^ĂŵĞŶǀĂƫŶŐƉƌŽĞĨƐĐŚƌŝŌ
ƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇŽĨ^>ʹďŽƵƚƉŝŐƐĂŶĚŚƵŵĂŶƐ
tŝĞƚƐŬĞŽŚŵĞŶϷ

/ŶƚƌŽĚƵĐƟĞ
ǆƚĞŶĚĞĚ ^ƉĞĐƚƌƵŵ ğƚĂͲ>ĂĐƚĂŵĂƐĞ ;^>Ϳ ǀŽƌŵĞŶĚĞ
ďĂĐƚĞƌŝģŶ ǌŝũŶ ŝŶ ƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ ŵĂƚĞ ĞĞŶ ƌŝƐŝĐŽ ǀŽŽƌ ĚĞ
gezondheid van de mens. ƐĐŚĞƌŝĐŚŝĂĐŽůŝ;͘ĐŽůŝͿ en KlebƐŝĞůůĂƉŶĞƵŵŽŶŝĂ zijn de voornaamste ESBL-producerende
ďĂĐƚĞƌŝģŶ ďĞƚƌŽŬŬĞŶ ďŝũ ŝŶĨĞĐƟĞƐ ŝŶ ŵĞŶƐĞŶ͘ ^>Ɛ ǌŝũŶ
ĞŶǌǇŵĞŶ ĚŝĞ ďğƚĂͲůĂĐƚĂŵ ĂŶƟďŝŽƟĐĂ ŝŶĞīĞĐƟĞĨ ŬƵŶŶĞŶ
ŵĂŬĞŶ͘ ĂĂƌĚŽŽƌ ǌŝũŶ ^>ͲƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶĚĞ ďĂĐƚĞƌŝģŶ
ƌĞƐŝƐƚĞŶƚǀŽŽƌďĞƉĂĂůĚĞŐƌŽĞƉĞŶĂŶƟďŝŽƟĐĂǌŽĂůƐƉĞŶŝĐŝůlines en cefalosporines. ESBL genen worden ingedeeld
ŝŶ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ŐƌŽĞƉĞŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ dD͕ ^,s ĞŶ dyͲD
ŚĞƚ ŵĞĞƐƚ ǀŽŽƌŬŽŵĞŶ͘ ^> ŐĞŶĞŶ Ƶŝƚ ĚĞ dyͲDŐƌŽĞƉ͕
met name bladyͲDͲϭϱ en bladyͲDͲϭϰ, komen in toenemende
mate voor bij mensen. ESBL genen zijn vaak gecodeerd
ŽƉƉůĂƐŵŝĚĞŶ͕ǁĞůŬĞŽǀĞƌĚƌĂĂŐďĂĂƌǌŝũŶƚƵƐƐĞŶďĂĐƚĞƌŝģŶ͘
Deze plasmiden bepalen de dynamiek van de ESBL epideŵŝŽůŽŐŝĞŝŶŚŽŐĞŵĂƚĞ͘/ŶĨĞĐƟĞƐŵĞƚ^>ͲƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶĚĞ
ďĂĐƚĞƌŝģŶŝŶŵĞŶƐĞŶŐĂĂŶŐĞƉĂĂƌĚŵĞƚĞĞŶƚŽĞŶĞŵĞŶĚĞ
ziektelast en zorgkosten.
Niet alleen in mensen, maar ook in dieren en het milieu
ŝƐ ĞĞŶ ǀĞƌƐĐŚĞŝĚĞŶŚĞŝĚ ĂĂŶ ^> ŐĞŶĞŶ ĂĂŶŐĞƚƌŽīĞŶ͘ /Ŷ
pluimvee, runderen en varkens komt bladyͲDͲϭ veel voor.
,ĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĂŶƟďŝŽƟĐĂĞŶŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞƚŽĞƉĂƐƐŝŶŐǀĂŶ
cefalosporines in landbouwhuisdieren wordt geassocieerd
ŵĞƚĞĞŶƚŽĞŶĂŵĞĞŶŚŽŐĞƉƌĞǀĂůĞŶƟĞǀĂŶ^>ƐŝŶĚŝĞƌĞŶ͘
Overdracht van ESBLs van landbouwhuisdieren naar menƐĞŶǀŝŶĚƚŵŽŐĞůŝũŬƉůĂĂƚƐĚŽŽƌ;ǁĞƌŬŐĞƌĞůĂƚĞĞƌĚͿĐŽŶƚĂĐƚ
met landbouwhuisdieren.
ŝƚƉƌŽĞĨƐĐŚƌŝŌďĞƐĐŚƌŝũŌŚĞƚǀŽŽƌŬŽŵĞŶǀĂŶ^>ƐŝŶǀĂƌkens, mensen die wonen en/of werken op een varkenshouderij en slachthuismedewerkers in een varkensslachthuis.
Risicofactoren voor ESBL dragerschap bij varkenshouders
en slachthuismedewerkers werden onderzocht. Daarnaast
is ook gekeken naar risicofactoren voor het voorkomen
van ESBLs in varkens op varkenshouderijen. Ook zijn de
ŐĞŶĞƟƐĐŚĞ ŬĞŶŵĞƌŬĞŶ ǀĂŶ ^>ͲƉƌŽĚƵĐĞƌĞŶĚĞ ͘ ĐŽůŝ
ĂŅŽŵƐƟŐǀĂŶŵĞŶƐĞŶĞŶǀĂƌŬĞŶƐŵĞƚĞůŬĂĂƌǀĞƌŐĞůĞŬĞŶ͘

sĞƌǌĂŵĞůŝŶŐǀĂŶŐĞŐĞǀĞŶƐ
Het voorkomen van ESBL genen is herhaaldelijk bepaald in
ŵĞŶƐĞŶ͕ǀĂƌŬĞŶƐĞŶƐƚŽĨŽƉϰϬǀĂƌŬĞŶƐŚŽƵĚĞƌŝũĞŶ͘ĂĂƌŶĂĂƐƚŝƐǀŽŽƌĞĞŶƐĞůĞĐƟĞǀĂŶŝƐŽůĂƚĞŶŚĞƚ͘ĐŽůŝƐĞƋƵĞŶƟĞ
ƚǇƉĞĞŶŚĞƚƉůĂƐŵŝĚĞ;ƐƵďͿƚǇƉĞďĞƉĂĂůĚ͘WĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞͲĞŶ
bedrijfskenmerken werden verzameld met behulp van
vragenlijsten. In een Nederlands varkensslachthuis zijn
ŚĞƚ^>ŐĞŶ͕ƐĞƋƵĞŶƟĞƚǇƉĞĞŶƉůĂƐŵŝĚĞƚǇƉĞďĞƉĂĂůĚŝŶ

͘ĐŽůŝ isolaten van slachthuismedewerkers, verdeeld over
verschillende werkzaamheden gedurende het slachtproces.

ĞůĂŶŐƌŝũŬƐƚĞƌĞƐƵůƚĂƚĞŶ
ESBL genen zijn één keer of herhaaldelijk gedetecteerd in
͘ ĐŽůŝ ŝƐŽůĂƚĞŶ ǀĂŶ ϭϳ ǀĂŶ ĚĞ ŝŶ ƚŽƚĂĂů ϭϰϲ ŚĞƌŚĂĂůĚĞůŝũŬ
onderzochte mensen op varkenshouderijen. ESBL genen
ǌŝũŶ ĂĂŶŐĞƚƌŽīĞŶ ŝŶ ǀĂƌŬĞŶƐ ŽƉ ϭϴ ǀĂŶ ĚĞ ϯϵ ǀĂƌŬĞŶƐŚŽƵĚĞƌŝũĞŶĞŶŝŶƐƚŽĨŽƉϭϬǀĂŶĚĞϯϴǀĂƌŬĞŶƐŚŽƵĚĞƌŝũĞŶ
;ŐĞĚƵƌĞŶĚĞ ƚĞŶŵŝŶƐƚĞ ĠĠŶ ŵĞĞƚŵŽŵĞŶƚͿ͘ ŝũ ϭϲ ǀĂŶ ĚĞ
ϯϯϰ ǀĂƌŬĞŶƐƐůĂĐŚƚŚƵŝƐŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ ǌŝũŶ ^> ŐĞŶĞŶ
gedetecteerd in ͘ ĐŽůŝ ŝƐŽůĂƚĞŶ͘ ŝŶŶĞŶ ƉŽƚĞŶƟģůĞ ŚŽŽŐ
risicogroepen, zoals varkenshouders en slachthuismedewerkers die taken uitvoeren met een verwachte hogere
ďůŽŽƚƐƚĞůůŝŶŐĂĂŶ^>Ɛ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚǁĞƌŬĞŶŵĞƚůĞǀĞŶĚĞ
ĚŝĞƌĞŶ͕ ƐƚĞŬĞŶ͕ ŽŶƚŚĂƌĞŶ ĞŶ ǀĞƌǁŝũĚĞƌĞŶ ǀĂŶ ŽƌŐĂŶĞŶͿ͕
ǁĞƌĚĞŶŚŽŐĞƌĞ^>ĚƌĂŐĞƌƐĐŚĂƉͲƉƌĞǀĂůĞŶƟĞƐŐĞǌŝĞŶ͘
ESBL dragerschap bij mensen was geassocieerd met
ƌĞŐĞůŵĂƟŐĐŽŶƚĂĐƚŵĞƚǀĂƌŬĞŶƐĚŝĞ^>ƐďŝũǌŝĐŚĚƌĂŐĞŶ
op varkenshouderijen. Het aantal uren dat gemiddeld per
week gewerkt werd in de stallen, als maat voor de duur
van direct contact met varkens, en de aanwezigheid van
^>ƉŽƐŝƟĞǀĞǀĂƌŬĞŶƐŽƉŚĞƚďĞĚƌŝũĨǁĂƌĞŶďĞŝĚĞŶŐĞĂƐsocieerd met ESBL dragerschap bij mensen. Daarnaast
was humaan ESBL dragerschap geassocieerd met de
aanwezigheid van ESBL genen in stofdeeltjes in de lucht.
Hierdoor lijkt, naast direct contact met varkens, ook luchtblootstelling aan ESBLs een rol te spelen.
In varkensslachthuismedewerkers was ESBL dragerschap
geassocieerd met de veronderstelde blootstelling aan
^>ƐƟũĚĞŶƐƐƉĞĐŝĮĞŬĞƚĂŬĞŶǀĂŶŚĞƚƐůĂĐŚƚƉƌŽĐĞƐ͘^>
dragerschap was waarschijnlijker wanneer werkzaamheĚĞŶĂĂŶŚĞƚďĞŐŝŶǀĂŶĚĞƐůĂĐŚƚůŝũŶ;ǀŽŽƌŚĞƚŬŽĞůĞŶǀĂŶ
ŚĞƚŬĂƌŬĂƐͿǁĞƌĚĞŶƵŝƚŐĞǀŽĞƌĚĚĂŶǁĞƌŬǌĂĂŵŚĞĚĞŶůĂƚĞƌ
ŝŶŚĞƚƉƌŽĐĞƐ;ǀĂŶĂĨŚĞƚŬŽĞůĞŶͿ͕ǌŽĂůƐƐŶŝũĚĞŶĞŶƵŝƚďĞŶĞŶ͘
Het aantal bedrijven met ESBL dragende varkens is afgenomen gedurende de studieperiode evenals het aantal
ƉŽƐŝƟĞǀĞ ŵŽŶƐƚĞƌƐ ƉĞƌ ďĞĚƌŝũĨ͘ Ğ ŐĞůŝũŬƟũĚŝŐĞ ĂĨŶĂŵĞ
ŝŶ ŚĞƚ ĂŶƟďŝŽƟĐĂŐĞďƌƵŝŬ ŽƉ ǀĂƌŬĞŶƐďĞĚƌŝũǀĞŶ ǀĞƌŬůĂĂƌĚĞ
ĚĞĚĂůŝŶŐǀĂŶŚĞƚĂĂŶƚĂůƉŽƐŝƟĞǀĞďĞĚƌŝũǀĞŶĞŶŵŽŶƐƚĞƌƐ
niet. Incidenteel gebruik van cefalosporines was daarentegen wel geassocieerd met de aanwezigheid van ESBL
ƉŽƐŝƟĞǀĞǀĂƌŬĞŶƐŽƉĞĞŶďĞĚƌŝũĨ͘ĞŶĂĂŶƚĂůŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ͕

ПWƌŽŵŽƚŝĞŝŶƐƚŝƚƵƵƚ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚhƚƌĞĐŚƚ;KŶůŝŶĞƉƌŽŵŽƚŝĞͿ͖ƉƌŽŵŽƚŝĞĚĂƚƵŵ͗ϮϮĂƉƌŝůϮϬϮϬ
ϴϰ

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ

met name die gericht waren op het verbeteren van de
ďŝŽƐĞĐƵƌŝƚǇ;ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚĚĞĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚǀĂŶĞĞŶŚǇŐŝģnesluis en het uitbesteden van ongediertebestrijding aan
ĞĞŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĞĞů ďĞĚƌŝũĨ Ϳ͕ ďůĞĞŬ ŶĞŐĂƟĞĨ ŐĞĂƐƐŽĐŝĞĞƌĚ
ŵĞƚ ĚĞ ĂĂŶǁĞǌŝŐŚĞŝĚ ǀĂŶ ^> ƉŽƐŝƟĞǀĞ ǀĂƌŬĞŶƐ ŽƉ ŚĞƚ
ďĞĚƌŝũĨ͘ Ğ ŝŶ ŚĞƚ ŬĂĚĞƌ ǀĂŶ ŚĞƚ ŐĞŶĞƌŝĞŬĞ ĂŶƟďŝŽƟĐĂƌĞĚƵĐƟĞďĞůĞŝĚ ŽƉŐĞůĞŐĚĞ ƌĞƐƚƌŝĐƟĞƐ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ŐĞďƌƵŝŬ ǀĂŶ
ĐĞĨĂůŽƐƉŽƌŝŶĞƐ ŚĞĞŌ ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ ŐĞůĞŝĚ ƚŽƚ ĞĞŶ ĚĂůŝŶŐ
van het voorkomen van ESBLs bij varkens. Daarmee lijkt
het verder terugdringen van ESBLs op varkensbedrijven
ŽŽŬ ŵŽŐĞůŝũŬ͘ ŝƚ ǌĂů ŶĂĂƌ ǀĞƌǁĂĐŚƟŶŐ͕ ŽƉ ďĂƐŝƐ ǀĂŶ ĚĞ
bevindingen in dit project, leiden tot een verminderde
transmissie van ESBLs van varkens naar mensen, met
name bij varkenshouders.
In zowel veehouders, slachthuismedewerkers als varkens,
kwam van alle ESBL genen bladyͲDͲϭ het meest voor. Bij
mensen en varkens van hetzelfde bedrijf werden idenƟĞŬĞƚǇƉĞ^>ŐĞŶĞŶŐĞǀŽŶĚĞŶ͘KƉŵĞĞƌĚĞƌĞďĞĚƌŝũǀĞŶ
waren ͘ ĐŽůŝ ŝƐŽůĂƚĞŶ ĂŅŽŵƐƟŐ ǀĂŶ ŵĞŶƐĞŶ ĞŶ ǀĂƌŬĞŶƐ
ǀĂŶ ŚĞƚǌĞůĨĚĞ ďĞĚƌŝũĨ ƚĞǀĞŶƐ ŝĚĞŶƟĞŬ ŝŶ ƐĞƋƵĞŶƟĞ ƚǇƉĞ
ĞŶ ƉůĂƐŵŝĚĞ ;ƐƵďͿƚǇƉĞ͕ ǁĂĂƌĚŽŽƌ ŬůŽŶĂůĞ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝĞ
waarschijnlijk lijkt. Ook was op een aantal bedrijven alůĞĞŶŐĞŶƚǇƉĞĞŶƉůĂƐŵŝĚĞ;ƐƵďͿƚǇƉĞŐĞůŝũŬ͕ǁĂƚĚƵŝĚƚŽƉ
de mogelijkheid van horizontale plasmide overdracht.
Er is een grote verscheidenheid aan ͘ ĐŽůŝ ƐĞƋƵĞŶƟĞ
ƚǇƉĞƐĞŶƉůĂƐŵŝĚĞ;ƐƵďͿƚǇƉĞƐŐĞǌŝĞŶŽƉĚĞǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
varkenshouderijen. In totaal droegen vijf varkenshouders
herhaaldelijk een ESBL- producerende ͘ ĐŽůŝ bij zich,
ǁĂĂƌǀĂŶ ďŝũ ƚǁĞĞ ǀĂƌŬĞŶƐŚŽƵĚĞƌƐ ŝĚĞŶƟĞŬĞ ĐŽŵďŝŶĂƟĞƐ
ǀĂŶŐĞŶƚǇƉĞ͕ƉůĂƐŵŝĚĞƐƵďƚǇƉĞĞŶƐĞƋƵĞŶƟĞƚǇƉĞǁĞƌĚĞŶ
geobserveerd. Transmissie van ESBLs van varkens naar
ǀĂƌŬĞŶƐŚŽƵĚĞƌƐ ŚĞĞŌ ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶĚĞŶ͕ ůĂŶŐĚƵƌŝŐ ĚƌĂŐĞƌschap werd slechts incidenteel gezien.

rijen is. Gezien het dagelijks intensieve contact met hun
dieren, is klonale transmissie van ESBL-producerende E.
ĐŽůŝ tussen varkens en varkenshouders zeer waarschijnlijk.
Dit wordt ondersteund door de aangetoonde epidemioloŐŝƐĐŚĞĂƐƐŽĐŝĂƟĞƚƵƐƐĞŶŚƵŵĂĂŶ^>ĚƌĂŐĞƌƐĐŚĂƉĞŶĚĞ
ŵĂƚĞ ǀĂŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ ^> ƉŽƐŝƟĞǀĞ ǀĂƌŬĞŶƐ͕ ŐĞĐŽŵďŝŶĞĞƌĚ ŵĞƚ ĚĞ ŐĞŶĞƟƐĐŚĞ ŽǀĞƌĞĞŶŬŽŵƐƚĞŶ ŝŶ ^>Ͳ ƉƌŽducerende ͘ĐŽůŝ van varkenshouders en varkens binnen
hetzelfde bedrijf. Langdurig ESBL dragerschap werd slechts
incidenteel gezien bij varkenshouders. De meerderheid
van de varkenshouders was slechts op één moment drager
ĞŶŶĞŐĂƟĞĨƟũĚĞŶƐĞĞŶǀŽůŐĞŶĚŵĞĞƚŵŽŵĞŶƚ;ŐĞŵŝĚĚĞůĚ
ϲ ŵĂĂŶĚĞŶ ůĂƚĞƌͿ͘ ^> ĚƌĂŐĞƌƐĐŚĂƉ ďŝũ ƐůĂĐŚƚŚƵŝƐŵĞĚĞwerkers was geassocieerd met de werkzaamheden in het
slachthuis.
Varkenshouders en varkensslachthuismedewerkers hebďĞŶ ĚŽŽƌ ĚĞ ŚŽŐĞ ĨƌĞƋƵĞŶƟĞ ǀĂŶ ŝŶƚĞŶƐŝĞĨ ĐŽŶƚĂĐƚ ŵĞƚ
varkens of varkensproducten een verhoogd risico op
ĚƌĂŐĞƌƐĐŚĂƉ ǀĂŶ ^>Ɛ ĂŅŽŵƐƟŐ ǀĂŶ ǀĂƌŬĞŶƐ͘ sĞƌĚĞƌĞ
transmissie van ESBLs van deze beroepsgroepen naar de
algemene bevolking is minder waarschijnlijk en vindt
waarschijnlijk in zeer beperkte mate plaats. De epidemiologie van ESBLs is complex. Er zijn meerdere transmissieroutes en reservoirs van belang. Daarom is voor verder
ƚŽĞŬŽŵƐƟŐ ^> ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ ĞĞŶ One Health benadering
nodig.

Humane transmissie van ESBLs tussen varkenshouders en
ŚƵŶ ĨĂŵŝůŝĞůĞĚĞŶ ŚĞĞŌ ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ ŶŝĞƚ ƉůĂĂƚƐŐĞǀŽŶden. Op twee bedrijven was, naast de varkenshouder, ook
een familielid drager van het ESBL gen. Echter, op beide
bedrijven hadden alle ESBL dragers dagelijks contact met
ǀĂƌŬĞŶƐ ŽƉ ^> ƉŽƐŝƟĞǀĞ ďĞĚƌŝũǀĞŶ͘ KƉ ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞǌĞ
ďĞĚƌŝũǀĞŶ ǁĂƐ ŚĞƚ ƐĞƋƵĞŶƟĞ ƚǇƉĞ ǀĂŶ ĚĞ ͘ ĐŽůŝ isolaten
van de varkenshouder en het familielid verschillend. In
slachthuismedewerkers werd een grote diversiteit in ͘ĐŽůŝ
ƐĞƋƵĞŶƟĞƚǇƉĞƐŐĞǌŝĞŶ͕ŚŝĞƌĚŽŽƌůŝũŬƚŬůŽŶĂůĞƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝĞ
tussen de medewerkers geen dominante rol te spelen bij
ĚĞŽǀĞƌĚƌĂĐŚƚǀĂŶ^>ŐĞŶĞŶďŝŶŶĞŶĚĞǌĞƉŽƉƵůĂƟĞ͘

ŽŶĐůƵƐŝĞƐ
/Ŷ Ěŝƚ ƉƌŽĞĨƐĐŚƌŝŌ ǁŽƌĚĞŶ ƉƌĞǀĂůĞŶƟĞ ĞŶ ŐĞŶĞƟƐĐŚĞ
kenmerken van ESBL- producerende ͘ ĐŽůŝ in varkensslachthuismedewerkers, varkenshouders en varkens
en de samenhang in dragerschap bij mensen en dieren
ďĞƐĐŚƌĞǀĞŶ͘ĞǀĂƌŝĂƟĞŝŶ^>ŐĞŶĞŶ͕ƐĞƋƵĞŶƟĞƚǇƉĞƐĞŶ
ƉůĂƐŵŝĚĞ;ƐƵďͿƚǇƉĞƐŐĞǀŽŶĚĞŶŝŶ͘ĐŽůŝŝƐŽůĂƚĞŶĂŅŽŵƐƟŐ
van mensen en varkens was groot, zowel binnen en tussen
ďĞĚƌŝũǀĞŶ ĂůƐ ŽǀĞƌ ĚĞ ƟũĚ͘ ŝƚ ůĂĂƚ ǌŝĞŶ ŚŽĞ ĐŽŵƉůĞǆ ĞŶ
dynamisch de epidemiologie van ESBLs op varkenshoude-

dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌƚŽĞŐĞƉĂƐƚĞƌďŽǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉϮϬϮϬ͖ϯϯ;ϮͿ
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