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1  Dik Mevius 

Resistentie, een gevoelig onderwerp 
 
Mijnheer de rector magnificus, leden van het college van bestuur van de Universiteit 
Utrecht, waarde collega’s, familie en vrienden. Geachte aanwezigen. 
 
Met een gevoel van trots sta ik hier voor u om in deze mooie aula mee te nemen in de 
wereld van de antimicrobiële resistentie, het onderwerp van de leerstoel die ik sinds 1 
september 2007 bekleed. 
 
Inleiding 
Antimicrobiële resistentie kun je definiëren als de eigenschap dat een micro-
organisme (bacterie, virus of parasiet) verminderd gevoelig of ongevoelig maakt voor 
de werking van een medicijn. Hoewel deze problematiek zich niet beperkt tot 
bacteriën, is mijn leerstoelopdracht in eerste instantie gericht op ongevoeligheid of 
resistentie in bacteriën. Bovendien is dat het deelgebied binnen de microbiologie waar 
ik de meeste expertise in heb. Ik spreek dus van nu af alleen nog over resistentie tegen 
middelen die werkzaam zijn tegen bacteriën, de antibiotica.  
 
Het tijdperk van de antibiotica begon met de ontdekking door Alexander Fleming in 
het St. Mary’s Hospital in London in 1928 van een door Penicillium schimmels 
geproduceerde substantie die antibacterieel werkzaam is, door hem penicilline 
genoemd. Omstreeks 1935 werd sulfanilamide ontdekt, een chemische stof dat 
eveneens bepaalde bacteriën goed bestrijdt. Het duurde nog tot in de 2e wereldoorlog 
tot men in staat was om penicilline op voldoende grote schaal te produceren, zodat het 
daadwerkelijk kon worden ingezet bij de therapie van infectieziekten. Na de oorlog 
vond men verschillende andere schimmels die antibiotica produceren en leerde men 
ook nieuwe antibiotica te maken, deze werden chemotherapeutica genoemd.  
Al met al zijn er nu zo’n 6.000 verschillende antibiotica bekend, waarvan er 250 bij 
mensen gebruikt worden en er ongeveer 100 zijn geregistreerd in Nederland.  
 
De werkzaamheid van de antibiotica wordt bepaald door het aangrijpingspunt in de 
bacterie (zie fig. 1) en is onder te verdelen in een viertal groepen mechanismen: 
- remming van de synthese van de celwand (Betalactam antibiotica, vancomycine, 

bacitracine); 
- het beschadigen van de celmembraan (polymyxines, polyenen); 
- ingrijpen in de functie van het nucleine zuur als onderdeel van het chromosomale 

DNA (nitroimidazolen, nitrofuranen, quinolonen, rifampicine) of de intermediaire 
nucleïnezuur stofwisseling (sulfonamiden, trimethoprim); 

- remming van de eiwitsynthese door beïnvloeding van het ribosoom 
(aminoglycosiden, fenicolen, lincosamiden, macroliden, streptograminen, 
pleuromutilinen, tetracyclinen). 
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Figuur 1. Schematische weergave van de opbouw van een bacterie (Origineel door 
Michael Chlistalla) 

 

 
 
Omdat ieder antibioticum een specifiek aangrijpingspunt heeft in of op de bacterie, 
kan deze zich ook relatief eenvoudig weren tegen de werking van het antibioticum, 
door b.v. dit aangrijpingspunt aan te passen. Als dit tot gevolg heeft dat het 
antibioticum zich minder goed of niet meer kan hechten, is de bacterie resistent. 
 
Resistentie kan worden onderscheiden in natuurlijke en verkregen resistentie. 
Natuurlijke resistentie is de eigenschap dat een bepaalde bacteriesoort niet door een 
antibioticum kan worden geremd of gedood. Dit heeft te maken met de specifieke en 
ook erfelijke eigenschappen van deze bacteriesoort. Verkregen resistentie wil zeggen 
dat een bacterie die van nature gevoelig is voor een antibioticum een eigenschap heeft 
verworven waardoor deze resistent is geworden. Verkregen resistentie ontstaat door 
veranderingen van de erfelijke eigenschappen van de bacterie. Dit kan gebeuren door 
mutaties in het DNA, waardoor de eiwitten die op basis van het DNA worden 
geproduceerd in aard en samenstelling veranderen. Het kan ook door opname van 
vreemd DNA uit andere bacteriën of combinaties hiervan. Voor de effectiviteit van 
een behandeling met een antibioticum is vooral de verkregen resistentie van invloed. 
 
Het ontstaan en verspreiden van resistentie wordt enerzijds bepaald door het gebruik 
van antibiotica en anderzijds door maatregelen gericht op het voorkomen van de 
verspreiding van resistentie. In figuur 2 wordt dit schematisch weergegeven.  
De blootstelling van een patiënt aan een antibioticum tijdens een behandeling zorgt 
ervoor dat subpopulaties van resistente bacteriën (resistente kloons) worden 
uitgeselecteerd. Infectiecontrolemaatregelen dienen er vervolgens op gericht te zijn 
om het verspreiden van de resistente bacteriën te voorkomen (Nethmap 2003).  
In de gezondheidszorg in Nederland wordt een actief beleid gevoerd wat hiermee 
rekening houdt. Een restrictief gebruik van antibiotica wordt actief gepropageerd en 
het antibioticumgebruik in de Nederlandse gezondheidszorg behoort dan ook tot het 
laagste van Europa. Daarnaast speelt ziekenhuishygiëne een belangrijke rol en worden 
risicopatiënten actief onderzocht op dragerschap van of infecties door multiresistente 
organismen, welke indien ze positief worden bevonden in isolatie worden verpleegd 
en behandeld, (Vos, Ott et al. 2005). Het restrictieve voorschrijfbeleid van antibiotica 
en het Search and Destroy beleid is bepalend voor de geringe mate van resistentie die 
in de Nederlandse gezondheidszorg wordt gezien in vergelijking met veel andere 
Europese landen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het betrekkelijk geringe 
voorkomen van methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) isolaten bij 
invasieve infecties in ziekenhuizen in vergelijking met veel andere Europese landen. 
In Nederland is het percentage MRSA in 2007 nog 1.4%, terwijl dit in meer dan de 
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helft van Europa 25% of meer is (EARSS gegevens, http://www.earss.rivm.nl, datum 
9/11//08).  
 

 

 
 
In de intensieve dierhouderij spelen in principe dezelfde factoren een rol bij het 
ontstaan en de verspreiding van resistentie als bij de mens. Echter de omstandigheden 
zijn niet eenvoudig te vergelijken. De reden is dat in de intensieve dierhouderij het 
individuele dier een andere positie heeft in de populatie op een veehouderijbedrijf dan 
de mens in een ziekenhuis. Infectiepreventiemaatregelen zoals hygiëne en isolatie 
hebben een andere dimensie. Het dier is onderdeel van een koppel waarbinnen 
intensieve uitwisseling van bacteriën mogelijk is door direct of indirect fecaal contact 
via de mest of het aanwezige stof op de bedrijven. Dit geldt ook voor het 
antibioticumgebruik. Hoewel restrictief gebruik veel aandacht heeft en wordt 
bevorderd, vindt veel van het gebruik plaats als koppelbehandeling via voer of 
drinkwater. Door een dergelijke toediening is de blootstelling van de microflora aan 
antibiotica heel groot en dus ook de kans op selectie en verspreiding van resistentie. 
 
Antibioticumgebruik in dieren 
Het gebruik van antibiotica in dieren in Nederland wordt jaarlijks gerapporteerd door 
de vereniging van veterinaire farmaceutische bedrijven, de FIDIN (fig. 3). Deze 
figuur laat zien dat grofweg sinds het jaar 2000, met uitzondering van 2003 waarin de 
vogelgriep (aviare influenza) uitbraak plaatsvond, een constante toename in gebruik 
van kg actieve stof antibiotica wordt waargenomen. Deze cijfers zijn niet per 
specifieke diersoorten te berekenen omdat 75% van de verkochte antibiotica 
geregistreerd zijn voor toepassing bij meerdere diersoorten. Van de in 2007 verkochte 
590 ton antibiotica werd 90% in voer of drinkwater toegediend, wat de bijdrage van 
de koppelbehandelingen aan de blootstelling van de microflora duidelijk maakt. 
De verklaring voor deze toename wordt deels gezocht in het verbod van het toevoegen 
van antimicrobiële groeibevorderaars aan het diervoeder. Dit gebruik is sinds 1997 in 
delen verboden en definitief verboden in 2006. Omdat de groeibevorderaars naast een 
groeibevorderende werking ook preventief werkten voor het voorkomen van bepaalde 

Figuur 2. Model voor de selectie en verspreiding van resistentie (naar Nethmap 2003) 
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darminfecties is een deel van het toegenomen therapeutisch gebruik van antibiotica te 
verklaren als vervanging.  
 
 
Figuur 3. Totale door FIDIN leden gerapporteerde afzetcijfers van antibiotica voor 
therapeutisch gebruik in dieren (Bron FIDIN Antibioticarapportage van 1997 – 2006). 
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Een belangrijke andere ontwikkeling die een rol heeft gespeeld is de toenemende 
schaalvergroting van dierhouderijbedrijven. Dit heeft tot gevolg dat de individuele 
zorg per dier afnam en de behoefte aan koppelbehandeling juist toenam. Een derde 
veel genoemd argument is het verbieden van het toevoegen van dierlijk eiwit aan het 
diervoeder sinds bekend werd dat Bovine Spongioforme Encephalitis (BSE) op die 
wijze is verspreid. De kwaliteit van het eiwit in diervoeder is afgenomen, met als 
resultaat verteringsproblemen wat weer leidde tot het gebruik van antibiotica ter 
compensatie. 
 
Hoewel de door de FIDIN gerapporteerde kilo’s verkochte antibiotica belangrijk zijn 
voor een impressie van het gebruik, geven ze geen informatie over de toediening van 
antibiotica aan specifieke diersoorten. Het geeft ook geen inzicht in de blootstelling 
van specifieke diergroepen aan antibiotica, de meest bepalend factor voor het ontstaan 
en de verspreiding van resistente bacteriën.  
De Apotheek van de Faculteit Diergeneeskunde en het Landbouw Economisch 
Instituut hebben om die reden een methode ontwikkeld om het gebruik uit te drukken 
als aantallen dagdoseringen per dierjaar (daily dosages/animal year). Voor ieder 
antibioticum is op basis van de registratiegegevens een standaarddosering gekozen en 
per diersoort een gemiddeld gewicht waaraan deze dosering wordt toegediend. Als het 
aantal dieren bekend is geeft dit de mogelijkheid om kg gebruikte werkzame stof om 
te rekenen naar de dagdoseringen per dierjaar. 
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Figuur 4. Aantal dagdoseringen antibiotica die per jaar worden toegediend aan 
melkvee, zeugen en biggen, vleesvarkens, vleeskuikens en mensen binnen en buiten 
het ziekenhuis. 

 

(met dank aan Inge van Geijlswijk, Apotheker Faculteit Diergeneeskunde, Nico Bondt en Linda de 
Puister-Jansen van het Landbouw Economisch Instituut) 
  
Figuur 4 toont het aantal dagen dat aan geselecteerde dieren en de mens per jaar 
antibiotica worden toegediend. De verschillen zijn evident als je het aantal 
dagdoseringen in het ziekenhuis (intramuraal) neemt als maat voor de blootstelling 
van de totale bevolking van 16.5 miljoen Nederlanders, zoals weergegeven in figuur 
4. Als dat alleen voor de patiënten wordt berekend die per jaar in het ziekenhuis 
worden opgenomen, wordt het aantal dagdoseringen veel hoger. Gegevens van de 
werkgroep gebruikssurveillance van de Stichting Werkgroep Antibioticumbeleid 
gerapporteerd in de Nethmap rapporten laten zien dat 50% van alle opgenomen 
patiënten een antibioticumkuur krijgt. Als je dat omrekent naar de blootstelling voor 
de ziekenhuispopulatie, kom je op ongeveer 180 dagdoseringen per jaar. Dit is 
logischerwijze veel hoger als in dieren, omdat het nu eenmaal zieke mensen betreft 
die worden opgenomen. 
Het gebruik bij melkvee komt in kwantiteit overeen met het gebruik bij de mens 
buiten het ziekenhuis (extramuraal). Bij varkens en vleeskuikens ligt het gebruik een 
factor 5 hoger dan bij de mens. 
Bij de interpretatie van dergelijke cijfers dient men wel rekening te houden met de 
verschillen in toediening van antibiotica tussen diersoorten onderling en humaan en 
dus ook de mogelijke effecten daarvan. Bij melkvee wordt altijd individueel 
behandeld is een groot deel lokaal gebruik in de uier voor behandeling van 
uierontsteking. Bij varkens en kippen zal een groot deel tot alles als 
koppelbehandeling worden toegediend. 
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Figuur 5. Het antibioticumgebruik uitgedrukt als aantallen dagdoseringen per 
gemiddeld aanwezig dier, gebaseerd op gerapporteerde kg actieve stof per land en 
gegevens over de dierpopulaties uit Eurostat.  

 
(met dank aan Inge van Geijlswijk, Apotheker Faculteit Diergeneeskunde en Linda de Puister-Jansen 
van het Landbouw Economisch Instituut) 
 
Figuur 5 laat zien hoe het antibioticumgebruik in dieren in Nederland zich verhoudt 
tot dat van een aantal andere Europese landen als je het gebruik in kg actieve stof 
uitdrukt als aantallen dagdoseringen per gemiddeld aanwezig dier. Dit is berekend op 
basis van verkoop-, of voorschrijfcijfers gepubliceerd in kg actieve stof. Per land is 
per geneesmiddelgroep een omrekening naar behandelbare kg dier gemaakt, en is de 
som van deze getallen gerelateerd aan de omvang van de veestapel van het betreffend 
land met behulp van Eurostat cijfers over aantallen dieren.  
De verschillen zijn deels te verklaren doordat de houderijsystemen per land 
verschillen in intensiviteit, maar ook deels door verschillen in de mate van het 
antibioticumgebruik. 
 
Ontstaan van resistentie 
Het veelvuldige gebruik van antibiotica na de introductie in de veertiger jaren van de 
20e eeuw leidde echter al snel tot selectie van resistente mutanten met therapiefalen 
als gevolg. In de volgende decennia zijn er een groot aantal nieuwe antibiotica en 
chemotherapeutica ontwikkeld met als doel het arsenaal te verbreden en te verbeteren, 
maar ook als poging de resistentieontwikkeling het hoofd te bieden. De toepassing 
van die middelen heeft geleid tot het ontstaan van (multi)resistentie ziekteverwekkers 
in zowel de gezondheidszorg als in de dierhouderij. Heden ten dage zijn verkregen 
resistentiemechanismen beschreven voor alle antibiotica die in de humane en 
veterinaire gezondheidszorg worden gebruikt (Harbottle, Thakur et al. 2006).  
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De snelle waargenomen evolutie van resistentie wordt enerzijds bepaald door het 
gebruik van antibiotica en anderzijds door het gereedschap dat bacteriën hebben om 
zich snel en efficiënt aan veranderende omstandigheden aan te kunnen passen.  
Complexe resistentiegenen en overdrachtmechanismen bestonden al lang voor het 
ontdekken en de ontwikkeling van de moderne antibiotica. Dergelijke 
resistentiemechanismen hadden ook een duidelijke beschermende functie in micro-
organismen die zelf antibacteriële stoffen produceren. Andere bacteriesoorten die in 
hetzelfde milieu voorkomen hebben meer overlevingskans als ze deze beschermende 
eigenschappen verwerven. Zo zijn in monsters van ijs verzameld in het noorden van 
Canada meer dan 2000 jaar oude coliforme bacteriën aangetroffen die resistent waren 
tegen ampicilline, een van de veel gebruikte antibiotica in de huidige gezondheidszorg 
(Dancer, Shears et al. 1997). In monsters uit ongeveer 10000 jaar oude sedimenten 
verzameld in de zeebodem ten zuiden van Nieuw Guinea werden enzymen, beta-
lactamasen, gedetecteerd die pas in de zestiger jaren van de vorige eeuw voor de 
eerste maal werden gevonden in een Escherichia coli bacterie in een Griekse vrouw 
genaamd Temoniera. In die sedimenten werd zowel TEM-1, het basis molecuul van 
deze klasse beta-lactamasen als TEM-116, een daarvan afgeleide variant met een 
breder werkingsspectrum, gevonden (Song, Jeon et al. 2005). Ook in historische 
stammencollecties van het pre-antibiotische tijdperk werd resistentie aangetroffen. Zo 
werd de vroegste overdraagbare resistentie beschreven in een E. coli bacterie die vóór 
1937 is geïsoleerd en in 1946 is gevriesdroogd (Smith 1967). Dit betrof resistentie 
tegen o.a. sulfonamiden en tetracycline, antibiotica die deels nog niet waren ontdekt. 
Eén van de theorieën voor de snelle ontwikkeling van multiresistentie is dat de 
schimmelculturen die gebruikt werden voor de productie van antibiotica, onvoldoende 
waren gezuiverd van de aanwezigheid van chromosomaal DNA van de producerende 
schimmel, zodat tijdens de toediening van antibiotica resistentiegenen of delen 
daarvan konden worden opgenomen door de ziekteverwekker. Aanwijzingen daarvoor 
zijn gevonden in antibioticapreparaten die gebruikt zijn in de humane en veterinaire 
gezondheidszorg (Webb and Davies 1993).  
 
Resistentiemechanismen 
Verkregen resistentie is wat betreft de mechanismen onder te verdelen in een aantal 
groepen. Mutaties in het chromosomaal DNA kunnen leiden tot een verminderde 
mogelijkheid van antibioticum om zich te binden aan de receptor in de bacterie, of 
kunnen de opname door de bacterie van het antibioticum remmen. Deze mutaties 
ontstaan spontaan en continu en kunnen tijdens een antibioticumtherapie leiden tot 
selectie van resistente mutanten.  
Complexe mechanismen zoals enzymen die leiden tot afbraak of verandering van een 
antibioticum, kunnen niet tijdens behandeling ontstaan, het erfelijk materiaal 
daarvoor, de genen moeten worden opgenomen vanuit andere micro-organismen. 
Bacteriën beschikken over uitgebreid gereedschap waarmee ze dergelijke genen 
kunnen opnemen, kunnen inbouwen in hun chromosomale DNA en kunnen koppelen 
aan andere resistentiegenen, zodat een bacterie multiresistent wordt. 
 
Overdracht van resistentie 
Naast de zogenaamde verticale verspreiding van resistentie doordat een resistent 
organisme zich deelt en verspreidt (klonale of verticale verspreiding), hebben 
bacteriën drie mechanismen om erfelijk materiaal op te nemen in de cel, t.w.: 
transformatie, transductie en conjugatie. Deze processen leiden tot verspreiding van 
resistentiegenen tussen bacteriën (horizontale verspreiding) (figuur 6). 
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Transformatie is het opnemen van DNA of delen daarvan uit het milieu. Dit DNA is 
o.a. afkomstig van afgestorven bacteriën. Dit is een passief proces.  
Bij transductie zijn bacterievirussen (bacteriofagen) het vehikel waarmee erfelijk 
materiaal in de bacterie wordt ingebracht. Conjugatie is de actieve overdracht van 
plasmiden (vroeger R-factoren) via verbindingen tussen bacteriën (Pili).  
Vooral transductie en conjugatie kunnen leiden tot snelle epidemische verspreiding 
van resistentiegenen in bacteriepopulaties tijdens het gebruik van antibiotica 
(selectiedruk). 
Figuur 6. Mechanismen betrokken bij actieve overdracht van resistentie (Summers 
2006). 1. transductie via bacteriofagen; 2. conjugatie via plasmiden; 3. recombinatie via 
transposons en integronen. 

 

 
 
 
Plasmiden kunnen zich onafhankelijk van de celdeling in een bacterie vermeerderen, 
en via transposons (jumping genes) resistentiegenen uitwisselen met het 
chromosomale DNA. Een ander zeer belangrijk gereedschap is het integron, een 
complexe genetische structuur die actief resistentiegenen aan elkaar koppelt en ook 
gezamenlijk tot expressie brengt. Ook integronen zijn weer vaak gekoppeld aan een 
transposon en komen dus frequent op plasmiden voor waardoor multiresistentie door 
gekoppelde resistentiegenen op een integron overdraagbaar wordt. Omdat plasmiden 
naast resistentiegenen ook een scala van andere genen kunnen opnemen, zoals genen 
die zorgen voor virulentie of het vermogen van een bacterie om beter te overleven, 
zijn ze dus erg belangrijk voor de verspreiding van resistentie. 
 
Evolutie van resistentie 
De evolutie of ontwikkeling van resistentie omvat een combinatie van de 
bovenbeschreven processen betrokken bij het ontstaan en de verspreiding van 
resistentie. De mate en snelheid van de ontwikkeling van resistentie wordt enerzijds 
bepaald door omgevingsfactoren en anderzijds door de eigenschappen van de 
bacteriën.  
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De meest bepalende omgevingsfactor is selectiedruk door gebruik van antibiotica. De 
aard en mate van de selectiedruk wordt weer bepaald door een aantal factoren, zoals 
de eigenschappen van de gebruikte antibiotica, de dosering en toedieningwijze.  
De bacteriegebonden eigenschappen zijn de hierboven beschreven mechanismen die 
betrokken zijn bij verticale of horizontale verspreiding van (multi)resistentie. De kans 
op een snelle evolutie wordt sterk positief beïnvloedt door aantallen aanwezige 
bacteriën. Het darmkanaal met meer dan 1012 (biljoen) bacteriën per gram darminhoud 
is dan ook bij uitstek de plaats waar de effecten van selectiedruk door gebruik van 
antibiotica wordt waargenomen. Aan de darmflora worden continu nieuwe bacteriën 
toegevoegd via het voedsel, die zich al dan niet blijvend kunnen vestigen 
(koloniseren) en hun erfelijk materiaal kunnen uitwisselen.  
Tijdens gebruik van antibiotica zullen direct alle gevoelige bacteriën in de darm 
worden geremd of gedood en de resistente door het selectieve voordeel uitgroeien. Dit 
omvat ook bacteriën die via de hierboven beschreven mechanismen resistentiegenen 
hebben verworven. 
 
Omdat de aantallen aanwezige bacteriën de kans op deze evolutie sterk positief 
beïnvloeden is naast het darmkanaal van mens of dier, ook b.v. het rioolwater en 
rioolzuiveringsinstallaties plekken waar omstandigheden gunstig zijn voor 
uitwisseling van resistentie. In de humane geneeskunde zijn de belangrijkste plaatsten 
waar deze omstandigheden aanwezig zijn ziekenhuisafdelingen met patiënten die 
intensief worden behandeld zoals intensive care units. In dierhouderij zijn dat de 
stallen met grote aantallen dieren. 
 
Resistentieontwikkeling bij dieren 
Het veelvuldige gebruik van antibiotica in de dierhouderij heeft geleid tot het 
voorkomen van resistentie in bacteriële flora van die dieren. Omdat er in dieren op 
een enkele uitzondering na dezelfde antibiotica worden gebruikt als bij de mens of 
daaraan zeer verwant zijnde middelen, heeft dit dat al decennia lang geleid tot 
discussies over de eventuele volksgezondheidsrisico’s van dit gebruik. 
Deze risico’s zijn te onderscheiden in directe risico’s als zoönotische 
voedselpathogenen door gebruik van antibiotica in dieren resistent worden. Dit zijn 
bacteriën die in de darminhoud van dieren aanwezig zijn en die vooral via het eten 
van besmet voedsel mensen ziek kunnen maken. Bekende voorbeelden van deze 
voedselpathogenen zijn Salmonella en Campylobacter. Hoewel voedselinfecties door 
deze bacteriën heel vaak voorkomen, zijn de risico’s daarvan betrekkelijk gering. 
Deze infecties zijn meestal mild van aard en het geven van antibiotica is niet nodig. 
Uitzonderingen daarvoor zijn er bij voorbeeld als de infectie invasief is of bij 
risicopatiënten plaatsvindt, waarbij de algemene weerstand verminderd is.  
Indirecte risico’s door gebruik van antibiotica in dieren ontstaan als in dieren 
resistentiegenen voorkomen die overdraagbaar zijn. De relatie met problemen in de 
gezondheidszorg als gevolg van de aanwezigheid dergelijke resistentiegenen is erg 
complex en hangt af van vele factoren. Een rol speelt of dierlijke producten besmet 
zijn met stammen die genen bevatten, de mate waarin die stammen zich bij mensen in 
het darmkanaal kunnen vestigen (koloniseren) en hun genen overdragen op de 
darmflora van de mens. De aantallen mensen in de bevolking die drager worden van 
de resistente stammen of het specifieke gen en opgenomen worden in 
zorginstellingen. Vervolgens moeten of die resistente bacteriën ziekte veroorzaken of 
hun genen overdragen op specifieke ziekenhuisbacteriën. Al deze processen worden 
beïnvloed door een groot aantal factoren die niets met de dierhouderij te maken 
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hebben. Hoewel deze relatie dus erg complex is en de consequenties van vele factoren 
afhankelijk is, kan de uiteindelijke impact voor de gezondheidszorg veel groter zijn 
dan die van resistente voedselpathogenen. 
 
Ik zal in het kort een paar voorbeelden van deze directe en indirecte risico’s 
behandelen. 
 
Fluoroquinolonen resistentie in Campylobacter 
Fluoroquinolonen kwamen eind tachtiger jaren op de markt in zowel de 
gezondheidszorg als in de diergeneeskunde. In mei 1987 werd enrofloxacine 
beschikbaar voor gebruik in vleeskuikens en vleeskalveren. In de humane 
gezondheidszorg was het nauw verwante ciprofloxacine pas een jaar later beschikbaar 
voor de therapie. Direct na introductie in pluimvee werd een toename gerapporteerd in 
resistentie in Campylobacter uit deze dieren geïsoleerd en uit humane infecties 
(Endtz, Ruijs et al. 1991). Het verband met het gebruik in de kippen was evident en 
leidde wereldwijd tot discussies over de toelating en eventuele beperkingen in het 
gebruik van deze klasse middelen bij dieren. 
 
Figuur 7. Synchrone ontwikkeling van fluoroquinolonen-resistentie in Campylobacter 
jejuni gekweekt uit mensen en pluimvee, voor en na de introductie van enrofloxacin bij 
pluimvee in mei 1987 (verticale pijl) (Endtz, Ruijs et al. 1991). 
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Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA) 
De klassieke MRSA bacterie veroorzaakt infecties bij patiënten in ziekenhuizen die 
moeilijker te genezen zijn. In de laatste decennia zijn er varianten ontstaan die ook in 
de bevolking buiten het ziekenhuis kan spreiden en infecties kan geven. Omdat deze 
MRSA varianten meer voorkomt bij mensen in de bevolking en wij innig samenleven 
met onze huisdieren zijn er ook toenemende rapporten van het voorkomen van deze 
MRSA bij b.v. honden of paarden.  
Nieuw was de ontdekking door prof. Andreas Voss uit Nijmegen van een 
diergerelateerde variant van deze bacterie in varkens in 2004 (Voss, Loeffen et al. 
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2005). Het bleek dat deze kiem op een groot aantal dierhouderijbedrijven voorkomt en 
veel dieren drager zijn in de neus. Door direct contact op de bedrijven bleken ook 
veehouders en dierenartsen deze kiem veel vaker bij zich te dragen dan de gemiddelde 
Nederlandse mens. Infecties bij mensen door deze diergerelateerde variant van MRSA 
werden beschreven en de kosten in de humane gezondheidszorg namen toe als gevolg 
van het feit dat een grote bevolkingsgroep in een hogere risico categorie voor MRSA 
dragerschap werd ingedeeld. Bij opname in een ziekenhuis zijn voor deze groep extra 
infectiepreventiemaatregelen voorgeschreven, wat allerlei consequenties heeft voor 
ziekenhuizen in regio’s waar veel intensieve veehouderij voorkomt en voor de 
betreffende personen. 
Deze MRSA problematiek gaf en geeft een heel andere dimensie aan de zorg over het 
voorkomen van resistentie in dieren omdat de consequenties direct meetbaar zijn. 
Hoewel de oorzaak van het ontstaan en het succes van deze MRSA variant niet 
precies bekend is zal het antibioticumgebruik in dieren een mede bepalende rol spelen 
in de frequentie van voorkomen en de mate van de verspreiding. 
 
Extended Spectrum Beta-lactamasen (ESBL’s) 
Een laatste voorbeeld van een actuele mogelijke bedreiging is het voorkomen van 
extended spectrum beta-lactamasen (ESBL’s) in dierlijk bacteriën. ESBL’s zijn 
enzymen die alle beta-lactam antibiotica kunnen inactiveren. Dit een belangrijke 
klasse middelen die zowel penicilline, ampicilline, amoxicilline en alle cefalosporinen 
bevat. Deze middelen zijn belangrijk voor de behandeling van ernstige infecties, zodat 
het voorkomen in bacteriën welke die infecties veroorzaken een risico is voor de 
patiënt. De Wereld Gezondheids Organitatie (WHO) heeft de 3e en 4e generatie 
cefalosporinen dan ook geclassificeerd als ‘critically important antimicrobials’ op 
basis van het belang voor ernstige infecties en op basis van het feit dat deze klasse 
middelen word gebruikt voor infecties door micro-organismen die resistentiegenen 
hebben verkregen van niet-humane bonnen (Anonymous 2007).  De ESBL’s zijn vaak 
op plasmiden gelegen en daardoor overdraagbaar tussen bacteriën, wat een snelle 
verspreiding mogelijk maakt, inclusief van dier naar mens.  
Het klassieke patroon van het voorkomen van ESBL’s is vergelijkbaar met MRSA, 
dwz het typische voorkomen in ziekenhuisinfecties. Echter sinds het einde van de 
negentiger jaren is er een verandering opgetreden. ESBL’s komen steeds meer in de 
bevolking voor en ook het meest voorkomende type ESBL is veranderd. Sinds die tijd 
is wereldwijd de cefotaximase familie (CTX-M) het meest voorkomend ESBL type in 
de gezondheidszorg (Canton and Coque 2006; Livermore, Canton et al. 2007). Dit 
geldt ook buiten het ziekenhuis in patiënten met urineweginfecties die geen verband 
hebben met ziekenhuizen (Pitout and Laupland 2008). 
In Nederlands ziekenhuizen wordt een snelle toename gezien in het voorkomen van  
ESBL-positieve E. coli in invasieve infecties van < 1% in 2001 tot 4.2 % in 2007 
(EARSS gegevens, http://www.earss.rivm.nl, datum 7/11//08). Hoewel harde data 
ontbreken bestaan ook in Nederland indicaties van toename van ESBL’s in de 
bevolking. Dragerschap van ESBLs komt voor bij opname in ziekenhuizen. 
Daarentegen wordt in Nederland bij urineweginfecties in de eerste lijn slechts zelden 
resistentie tegen cefalosporinen waargenomen (Nethmap 2008). 
Redenen voor toename in de humane gezondheidszorg kunnen zijn, een toename van 
ESBL’s dragerschap in de bevolking, opname van patiënten uit verpleeginrichtingen, 
of opname van patiënten uit het buitenland. Het mogelijke verband met ESBL’s in 
dieren bestaat vooral voor het dragerschap in de bevolking door het eten van besmette 
voedselproducten, direct contact of contact via milieu (bv oppervlakte water).  
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In de dierhouderij wordt vooral in de vleeskuikensector sinds ongeveer 2003 een 
sterke toename gezien van resistentie tegen cefotaxim, een derde-generatie 
cefalosporine, in E. coli bacteriën in de darm (fig. 8). De E. coli bacterie is een 
normale darmbewoner, die bij alle dieren en mensen in aantallen rond de miljoen per 
gram darminhoud voorkomt. Deze bacterie is van nature gevoelig voor deze 
cefalosporine en de waargenomen toename in resistentie moet dus veroorzaakt zijn 
door het gebruik van dergelijke middelen in die dieren. 
 
 
Figuur 8. Toename in resistentie tegen cefotaxim in E. coli in vleeskuikens van 1998 tot 
2007 (Bron CVI – Lelystad).  

 
 
 
 
Voor vleeskuikens is er geen cefalosporine toegelaten om als therapie in te zetten als 
er een ziekte in een koppel aanwezig is, er is ook geen product beschikbaar wat door 
drinkwater kan worden toegediend. Desondanks worden cefalosporinen wel gebruikt 
bij pluimvee en wel speciaal bij eendagskuikens of in eieren.  
De pluimveesector is gelaagd opgebouwd in een piramidestructuur (zie fig. 9), 
waarbij iedere laag kuikens produceert die in de daarop volgende laag worden 
gehouden. Op de fok-, en opfokbedrijven wordt off-label, dus zonder dat het 
geregistreerd is voor deze toepassing, ceftiofur gebruikt in combinatie met Marek 
vaccin bij eendagskuikens of in het ei gespoten indien in ovo vaccinatie wordt 
toegepast. Ceftiofur is een aan cefotaxim verwante cefalosporine en is toegelaten voor 
gebruik in runderen en varkens.  
De toediening tijdens een vaccinatie doet men om uitval van dieren door 
weerstandsdaling als gevolg van de vaccinatie in de vatbare jonge dieren te 
voorkomen. Het gevolg is dat in iedere laag van de piramide selectie plaatsvindt, de 
dieren worden getransporteerd naar een volgende laag, waar de selectie zich herhaalt. 
In de vleeskuikens worden vervolgens antibiotica gebruikt ter behandeling van 
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infectieziekten wat weer voordelig is voor deze cefotaxim resistente E. coli bacteriën 
die bijna allemaal multiresistent zijn tegen een aantal andere antibioticaklassen. 
Dit is een voorbeeld van antibioticumgebruik in dieren om kosten te besparen, waarbij 
geen rekening is en wordt gehouden met de negatieve gevolgen voor het ontstaan en 
de verspreiding van resistentie. 
 
Figuur 9. Piramidale structuur pluimveesector. 
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Cindy Dierikx, een promovenda in mijn groep in Lelystad, heeft de ESBL’s in deze 
pluimveestammen gekarakteriseerd en ook de plasmiden waarop deze ESBL’s zijn 
gelegen. Overdracht naar Salmonella in kippen is waargenomen.  
De gevonden ESBL’s (o.a. CTX-M-1 en 2, TEM-52) worden deels ook gevonden in 
patiënten in de regio Amsterdam (al Naiemi, Bart et al. 2006), en dragerschap van 
deze ESBL’s werd in België in de regio Luik in de dramflora van mensen uit de 
bevolking gevonden (Meex, Melin et al. 2008). Omdat in België dezelfde ESBL’s in 
vleeskuikens voorkomen kan dit er op wijzen dat E. coli bacteriën uit vleeskuikens 
een bron zijn geweest. 
Omdat de relatie tussen het voorkomen van resistentie en ook ESBL’s in dierlijke 
bacteriën en in de mens complex is, is gedetailleerd nader onderzoek nodig waarbij 
humane en dierlijke isolaten worden vergeleken voordat conclusies kunnen worden 
getrokken over de consequenties van het gebruik van ceftiofur in de 
pluimveepiramide 
 
Resistentie, een gevoelig onderwerp  
Resistentie in dieren is zo’n gevoelig onderwerp omdat naast dier-, en 
volksgezondheidsrisico’s ook grote economische belangen een rol spelen. Die 
beginnen bij de farmaceutische industrie die kortingen verleent aan dierenartsen die 
meer antibiotica afnemen. Het gevolg is dat de concurrentiepositie van de dierenarts 
die minder en dus duurder afneemt onder druk staat. De dierenarts als verkoper van 
antibiotica heeft ook een belang omdat het veel eenvoudiger is om medicijnen te 
verkopen bij periodiek bedrijfsbezoeken dan uren duur te declareren en te proberen 
bedrijfsproblemen met andere maatregelen op te lossen. Ook de veehouder heeft een 
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economisch belang omdat antibiotica goedkoop zijn, wat het aantrekkelijk maakt om 
deze in te zetten ter preventie en behandeling in plaats van duurdere andere 
maatregelen. 
 
Minister Verburg van LNV heeft deze problematiek goed begrepen en in mei 2008 
een Task Force geïnstalleerd waarin alle betrokken partijen bij dierlijke productie op 
bestuurlijk niveau onderdeel van zijn. Er worden doelen vastgesteld om tot een 
daadwerkelijke vermindering van het antibioticumgebruik en resistentie te komen.  
 
De vleeskalversector is een voorloper geweest en heeft al in 2007 een Masterplan 
ontwikkeld voor Rationeel Gebruik van Antibiotica en dit geïmplementeerd. Ik heb 
daar veel waardering voor. In hun aanpak wordt de relatie tussen veehouder en 
dierenarts contractueel vastgelegd inclusief de verantwoordelijkheid van deze partijen 
voor het voorschrijven, leveren en toedienen van antibiotica. De rol van de richtlijnen 
voor restrictief en selectief antibioticumgebruik van de Koninklijke Maatschappij 
voor Diergeneeskunde (de formularia) spelen in dit verband een belangrijke rol. Dit 
geeft de KNMvD de verantwoordelijkheid om deze formularia up to date en goed van 
kwaliteit te houden wat een belangrijke kans is om meer invloed te hebben op het 
voorschrijfgedrag.  
 
Onderzoek 
Het antibioticumgebruik in mensen en dieren in Nederland houdt een belangrijke 
tegenstelling in. Enerzijds is er het restrictieve gebruik bij de mens en het weinige 
voorkomen van resistentie en anderzijds het veelvuldige gebruik bij dieren met veel 
resistentie. Het betekent ook dat in Nederland iedere bijdrage vanuit de veehouderij 
een veel grotere impact heeft voor de gezondheidszorg dan in landen waar op grote 
schaal resistentie in de ziekenhuizen voorkomt waar iedere patiënt al mee in 
aanraking komt. Hoewel de perceptie van deze tegenstelling negatief uitvalt voor de 
dierhouderij, kun je ook concluderen dat het antibioticumgebruik in dieren kennelijk 
niet bijdraagt of heeft bijgedragen aan het voorkomen van resistentie in de 
gezondheidszorg. Immers grote problemen kennen of kenden we tot voor kort niet.  
Het ontdekken van de diergerelateerde MRSA heeft een andere dimensie gegeven aan 
deze bedreiging en mogelijk geldt dit ook voor de ESBL’s, hoewel we dat nog niet 
weten. 
 
Dit betekent dat we naast de hierboven genoemde meer verantwoorde toediening van 
antibiotica in dieren onderzoek echt nodig is om dit te ondersteunen. 
 
Mijn onderzoek richt zich op de risicofactoren op de pluimveebedrijven die bepalend 
zijn voor het voorkomen van resistentie bij verschillende diersoorten. Bij vleeskuikens 
gaat Cindy Dierikx dit onderzoek uitvoeren in samenwerking met de 
Gezondheidsdienst voor Dieren en het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren 
(PVE), ondersteund door een epidemioloog vanuit het Centraal Veterinair Instituut. 
Ons onderzoek richt zich hier in eerste instantie op de ESBL’s. Het voorkomen, van 
E. coli bacteriën die ESBL’s produceren wordt kwantitatief in kaart gebracht. 
Daarnaast worden gedetailleerde bedrijfsgegevens verzameld betreffende het 
antibioticumgebruik, de dieren op het bedrijf en het management. Een 
epidemiologische analyse van de gegevens moet opleveren welke factoren nu de 
grootste bijdrage leveren aan het voorkomen van ESBL’s of de afwezigheid daarvan. 
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Op basis daarvan kunnen gerichte maatregelen worden genomen ter verbetering van 
de situatie. 
Bij vleeskalveren doet Angela Bosman, een AIO die in juni is gestart een 
vergelijkbaar onderzoek, in dit geval niet gericht op ESBL’s maar op resistentie in 
zijn algemeenheid. Dit doen we samen met Arjan Stegeman en Hans Vernooij van 
Departement Landbouwhuisdieren, Jaap Wagenaar van Departement Infectieziekten 
en Immunologie, het PVE en de grote kalverintegraties: de Van Drie groep, Denkavit, 
Navobi en Alpuro. Het eerste onderdeel van haar onderzoek is het definiëren van een 
methodiek waarmee met een bekende nauwkeurigheid op een kwantitatieve manier 
het resistentieniveau in kaart kan worden gebracht. Dat is niet alleen van belang voor 
haar vervolgonderzoek in de kalveren, maar ook voor andere diersoorten waar deze 
methode kan worden gebruikt. 
Bij varkens ga ik volgend jaar samen met mijn oude leermeester Leo van Leengoed 
van het Departement Landbouwhuisdieren, Hanneke Feitsma van het Institute for Pig 
Genetics en Inge van Geijlswijk van de Apotheek van de Faculteit Diergeneeskunde 
op een aantal TOPIGS varken kernfokbedrijven het principe ‘verantwoord 
antibioticumgebruik’ in de praktijk invoeren en het effect daarvan op het totale 
antibioticumgebruik op die bedrijven meten. De beslisboom voor verantwoord 
gebruik zal worden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde en kan als 
leidraad dienen voor anderen. 
 
Van groot belang acht ik het om de moleculaire aspecten van het voorkomen en de 
verspreiding van resistentie te onderzoeken. Dit is ook de enige manier om vast te 
stellen of er wel of niet een relatie is tussen resistente bacteriën de resistentiegenen, of 
de plasmiden waarop ze zijn gelegen bij dieren en mens. 
Cindy Dierikx karakteriseert de ESBL’s en de plasmiden in E. coli en Salmonella uit 
vleeskuikens. Samenwerkingen die geïnitieerd zijn met Universiteit Medisch Centrum 
Utrecht en het VU-Medisch Centrum te Amsterdam zijn er o.a. op gericht om die 
relatie met ESBL’s bj de mens aan te tonen. Ook internationaal is onderzoek naar de 
relatie tussen ESBL’s uit dieren en de mens geïnitieerd in een samenwerking met de 
Health Protection Agency te London, de Veterinary Laboratories Agencies te 
Weybridge beide in het Verenigd Koninkrijk, Het Friedrich Loeffler Institut te 
Mariensee en het Budesinstitut für Risicobewertung te Berlijn, beide uit Duistland. 
 
Omdat plasmiden een centrale rol spelen bij de overdracht van resistentie en 
multiresistentie is het van groot belang om over goede methoden te beschikken die 
plasmiden kunnen identificeren en karakteriseren. Alieda van Essen doet onderzoek 
naar deze methoden met als doel deze operationeel te maken in ons lab. Omdat goede 
methoden om binnen een plasmid familie verwantschappen aan te kunnen tonen nog 
veelal ontbreken is in oktober 2008 een samenwerking gestart met de VLA 
Weybridge en het Instituto Superiore di Sanita uit Rome om een microarray te 
ontwikkelen om dit sneller en doelmatig te kunnen doen. 
 
Om te verspreiding van overdraagbare resistentiegenen goed te kunnen vervolgen zijn 
goede diagnostische methoden een voorwaarde. Naast een richtlijn voor detectie van 
ESBL’s voor routinelaboratoria is in een methode voor snelle identificatie van het 
ESBL-type onontbeerlijk. In samenwerking met Maurine Leverstein-van Hal, James 
Cohen Stuart, Nashwan Al Naiemi, Cindy Dierikx, Angela Hoek en de firma Check-
Points is een micro-array ontwikkeld die dit snel en relatief goedkoop mogelijk maakt. 
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Deze test wordt momenteel gevalideerd op een stammencollectie en zal spoedig 
beschikbaar komen voor diagnostische en referentiedoeleinden. 
 
Afsluiting 
Dames en heren ik hoop dat ik met mijn verhaal duidelijk heb gemaakt wat de 
complexiteit is van het onderwerp behorend mijn leerstoel, hoe gevoelig het 
onderwerp is en welke maatregelen en onderzoek kunnen bijdragen aan een 
verbetering. 
 
De Rector magnificus en het college van bestuur van de Universiteit Utrecht wil ik 
bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen. Dit geldt ook voor de decaan van de 
Faculteit Diergeneeskunde, Prof. Albert Cornelissen en de directeur van het Centraal 
Veterinair Instituut, André Bianchi die mijn aanstelling mogelijk hebben gemaakt.  
 
Ik dank mijn leidinggevenden sinds mijn aanstelling in Lelystad in 1994 en vooral 
Fred van Zijderveld, voor de samenwerking, het vertrouwen en de ruimte die hij mij 
heeft gegeven om mijn onderwerp te ontwikkelen en uit te bouwen. De samenwerking 
met jou is voor mij erg belangrijk geweest. 
 
Ik dank Jaap Wagenaar, hoogleraar Veterinaire Microbiologie en hoofd van de 
Afdeling Klinische Infectiologie, het KLIF, voor de ruimte die ik binnen deze 
dynamische afdeling heb gekregen om invulling te geven aan mijn benoeming. Het is 
een veelal jong groep die zich naast een onderwijs en diagnostische taak met allerlei 
relevante onderzoeksvragen bezighoudt. Dat is zeer stimulerend.  
Jaap en ik hebben een vergelijkbare carrièreopbouw. Van de Faculteit 
Diergeneeskunde naar de Gezondheidsdienst voor Dieren, dan naar Lelystad en 
vervolgens weer terug naar de Faculteit. We hebben beide een onderwerp op de kaart 
gezet en een groot en veelal overlappend nationaal en internationaal netwerk 
opgebouwd. Het is goed dat we nu daadwerkelijk samenwerken en al snel is gebleken 
dat deze samenwerking productief is. 
 
Ik dank mijn directe medewerkers binnen het CVI in Lelystad, een groep mensen 
waar ik zeer trots op ben en die bepalend zijn voor de kwaliteit van ons werk. Kees 
Veldman en ik hebben ons lab opgebouwd uitgaande van de basis die ik meegekregen 
had van een stage op het oude RIV op het Sterrenbos in Utrecht in het lab van Bert 
van Klingeren. Kees heeft zich in de afgelopen  jaren opgewerkt tot HBO-
onderzoeker met een internationale bekendheid op dit onderwerp en heeft dan ook 
recent terecht toestemming gekregen van het college van promoties voor een 
promotie. Met dank voor de aanbeveling die daarvoor is gedaan door de decaan, prof. 
Albert Cornelissen. 
Samen met Marga Japing, Ruud Baaiman zijn we nu het Nationale 
Referentielaboratorium op het gebied van resistentie in dieren. Cindy Dierikx die als 
specialist in opleiding een promotieonderzoek doet naar ESBL’s en in korte tijd is 
uitgegroeid to een echte expert op dit gebied en een uitermate prettige collega is. 
Alieda van Essen die met haar komst naar onze labgroep door haar werk het 
moleculaire deel van ons onderzoek in een versnelling heeft doen raken. Als laatste 
Hilde Smith die, hoewel ze een eigen groot onderwerp te trekken heeft, al jaren direct 
betrokken is bij ons onderzoek wat zeer stimulerend is. Angela Bosman en Joost 
Hordijk zijn zeer recent aangesteld als AIO’s met onderzoek gericht op resistentie in 
vleeskalveren. Beide directe producten van de leerstoel, die de samenwerking tussen 
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het KLIF en het CVI gestalte gaan geven. De vele collega’s binnen vleugel 26, en de 
rest van het CVI die bepalend zijn voor de stimulerende werkomgeving. 
 
Ik dank mijn vele collega’s waar ik in Nederland mee samen werk Enkele daarvan 
noem ik in het bijzonder. Wilfrid van Pelt en de collega’s van het Laboratorium voor 
Bijzondere Bacteriële Typeringen, waaronder Hennie Maas voor de jarenlange uiterst 
prettige samenwerking op het gebied van de surveillance van Salmonella en de 
collega’s van de CRL Salmonella binnen het RIVM. De collega’s van de Voedsel en 
Waren Autoriteit uit Zutphen, Ben Wit en vele anderen, uit Den Haag Rob van 
Oosterom voor de samenwerking in onze gezamenlijke klus. De vele bevriende 
collega’s bij de Gezondheidsdienst voor Dieren, de Faculteit Diergeneeskunde en in 
de praktijk. De onderzoekers van Universitair Medische Centra en in het bijzonder 
Maurine Leverstein-van Hall en James Cohen Stuart van het UMCU. De 
beleidsmedewerkers van de directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid van het 
Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Max Siemelink in het 
bijzonder. 
 
Nederland is een ‘polderland’ en om de problematiek van antibioticumresistentie te 
controleren bestaan er vele commissie en werkgroepen waar beleid wordt gemaakt of 
zeer praktisch werk wordt verricht, zoals het schrijven richtlijnen (formularia) voor 
restrictief gebruik van antibiotica. Ik ben lid van veel van die commissies en mijn 
dank gaat uit voor de stimulerende samenwerking in de Werkgroep Veterinair 
Antibioticumbeleid van der KNMvD en de daaronder vallende 
formulariumcommissies rundvee en vleesvee, de Stichting Werkgroep 
Antibioticumbeleid van de Nederlandse vereniging voor Medische Microbiologie, het 
interdepartementale beleidsplatform ABRES van LNV en VWS, de Task Force 
Antibioticumresistentie Dierhouderij van LNV, De Task Force Masterplan Rationeel 
Gebruik Antibiotica van de kalversector, en de in december in een nieuw format 
startende adviescommissie van LNV, de Raad voor Dieraangelegenheden. 
 
Omdat de problematiek van resistentie niet aan grenzen is gebonden werk ik intensief 
samen met partners uit Engeland: John Threlfall en Katie Hopkins van de Health 
Protection Agency Colindale te London, Martin Woodward en zijn groep van de 
Veterinary Laboratory Agencies te Weybridge, Beatriz Guerra en Reiner Helmuth van 
het Bundesinstitut für Bewertung te Berlijn, Frank Aarestrup en zijn groep van de 
Technische Universiteit te Kopenhagen, Alessandra Carattoli van het Instituto 
Superiore di Sanita te Rome en vele anderen. 
 
Al dat werk is mogelijk door een stabiele thuissituatie en goede vrienden waar ik mee 
kan ontspannen. Mijn tennismaatjes spelen daar een belangrijke rol in en de ultieme 
ontspanning is zeilen met mijn gezin, hond en vrienden. Dat zijn dé momenten om 
even alles los te laten. 
Als laatste wijd ik enige woorden aan mijn vrouw en kinderen. Mijn zoon Jaap die 
met zijn Marieke volgend jaar voor langere tijd naar Nicaragua vertrekt om het leven 
in een andere maatschappij, cultuur en natuur te verkennen. Ik vind het geweldig dat 
jullie zo’n stap durven zetten, maar ik zal onze wekelijkse tennispartijen erg missen. 
Mijn dochter Afke met haar partner Gerard, waar ik erg trots op ben en die in haar 
baan als dokter in de nabije toekomst ongetwijfeld met de problematiek van 
resistentie te maken zal krijgen. Teun, net 11 jaar geworden en nog dromend van een 
carrière als voetballer bij Barcelona, een mooi ambitieniveau vind ik. Echter FC 
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Utrecht is ook goed, alsof dat vergelijkbaar is en die als dit onverhoopt niet mocht 
gebeuren het liefst dierverzorger wil worden. Dat klinkt nog onbezorgd. 
Als laatste Trudi, mijn levenspartner, de persoon waar ik veel van houd. Zonder jou 
zou dit alles niet mogelijk zijn. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
Ik heb gezegd. 
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