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Problematiek van antimicrobiële 

resistentie 

1. Antibioticaresistentie vormt momenteel 

één van de meest ernstige bedreigingen 

van de wereldgezondheid, de 

voedselveiligheid en  duurzame 

ontwikkeling

2. Nieuwe resistentiemechanismen

duiken op en zijn in opmars over de 

hele wereld en brengen zo ons 

vermogen om wijdverbreide infectieuze 

ziekten te behandelen in het gedrang

3. Het misbruik of excessief gebruik van 

antibiotica versnelt het fenomeen van 

antibioticaresistentie



Doelstellingen van de AMR-monitoring in 

levensmiddelen 

Sinds 2014: implementatie van het Europese 

Uitvoeringsbesluit (2013/652/EU) betreffende de 

monitoring en rapportage van antimicrobiële 

resistentie bij zoönotische en commensale 

bacteriën 

Zoönotische bacteriën 

1. Opvolging van de antibioticaresistentie 

bij Campylobacterspp. et Salmonella 

spp., pathogenen die worden 

overgebracht via de voeding. 



Doelstellingen van de AMR-monitoring in 

levensmiddelen 

Sinds 2014: implementatie van het Europese 

Uitvoeringsbesluit (2013/652/EU) betreffende de 

monitoring en rapportage van antimicrobiële resistentie 

bij zoönotische en commensale bacteriën 

Indicatorbacteriën

1. Specifieke opvolging van de 

antibioticaresistentie bij ß-lactamasen-

producerende E.coli-indicatorbacteriën 

(ESBL+AmpC, selectieve milieus)

2. Specifieke opvolging van de resistentie bij 

carbapenemasen-producerende E. coli-

indicatorbacteriën (selectieve milieus)



Panel van antimicrobiële stoffen die zijn 

opgenomen in het toezicht

Antimicrobieel 

middel

Tetracycline 

Nalidixinezuur

Ciprofloxacine*

Erytromycine*

Gentamicine*

Streptomycine

Antimicrobieel middel

Ampicilline 

Cefotaxim *

Ceftazidim *

Meropenem *

Nalidixinezuur

Ciprofloxacine *

Tetracycline 

Colistine *

Gentamicine *

Trimethoprim 

Sulfamethoxazol 

Chlooramfenicol 

Azithromycine

Tigecycline *
Salmonella spp. & E. coli   

Campylobacter spp.  

De “kritische” antibiotica (CIA), volgens de 

WHO 
Klasse van antibiotica die de enige of quasi de enige is 

waarmee ernstige infecties bij de mens kunnen worden 

behandeld (C1)

Klasse van antibiotica die wordt gebruikt om infecties bij 

de mens te behandelen die te wijten zijn aan 1)bacteriën 

die van niet-menselijke oorsprong zijn, maar die kunnen 

worden overgedragen op de mens of 2)bacteriën van 

niet-menselijke oorsprong die resistentiegenen kunnen 

verwerven (C2)

*Antibiotica opgenomen in de WHO-lijst 

Deze antibiotica moeten gevrijwaard blijven (lijst van de 

WHO)

Bepaalde kritische antibioticafamilies zijn 

gemeenschappelijk voor de diergeneeskunde en de 

humane geneeskunde



Panel van antimicrobiële stoffen die zijn 

opgenomen in het toezicht

http://www.who.int/foodsafety/publications/cia2017.pdf

http://www.who.int/foodsafety/publications/cia2017.pdf


C. jejuni in vlees van gevogelte

** * * ** * * ** * *

Ery, Gen R laag  < 1-10% 



C. jejuni in vlees van gevogelte

Multiresistentie
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Salmonella spp. in 

voedingsmatrices 

Jaarlijks 

bemonsteringsprogramma 

van het FAVV in de primaire 

sector (P, slachthuis), 

verwerking (T, uitsnijderij) 

en Distributie (D, 

supermarkt, 

groothandelaar)

Oorsprong n

Niet gekend 1

Vleesbereidingen - niet specifiek (D) 1

Karkassen van braadkippen (P) 6

Kippenkarkassen (P) 33

Versneden vlees van gevogelte met vel (T)
13

Vleesbereidingen (T) 2

Vleesproducten van gevogelte bestemd 

om gekookt te worden gegeten  (T) 2

Versneden varkensvlees (T) 2

Vleesbereidingen bestemd om gekookt te 

worden gegegeten (T) 1

Separatorvlees (T)
3

Bereidingen van vlees van gevogelte (D) 5

Vlees van braadkippen (volledig 

gevogelte) (D) 3

Groenten en fruit (invoer) 1

73



Salmonella spp. in 

voedingsmatrices 



Salmonella spp. in 

voedingsmatrices 



Salmonella spp. in 

voedingsmatrices 



Salmonella spp. in 

voedingsmatrices 



Salmonella spp. in

varkenskarkassen



Salmonella spp. in 

varkenskarkassen



Salmonella spp. in 

varkenskarkassen



Salmonella spp. in

varkenskarkassen



Work Flow : Specifiek toezicht op ß -lactamasen-

producerende E.coli  (geharmoniseerde methode)

Geïsoleerd uit

een selectief milieu

Identificatie a.d.h.v. 

Maldi-Tof

AB-Panel 

fenotypische 
bevestiging      (ß-

lactamase) 

genotypische 
bevestiging 

µ-array, PCR+ 
sequencing, WGS



Specif iek toezicht op ß-lactamasen- of 

carbapenemasen-producerende E. coli  in vlees 

van gevogelte

Samples (n) ß-lactamasen %

Carbapenemas

en

%

Karkassen van braadkippen 

(slachthuis) 204 160 78.43

0 0

Versneden vlees van gevogelte 

(groothandelaar) 126 96 76.19
0 0

Volledig gevogelte (supermarkt) 91 68 74.73 0 0

Versneden vlees (filets, wit vlees, 

billen) (supermarkt) 51 32 62.75
0 0

Totaal vlees van gevogelte 472 356 75.42

0 0

Caecal braadkippen (slachthuis) 300 257 85.66 0 0

EU (27 MS)-data 2016 vlees van 

gevogelte 3583 2056

57.4 (17% -

88%)

8 0.13



Specif iek toezicht  op de ESBL -,  AmpC- of  carbapenemasen-

producerende E.  col i -bacter iën in  varkens- en rundvlees (DIS 

809)

n

ß-

lactamas

en %

Carbape

nemasen

%

Fresh beef meat 

(retail) 300 16 5.33 0 0

Fresh pork meat 

(retail) 300 13 4.33 0 0

Fattening pigs 

(slaughterhouse) 297 205 68.3 0 0

Calves 

(slaughterhouse) 300 208 69.3 0 0

Fattening Pigs EU 

data 2015 6167 2441 39.58 0 0

Calves EU data 

2015 2343 895 38.19 0 0

Fresh pork meat 

EU data 2015 5350 319 5.96 0 0

Fresh beef meat 

EU data 2015 5329 209 3.92 0 0



EFSA AMR TOOL  

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_

pages/AMR_Report_2016 

https://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/AMR_Report_2016 


Conclusies

Campylobacter spp. 

• Het resistentieprofiel bij 

Campylobacter jejuni is 

stabiel gebleven sinds 2014. 

De isolaten vertonen een 

gevoeligheid van > 95% aan 

macroliden (erytromycine) 

die gebruikt worden om 

invasieve 

campylobacteriose bij de 

mens te behandelen. 

Salmonella spp.

• De antibioticaresistentie bij 

Salmonella spp., die 

geïsoleerd zijn op 

varkenskarkassen in het 

slachthuis varieert al 

naargelang de serovars. Bij 

de meest voorkomende 

serovars is de gevoeligheid 

aan ciprofloxacine, colistine, 

meropenem en tigecycline 

laag (<10%)

ß-lactamasen-producerende 
E.coli

• Voor ß-lactamasen-
producerende E.coli in vlees 
van gevogelte ligt de 
prevalentie hoog (hoger dan 
het Europese gemiddelde). 
De isolaten tonen 
daarentegen een volledige 
gevoeligheid aan colistine, 
meropenem en tigecycline

• Voor ß-lactamasen-
producerende E. coli in 
varkens- en rundvlees komt 
de prevalentie overeen met 
het Europese niveau en 
geen enkel isolaat vertoont 
resistentie tegen colistine, 
meropenem en tigecycline



Conclusies 

De bacteriën geïsoleerd uit vlees komen niet altijd overeen met de bacteriën die 

worden teruggevonden bij levende dieren

Een goede hygiëne na de primaire sector (slachthuis, verwerking,...) is zeer 

belangrijk !!
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