

voorkomt en dat veterinair gebruik van antibiotica
daarom leidt tot een bijdrage aan de pool van resistentie-
genen in de bevolking. Ondanks bovengenoemde
risico’s dienen dierenartsen om dierziekten te bestrijden
antibiotica ter beschikking te hebben. Restrictief en

selectief gebruik van de beschikbare antibiotica is echter
van groot belang. Hiervoor is door de beroepsvereniging
van dierenartsen beleid ontwikkeld [16-18].

Conclusies
De gekozen methode om de antibioticum-

blootstelling van voedselproducerende dieren te meten,
voldoet in de praktijk. Antibiotica die veel gebruikt

Tabel 2

omvang resistentie bij nederlandse varkens en pluimvee in 1999 tegen antibiotica die gebruikt worden als
diergeneesmiddel 

Omvang resistentie in het Gram-negatieve indicatororganisme Escherichia coli

Varkens Pluimvee

onderzochte resistente onderzochte resistente 

stammen (n) stammen (%) stammen (n) stammen (%)

Bètalactamantibiotica

• amoxicilline + clavulaanzuur 302 0 301 1

• amoxicilline 302 14 303 36

Fluorchinolonen, chinolonen

• ciprofloxacine 299 0 303 3

• flumequine 302 2 303 35

Tetracyclinen

• doxycycline 302 53 303 64

Aminoglycosiden

• gentamicine 302 0 303 2

Overig therapeutisch gebruikt

• trimethoprim 302 33 303 39

• trimethoprim + sulfamethoxazol 302 31 303 38

Resistentie in het Gram-positieve indicatororganisme Escherichia faecium

Varkens Pluimvee

onderzochte resistente onderzochte resistente 

stammen (n) stammen (%) stammen (n) stammen (%)

Bètalactamantibiotica

• amoxicilline + clavulaanzuur 158 0 223 0

• amoxicilline 158 0 223 0

Fluorchinolonen, chinolonen

• ciprofloxacine 158 0 223 0

Tetracyclinen

• doxycycline 158 75 223 76

Macroliden

• erytromycine 158 57 223 61

• tilmicosine 158 56 223 57

Aminoglycosiden

• gentamicine (>500 µg/ml) 158 0 223 2

• streptomycine (>2000 µg/ml) 158 10 223 7

De methode is voor varken en pluimvee geschikt
om het aantal DDD’s per dierdag te berekenen
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worden, zijn tetracyclinen en combinaties van
sulfonamiden met trimethoprim. Veruit de meeste
antibiotica worden gebruikt als groepsmedicatie.

Resistentie tegen antibiotica bij micro-organismen
in gezonde dieren op moment van slachten komt
frequent voor. Er lijkt een relatie te bestaan tussen de
mate van blootstelling aan therapeutische antibiotica en
het vóórkomen van resistentie tegen nauw verwante
antibiotica in de darmHora van varkens en pluimvee ●
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tjoapack neemt sudaco pack over
Tjoapack neemt concurrent Sudaco Pack over. Daarmee

verstevigt deze loonverpakker van geneesmiddelen zijn

leidende positie in Nederland nog verder. De overname past bij

de ambities van Tjoapack om ook buiten de landsgrenzen een

rol van betekenis te gaan spelen, aldus een persbericht van

Tjoapack van 4 december 2003. Het in 1989 door Eric Tjoa

opgerichte bedrijf voorzag de per stuk verpakte genees-

middelen als eerste in Europa van barcodering. Sindsdien is

Tjoapack uitgegroeid tot de

grootste loonverpakker van vaste

orale geneesmiddelen in

Nederland.

Voor meer informatie zie:

www.tjoapack.nl (met onder meer

een diapresentatie) en

www.sudacopack.nl.

Het bedrukken van 

alufoil etiketten bij Tjoapack

mythes rond parallelimport
Parallelimport van geneesmiddelen komt in veel mindere mate

ten goede aan patiënten en belanghebbenden (stakeholders)

dan wordt gedacht. Dat blijkt althans uit onderzoek van de

London School of Economics and Political Science, waarvan de

belangrijkste resultaten 25 november 2003 openbaar zijn

gemaakt. Onderzocht is de impact van de handel in

merkgeneesmiddelen tussen EU-landen. In de meeste van

deze landen is de wet aangepast om de parallelimport van

medicijnen te stimuleren met het oog op de verwachte

besparingen. Uit het onderzoek blijkt dat de totale

hoeveelheid parallelimport blijft stijgen, maar de besparingen

vooral in de zakken van de tussenhandel terechtkomen.

Volgens de onderzoekers weerspreken de resultaten algemeen

aanvaarde ideeën over parallelimport:
● parallelimport verkleint de prijsverschillen in de

verschillende EU-landen en efficiëntere marktwerking;
● de toegenomen prijsconcurrentie heeft een prijsverlagend

effect, waarvan onder meer patiënten profiteren;
● patiënten krijgen beter

toegang tot innovatieve

geneesmiddelen;
● parallelimport beïnvloedt de

winstgevendheid en mogelijk-

heden tot innoveren van de

industrie nauwelijks, zij

verhoogt de efficiëntie juist.

Na goedkeuring wordt het

rapport in zijn geheel geplaatst

op de LSE-website

(www.lse.ac.uk).
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