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1 Inleiding  
 

Antimicrobiële resistentie (AMR) is de resistentie van een micro-organisme tegen een 
antimicrobieel geneesmiddel waarvoor het tot dan toe gevoelig was. 
 
Het opduiken van resistente stammen is een natuurlijk fenomeen dat zich voordoet wanneer er 
een fout gebeurt bij de vermenigvuldiging van micro-organismen of wanneer 
resistentiekenmerken worden uitgewisseld tussen bepaalde soorten bacteriën. Het 
ondoordachte gebruik van antimicrobiële middelen versnelt immers het opduiken van resistente 
stammen. 
 
Het verkeerd behandelen van infecties, onvoldoende hygiënische maatregelen en ongepaste 
praktijken ten aanzien van het hanteren van voeding bevorderen de verspreiding van resistentie 
tegen antimicrobiële middelen. 
 
Resistentie tegen antimicrobiële middelen is een ernstig en toenemend probleem zowel in de 
humane geneeskunde als in de diergeneeskunde. Het brengt de preventie en de doeltreffende 
behandeling van een groeiend aantal infecties veroorzaakt door bacteriën, parasieten en 
schimmels in gevaar. 
 
Antimicrobiële resistentie leidt tot therapie falen en verhoogt de morbiditeit en de 
mortaliteit, zowel bij mensen als bij dieren. Wanneer de infecties resistent worden tegen 
eerstelijns geneesmiddelen moeten duurdere behandelingen worden gebruikt. Een langere 
ziekte- en behandelingsduur, vaak in het kader van een hospitalisatie, verhoogt ook de 
gezondheidskosten en de financiële last voor de gezinnen en de maatschappij. 
 
In het kader van het gezamenlijke programma FAO/WGO inzake voedselnormen werd 
benadrukt dat antimicrobiële resistentie uit levensmiddelen een grote bezorgdheid is voor de 
mondiale volksgezondheid en de voedselveiligheid. 
 
Een resistente bacterie kan zich via verschillende routes verspreiden. Zoönotische bacteriën die 
resistent zijn tegen antimicrobiële middelen kunnen namelijk de doeltreffende behandeling van 
infectieuze ziekten bij de mens in gevaar brengen door rechtstreeks overgedragen te worden 
van dier op mens of onrechtstreeks via de voeding. 
 
De EU heeft de modaliteiten betreffende de monitoring van AMR vastgelegd. De 
monitoringactiviteiten moeten betrekking hebben op de volgende bacteriën : Salmonella 
spp., Campylobacter jejuni en Campylobacter coli, commensale indicatorbacterie 
Escherichia coli. 

 

2 Materiaal en methoden 
 

De EU specificeert dat de monitoring moet gebeuren uitgaande van biologische monsters of 
isolaten genomen in het kader van reeds bestaande nationale controleprogramma's. 
Bijgevolg werden isolaten van Salmonella en Campylobacter verzameld in het kader van de 
monitoring- en controleprogramma's overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2160/2003 zodat 
tendensen, graad van resistentie, risico's op opkomende resistentie en risico op overdracht 
konden worden geëvalueerd. Alle stammen van Salmonella en Campylobacter die tijdens de 
monitoringprogramma's van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) geïsoleerd zijn uit karkassen, gevogelte, runds- en varkensvlees 
werden verzonden naar het nationaal referentielaboratorium van het WIV om de gevoeligheid 
aan antimicrobiële middelen te bepalen. Om resistentie tegen antibiotica te bepalen werd de 
minimale inhibitorische concentratie (MIC) bepaald volgens de microdilutiemethode (ISO 
20776-1). De panels EUVSEC1, EUVSEC2 en EUCAMP van Sensititre® werden gebruikt 
voor respectievelijk E. coli, Salmonella en Campylobacter. De gebruikte antibiotica en 
interpretatiedrempels worden opgesomd in tabellen 1a, 1b  en 2. 
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Tabel 1a  : E. coli, Salmonella spp.:  Panel van antimicrobiële stoffen opgenomen bij de monitoring 
op AMR (EUVSEC), EUCAST-breekpunten voor resistentie 

Antimicrobieel agens ECOFF (R> mg/l)*  
E. coli 

ECOFF (R> mg/l)*  
Salmonella 

Ampicilline 8 8 
Cefotaxime 0.25  0.5 
Ceftazidime 0.5 2 
Meropenem 0.125 0.125 
Nalidixinezuur 16 16 
Ciprofloxacine 0.064 0.064 
Tetracycline 8 8 
Colistine 2 2 
Gentamicine 2 2 
Trimethoprim 2 2 
Sulfamethoxazol 64 256**  
Chlooramfenicol 16 16 
Azitromycine 16** 16** 
Tigecycline 1 1 
*ECOFF Epidemiologische cut-off waarden van EUCAST volgens Uitvoeringsbesluit 2013/652 van de 
Commissie van 14.11.2013 
** Er zijn geen officiële gegevens beschikbaar, maar de waarden werden toegepast volgens de 
waarden die de EFSA verschaft voor de AMR-rapportering van 2015 . 

 

 

 

Tabel 1b  : E.coli, Salmonella spp.:  Panel van antimicrobiële stoffen opgenomen bij de monitoring 
op AMR (EUVSEC2), EUCAST-breekpunten voor resistentie 

Antimicrobieel agens ECOFF* (R>mg/l)  
E. coli 

ECOFF* (R>mg/l)  
Salmonella 

Cefoxitine 8 8 
Cefepime 0.125 0.125 
Cefotaxim+clavulaanzuur 0.25**  0.5** 
Ceftazidim+clavulaanzuur 0.5** 2** 
Meropenem 0.125 0.125 
Temocilline 32** 32** 
Imipenem 0.5 1 
Ertapenem 0.06  0.06  
Cefotaxtim 0.25  0.5 
Ceftazidim 0.5 2 
*ECOFF Epidemiologische cut-off waarden volgens het Europese Uitvoeringsbesluit 2013/652 van 
14.11.2013 
**Er zijn geen officiële gegevens beschikbaar, maar de waarden werden toegepast volgens de waarden die de EFSA 
geeft voor de AMR-rapportering voor 2015. 
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Tabel 2 : Campylobacter:  Panel van antimicrobiële stoffen opgenomen bij de monitoring 
op AMR, EUCAST-breekpunten voor resistentie 

 

 

Antimicrobieel agens 

 Interpretatie 
breekpunten  voor 
 R>(mg/l)  

 

 C. jejuni   
Tetracycline 1 
Nalidixinezuur 16 
Ciprofloxacine 0.5 
Erythromycine 4 
Gentamicine 2 
Streptomycine 4 

 

 

De kwaliteitscontrole werd respectievelijk uitgevoerd met Escherichia coli ATCC 25922 en 
Campylobacter ATCC 33560. De interpretatie van de resultaten is gebaseerd op de CLSI-
normen, overeenkomstig met de interpretatie breekpunten voor resistentie. 

 

Bepaling van de minimale inhibitorische concentrati e (MIC) 
De gebruikte methode is conform met de ISO 20776-1 norm. De MIC is de laagste 
concentratie van een antimicrobiële stof (in mg/l) waarbij de zichtbare groei van een micro-
organisme onder welbepaalde in vitro condities en na een welbepaalde incubatie 
verhinderd wordt. 
Met de MIC kunnen isolaten als gevoelig of resistent gerangschikt worden. Met een MIC-
waarde die hoger is dan de drempel van resistentie kan het isolaat als resistent worden 
geclassificeerd. 

 

Niveau van resistentie tegen antimicrobiële middele n 
De termen die worden gebruikt om de niveaus van resistentie of de kans op het 
verschijnen van resistentie tegen antimicrobiële middelen te beschrijven worden 
beschreven volgens de volgende criteria: " zeldzaam : <0,1%", "zeer gering":  0,1% tot 
1,0%", "gering : 1% tot 10,0%", "gemiddeld 10,0% tot 20,0 %", "hoog: 20,0% tot 50,0%", 
"zeer hoog:  50,0% tot 70,0%", "extreem hoog:> 70,0%". Deze termen worden gebruikt 
voor alle antimicrobiële middelen.  De omvang van een gegeven resistentieniveau zal 
echter afhangen van het antimicrobiële middel zelf en het belang ervan in de humane 
geneeskunde en de diergeneeskunde (Efsa Journal 2015, 13 (2) :4036) 

 

 

Definitie van multiresistentie  
De term multiresistentie verwijst naar isolaten waarvan het fenotype een resistentie heeft 
verworven voor minstens drie antibioticumklassen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat resistentie 
tegen ciprofloxacine en nalidixinezuur de resistentie tegen één bepaalde 
antibioticumklasse betekent, alsook dat resistentie tegen cefotaxime en ceftazidime 
resistentie tegen cefalosporines van de derde generatie betekent.  

 

3 Antimicrobiële monitoring van zoönotische en 
commensale bacteriën in levensmiddelen 

Dit verslag heeft betrekking op de monitoring van de resistentie tegen antimicrobiële 
middelen van de volgende bacteriën: Salmonella spp., Campylobacter jejuni en commensale 
indicatorbacterie Escherichia coli (E. coli). 
Het bepalen van de MIC van de isolaten werd uitgevoerd aan de hand van de 
"microdilutiemethode” met, respectievelijk, EUVSEC panel1, EUVSEC panel2 en EUCAMP2 
panel van Sensititre zoals beschreven en verduidelijkt in het Europese Uitvoeringsbesluit 
2013/652/EU. 

 

3.1 Antimicrobiële resistentie bij Campylobacter spp. 
 

In 2015 heeft het NRL 817 isolaten van Campylobacter ontvangen. De identificatie van de 
soort werd uitgevoerd op 718 isolaten. Voor 44 isolaten kon de soort niet worden 
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geïdentificeerd aan de hand van de gebruikte methode en 55 isolaten werden niet 
geanalyseerd (quota bereikt). De minimale inhibitorische concentratie werd bepaald voor 387 
isolaten van C. jejuni. Vanaf 2015 zullen enkel C. jejuni isolaten onderworpen worden aan de 
gevoeligheidsbepaling voor antimicrobiële middelen (AST, antimicrobial susceptibility 
testing). 

 

De resistentie tegen verschillende antibiotica en het aantal stammen worden gedetailleerd 
weergegeven in tabel 3 en geïllustreerd in figuur 1.  
Een isolaat afkomstig van varkensvlees werd geanalyseerd op resistentie tegen antimicrobiële 
middelen (PRI 002), maar dit monster werd uitgesloten bij de analyse.  
De resultaten worden weergegeven in tabel 3 en figuur 1 en hebben betrekking op de 
C. jejuni isolaten geïsoleerd uit gevogelte (n=386). Het resistentiepercentage wordt 
weergegeven van het hoogste tot het laagste niveau volgens de EFSA-criteria beschreven in 
de sectie materiaal en methoden. Dienovereenkomstig wordt het resistentieniveau bij 
C. jejuni geïsoleerd uit gevogeltevlees als volgt geclassificeerd : een zeer hoge resistentie 
wordt vastgesteld voor quinolonen, alsook voor tetracycline, de resistentie is laag voor 
streptomycine en erythromycine en zeer laag voor gentamicine. 

 

 

Tabel 3 : Aantal isolaten en resistentiepercentage tegen antimicrobiële middelen (n=386) 

AB Afkorting n % 

Ciprofloxacine CIP  239 61.92 
Erythromycine ERY  5 1.30 

Gentamicine GEN  2 0.52  

Nalidixinezuur NAL  237 61.40 

Streptomycine STR  8 2.07  

Tetracycline  TET  213 55.18 
 

 

 
 

Figuur 1: Resistentiepercentage tegen antimicrobiële middelen bij C. jejuni  geïsoleerd uit 
gevogeltevlees in 2015.  
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Figuur 2: Evolutie van de resistentie bij C. jejuni spp. geïsoleerd uit gevogelte vlees. 

 

 

 

De resistentie bij C. jejuni tegen antimicrobiële middelen blijft progressief toenemen voor 
fluoroquinolones en voor tetracycline. Na een lichte daling in 2013, werd in 2014 een stijging 
vastgesteld die zich voortzet in 2015. 
De resistentieprofielen van de C. jejuni stammen worden weergegeven in tabel 4 . In totaal 
werden er 13 verschillende fenotypes geïdentificeerd. Het meest voorkomende fenotype is 
CipNalTet dat geïdentificeerd werd bij 45% van de isolaten. 30% van de isolaten zijn gevoelig 
aan alle geteste antibiotica. Opmerkelijk is de stijging van het aantal isolaten die resistent zijn 
tegen minstens 3 antibioticumklassen in 2015, e.g. 8 van de 386 (2.07%), vergeleken met 
0.5% in 2014 (tabel 5 en 6 ). 

 

 

Tabel 4: Fenotypes die worden geassocieerd met resistentie bij C. jejuni 

AMR-fenotype n % 

Niet-resistent 116 30.05 

Cip 2 0.52  

CipEryGenNalStrTet  2 0.52  

CipEryStrTet  1 0.26  

CipNal  54 13.99 

CipNalStrTet  4 1.04  

CipNalTet  175 45.34 

CipTet  1 0.26  

EryNal  1 0.26  

EryTet  1 0.26  

NalTet  1 0.26  

StrTet  1 0.26  

Tet  27 6.99 

Totaal  386  
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Tabel 5 : Resistentiepercentage tegen 1 of meerdere antibioticafamilies 

 C. jejuni  

 n % (N=386)  

Niet-resistent 116 30.05 

R tot 1 83 21.50  
R tot 2 179 46.37 

R tot ≥3 8 2.07  
 

 

Tabel 6 : Vergelijking van het resistentiepercentage bij C. jejuni geïsoleerd uit gevogelte 
vlees gevogelte in 2014 en 2015.  

 2014 2015 2014 (%) 2015 (%) Trend 
Niet-
resisten
t 

 

100 
 

116 
 

35 
 

30.05 
 

↓ 

1 61 83 21 21.50  =  

2 126 179 44 46.37 ≈  

3 0 5 0 1.30 ↑  

4 0 1 0 0.26  ↑  

5 1 2 0.3 0.52  ↑  

Totaal  386    

 

 

 

3.2 Antimicrobiële resistentie bij Salmonella spp. 
 

Dit verslag bevat de analyses van Salmonella spp. geïsoleerd uit monsters van 
levensmiddelen die genomen zijn in het kader van het officiële controleprogramma in 
België dat in dit document Salmonella FOOD genoemd wordt (3.2.1.) en Salmonella spp. 
geïsoleerd uit de voedingsmatrix varkenskarkassen (3.2.2), overeenkomstig de specifieke 
bepalingen van de EFSA en zoals beschreven in Uitvoeringsbesluit 2013/652/EU en in dit 
document Salmonella EU- AMR genoemd. 

 

De EUVSEC platen van Sensititre werden gebruikt om de MIC van de stammen te bepalen 
in 2015. In tegenstelling tot de voorgaande jaren werden de MIC-waarden bepaald op alle 
serovars van Salmonella spp. De gebruikte antibiotica en de interpretatiedrempels worden 
opgesomd in tabel 1a.  

 

3.2.1 Salmonella FOOD  
In 2015 werden 241 isolaten van Salmonella getest op hun gevoeligheid voor 
antimicrobiële middelen. De monsters zijn afkomstig van: karkassen van braadkippen, 
karkassen van kippen, nekvel van braadkippen, versneden vlees van gevogelte, 
vleesproducten op basis van gevogelte, volledig gevogelte, schaaldieren en kikkerbillen. 

 

Vanaf 2015 werd de antibioticagevoeligheid van alle Salmonella serovars bepaald. Tabel 7 
geeft een overzicht van de serotypes waarvoor de antibioticagevoeligheid in 2015 bepaald 
werd alsook het aantal isolaten en het percentage per serotype. 
De meest verspreide serovars zijn Give, gevolgd door Enteritidis, Paratyphi B var. L (+), 
Tartrate+, Agona, Infantis en Mbandaka (Tabel 7  ) 
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Tabel 7 : Serovars vastgesteld in 2015 in het Salmonella Food-programma  

Serovar  n % 

Give  33 13.69 
Enteritidis 27 11.20  

Paratyphi B Var. L(+) Tartrate+  25 10.37  

Agona  21 8.71 

Infantis 20 8.30  

Mbandaka  19 7.88 

Auto-agglutineerbaar 15  6.22  

Subspi  15   6.22 

Typhimurium  13  5.39  

Species  7  2.90 

Monophasic TM  7  2.90 

Derby  5  2.07  

Livingstone  4  1.66  

Indiana  3 1.24  

Rissen 3 1.24  

Saint-Paul  3  1.24  

Thomson  3  1.24  

Havana  2  0.83 

Jerusalem  2 0.83 

Montevideo  2 0.83 

Virchow  2 0.83 

Abony  1 0.41 

Cerro  1 0.41 

Gallinarium  1 0.41 

Hvittingfoss  1 0.41 

Kasenyi  1 0.41 

Kentucky 1 0.41 

Lagos  1 0.41  

London  1  0.41  

Senftenberg  1  0.41  

Urbana  1  0.41  
 

Het percentage van resistentie tegen antimicrobiële middelen bij alle soorten van Salmonella 
spp. in het kader van het programma Salmonella Food wordt weergegeven in tabel 8 en 
figuur 3 . Er wordt een verhoogde resistentie vastgesteld voor quinolonen alsook voor 
sulfamethoxazol, ampicilline en trimethoprim. Een matige resistentie wordt vastgesteld voor 
tetracyclines en een lage resistentie wordt vastgesteld voor colistine, gentamicine, 
chlooramfenicol, azitromycine en tigecycline, terwijl er voor cefalosporines, carbapenem en 
meropenem geen enkele resistentie werd vastgesteld.  
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Tabel 8: Resistentiepercentage tegen antimicrobiële middelen bij Salmonella spp. 
(n=241) 

AB Afk. n % 

Ampicilline Amp 57 23.65 

Azitromycine Azi 3 1.24 

Cefotaxim Fot 0 0.00 

Ceftazidim Taz 0 0.00 

Chloramfenicol Chl 4 1.66 

Ciprofloxacine Cip 64 26.56 

Colistine Col 13 5.39 

Gentamicine Gen 8 3.32 

Meropenem Mer 0 0.00 

Nalidixinezuur NA 62 25.73 

Sulfamethoxazol Smx 61 25.31 

Tetracycline Tet 35 14.52 

Tigecylcine Tig 3 1.24 

Trimethoprim Tmp 55 22.82 
 

 

 

 

 
Figuur 3 : Resistentiepercentage tegen antimicrobiële middelen bij Salmonella spp. in 
2015 

 

 

De resultaten van de meest relevante serovars werden geanalyseerd. Het 
resistentiepercentage wordt beschreven in figuur 4 , evenals het aantal gevoelige isolaten per 
serovar, d.w.z. gevoelig voor alle geteste antibioticafamilies, evenals het resistentiepercentage 
tegen ten minste één antibioticafamilie (figuur 5 ). 
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Figuur 4 : Resistentiepercentage tegen antimicrobiële middelen voor de belangrijkste 
serovars bij Salmonella spp. in 2015 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Figuur 5: Resistentiepercentage tegen antimicrobiële middelen voor de belangrijkste 
serovars bij Salmonella spp. in 2015 

 

 

 

 

In 2015 werd de antibioticagevoeligheid van 27 S. Enteritidis isolaten getest. Dit 
vertegenwoordigt 11.20% (27/241) van het totaal aantal Salmonella isolaten t.o.v. 46% (36 
van 79 isolaten) in 2014. In 2014 werd een forse stijging van de resistentie op colistine 
vastgesteld die betrekking heeft op de serovar Enteritidis. In 2015 daarentegen werd deze 
tendens niet meer waargenomen. Slechts 23% van de isolaten van het serovar Enteritidis 
vertonen een resistentie tegen colistine in vergelijking met 42% in 2014, en 5,5% vertonen co-
resistentie met quinolonen in vergelijking met 8% in 2014 (Tabel 9 ). 

 

Tabel 9: Resistentieprofielen bij S. Enteritidis 

AMR fenotype (2015) n % 2014 (n) % 

Niet-resistent 19 70.37 17 47.22 

AmpCip 1    

CipColNal 1 3.70 3 8.33 

Col 6 22.22 15 41.67 

Totaal 27  36  



Pagina 13  

Antimicrobiële resistentie bij commensale E. coli, Campylobacter spp. en Salmonella spp. geïsoleerd uit 
karkassen, vlees van gevogelte, runds-en varkensvlees. Verslag 2015 

 

 

 

Op één na alle isolaten van het serovar Paratyphi B  (n=25) zijn afkomstig van vlees van 
gevogelte en vertonen een zeer hoge multiresistentie net zoals in 2014 (83.3%). Onder hen 
vertonen 21 isolaten een multiresistentie (84 %) (Tabel 10 ). De isolaten kunnen geklasseerd 
worden in zeven verschillende fenotypes, waarvan zes fenotypes resistent zijn aan minstens 
drie antibioticafamilies. Het meest voorkomende resistentieprofiel is van het type 
AmpCipNalTmp, zoals in 2014 (Tabel 10 ). De hoge resistentie die vastgesteld werd bij 
S. Paratyphi B blijft behouden zoals reeds is vastgesteld in 2013 en 2014. In vergelijking met 
2014 werd geen enkele Parathyphi B serovarstam aangetroffen die een resistentie vertoont 
tegen cefalosporines van de derde generatie (cefotaxim en/of ceftazidim) of tegen meropenem, 
d.w.z. ESBL of carbapenem-resistente stammen. 

 

 

Tabel 10: Resistentieprofielen bij S. Paratyphi B. 

AMR-profiel n 

Geen resistentie 1 

AmpChlCipNalSmxTmp 1 

AmpChlSmxTetTmp 2 

AmpCipNalSmxTmp 6 

AmpCipNalTmp 8 

AziColGenSmxTmp 1 

CipGenNalSmxTmp 3 

SmxTmp 3 

Totaal  25 
 

De serovar Salmonella Infantis werd eveneens aan een grondige analyse onderworpen. In 
2015 werden 20 isolaten uit karkassen van braadkippen en vlees van gevogelte getest op hun 
gevoeligheid voor antimicrobiële middelen (Tabel 11)  
Er werd een zeer hoge resistentie tegen quinolonen vastgesteld (90%). Met uitzondering van 
1 gevoelig isolaat, zijn alle andere resistent tegen ten minste twee antibioticafamilies 
waarvan er 10 op 20 resistent zijn tegen quinolonen en sulfamiden  (CipNalSmx). De 
verschillende resistentieprofielen worden in detail weergegeven in tabel 11.  Van alle isolaten zijn 
er 9 (45%) multiresistent en vertonen 6 verschillende resistentieprofielen (Tabel 11 ). 
Geen enkel isolaat is resistent tegen cefalosporines, en meropenem. Eén isolaat vertoont co-
resistentie tegen colistine, de macrolide azitromycine en quinolonen en één isolaat vertoont 
co-resistentie tegen quinolonen en tigecycline. Beide co-resistenties zijn bijzonder belangrijk 
omdat deze antibiotica, meer bepaald colistine en azitromycine, essentieel zijn als laatste 
redmiddel voor de behandeling van bepaalde infecties die veroorzaakt worden door 
multiresistente bacteriën in de humane gezondheidszorg. 

 

 

Tabel 11: Resistentieprofielen bij S. Infantis. 

AMR-profiel n 

Geen resistentie 1 

AmpCipNalSmx 1 

AmpSmxTmp 1 

AziCipColNalSmxTetTmp 1 

CipNalSmx 10 

CipNalSmxTet 1 

CipNalSmxTetTigTmp 1 

CipNalSmxTetTmp 4 

Totaal  20 
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3.2.2 Salmonella EU- AMR  
3.2.2.1 Salmonella spp. in het kader van het EU-AMR programma  
In 2015 werden 188 isolaten van Salmonella spp. ontvangen in het kader van de monitoring 
EU-AMR voor gevoeligheidsbepaling volgens het Europese Besluit 2013/652/EU. Ze werden 
geïsoleerd uit de volgende matrices : varkenskarkassen en runderkarkassen. Van deze 
isolaten zijn er 95 afkomstig uit het bemonsteringsprogramma van het FAVV en 93 uit de 
autocontrole van operatoren (Tabel 12 ). De verdeling van de serovars wordt geïllustreerd in 
figuur 6 . De serovar Derby is de meest verspreide serovar, gevolgd door Monophasic 
Typhimurium en Typhimurium var O :5-. 

 

 

Tabel 12: Aantal isolaten van Salmonella in het EU-AMR programma 

FAVV monitoring n 

Karkassen van varkens 95 

Operatoren  

Karkassen van kalveren 3 

Karkassen van varkens 88 

Niet gespecificeerd 2 

Totaal  93 
 

 
Figuur 6: Verdeling van de serovars bij Salmonella spp. afkomstig van varkenskarkassen die 
bemonsterd werden in het kader van het EU-AMR programma 

 

De antibioresistentie wordt in detail beschreven in tabel 13  en voorgesteld in figuur 7. 
Het resistentiepercentage wordt van hoog naar laag weergegeven volgens de EFSA-criteria. Er 
is een hoog resistentiepercentage voor ampicilline, sulfamethoxazol en tetracycline. 
De resistentie tegen cefalosporines van de derde generatie is daarentegen laag. Een isolaat, 
afkomstig van het bemonsteringsprogramma van het FAVV en behorend tot de auto-
agglutineerbare serovar, is resistent tegen cefotaxim en ceftazidine, d.w.z. vermoedelijke ESBL-
producerende Salmonella. Deze isolaten zijn eveneens resistent tegen ampicilline, maar 
vertonen geen co-resistentie tegen andere antibiotica. Er werd geen enkele stam aangetroffen 
als vermoedelijke carbapenemase producerende stam. Deze isolaten werden gecontroleerd 
met een tweede panel van antimicrobiële stoffen overeenkomstig het Europese Besluit 
2013/652/EU. 
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Tabel 13: Resistentiepercentage tegen antimicrobiële middelen bij Salmonella spp. (n=188) 
afkomstig van het EU-AMR programma 

AB n % 

Amp 78 41.49 

Azi 2 1.06 

Fot 2 1.06 

Taz 2 1.06 

Chl 11 5.85 

Cip 8 4.26 

Col 3 1.60 

Gen 1 0.53 

Mer 0 0.00 

NA 7 3.72 

Smx 75 39.89 

Tet 64 34.04 

Tig 4 2.13 

Tmp 31 16.49 
 

 

 
Figuur 7: Resistentiepercentage tegen antimicrobiële middelen bij Salmonella spp. afkomstig 
van het EU-AMR programma (n=188) in 2015. 

 

De resistentieprofielen tegen een of meerdere antibioticafamilies worden voor elke serovar 
weergegeven in Figuur 8 en Figuur 9.  
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Figuur 8: Resistentiepercentage tegen één (R1) of meerdere antibioticafamilies (R2-R6) voor 
de meest relevante serovars bij Salmonella spp. afkomstig van het EU-AMR programma. 

 

 

 

 
Figuur 9: Aantal isolaten resistent tegen één (R1) of meerdere antimicrobiële middelen (R2-
R6) voor de meest relevante serovars bij Salmonella spp. afkomstig van het EU-AMR 
programma. 

 

 

De serovar die het grootste aantal isolaten telt die gevoelig zijn voor alle geteste antimicrobiële 
middelen is S. Derby en de serovar die het grootste aantal multiresistente isolaten telt (≥3 
antibioticafamilies) is S. monofasische Typhimurium met een multiresistentiepercentage van 
75% (24 op 32) (Figuur 9 ). Het meest voorkomende resistentieprofiel is van het type 
AmpSmxTet (16 op 32). Er dient opgemerkt te worden dat er drie profielen zijn met 
bijzondere co-resistentie van het type AmpAziColSmxTet (n=1), AmpAziSmxTet (n=1) en 
AmpSmxTetTig (n=1). 
Er moet eveneens aandacht geschonken worden aan de multiresistentie aangetroffen bij 
S. Infantis. Vijf van de zes isolaten (71%) vertonen een multiresistent fenotype van het type 
CipNalSmxTetTmp. Eveneens voor de soort Rissen vertoonde 5 van de 7 isolaten 
multiresistentie met vier verschillende fenotypes. Het enige isolaat van S. Paratyphi dat 
teruggevonden is in het EU-AMR Salmonella programma, was eveneens multiresistent van het 
type AmpCipNalSmxTmp. 
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3.2.2.2 ESBL Salmonella in het kader van het EU-AMR  programma  
Een enkel isolaat werd als vermoedelijk ESBL bevestigd in 2015. Deze is afkomstig van de 
autocontrolemonsters van de operatoren en het werd geïsoleerd uit een varkenskarkas. Het 
isolaat behoort tot de auto-agglutineerbare serovar. 
De resultaten van het eerste en het tweede panel hebben aangetoond dat het isolaat wel degelijk 
resistent is tegen cefalosporines van de derde generatie met een ESBL fenotype. 
 

 

3.3 β-lactamase producerende E. coli   
 

3.3.1 Detectie van ESBL, AmpC of carbapenemase produceren de E. coli in 
matrices van voeding van dierlijke oorsprong.  

In 2015 werden β-lactamase producerende E. coli opgespoord volgens de methode beschreven 
in het Europese besluit 2013/652/EU betreffende monsters van rundvlees- en 
varkensvleesbereidingen en monsters van runder-, varkens- of kalfsgehakt. 
De detectie van ESBL-producerende E. coli werd eveneens uitgevoerd op visserijproducten 
(sectie 5.5.2.3.1.2). 

 

3.3.1.1 Detectie in rund-, varkens- en kalfsvlees e n in filet americain  
In 2015 werd, in het kader van de opsporing van β-lactamase producerende E. coli in matrices 
van dierlijke oorsprong, een kwalitatieve methode (aanwezig/afwezig) gebruikt bij rund-, varkens- 
en kalfsvlees, filet americain en visserijproducten. 
Deze methode is gebaseerd op de methode beschreven in het Europese besluit 2013/652/EU. 
Het McConkey milieu werd gebruikt, gesupplementeerd met cefotaxime (CTX, 1mg/L) (Biorad, 
gebruiksklaar) voor de opsporing van ESBL/AmpC-producerende E. coli  en CarbaSmart 
(BioMérieux) voor de opsporing van carbapenemasen. 
21 monsters van filet americain werden positief bevonden, maar enkel 18 isolaten werden als 
ESBL-producerend bevestigd. Bij varkens-, kalfs- en rundergehakt werden 67 monsters positief 
bevonden, maar enkel 64 monsters werden als ESBL-producerend bevestigd (Tabel 14 ). Het 
aantal E. coli stammen geïsoleerd uit varkens-, kalf- en rundvlees wordt in tabel 14 
gedetailleerd weergegeven. 

 

 

Tabel 14: Detectie van ESBL-producerende E. coli in matrices van dierlijke oorsprong 
 

 Filet americain Varken/kalf/rund 

Aantal monsters 297 365 

ESBL-producerende E. coli 18 64 

% positieve monsters voor ESBL E. coli 6.06 17.53 

 

3.3.1.2 Detectie van ESBL/AmpC en/of carbapenemase- producerende E. coli in 
visserijproducten  

In 2015 werden 101 monsters van visserijproducten geanalyseerd voor de detectie van 
ESBL/AmpC en carbapenemase-producerende E. coli. De resultaten worden in detail 
weergegeven in tabel 15.  Drie monsters werden positief bevonden. Een monster was 
afkomstig van een kraakbeenvis en 2 van schaaldieren. Wat de positieve visserijproducten 
betreft, waren de monsters van buitenlandse oorsprong, namelijk afkomstig uit Vietnam en 
India. 

 

 

Tabel 15: Detectie van ESBL-producerende E. coli in visserijproducten 

 Visserijproducten 

Aantal monsters 101 

ESBL-producerende E. coli 3 

% positieve monsters voor ESBL E. coli 2.97 
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3.3.1.3 Telling van ESBL-producerende E. coli in vlees van gevogelte  
In 2015 werd een kwantitatieve methode gebruikt in het kader van de telling van β-lactamase-
producerende E. coli in vlees van gevogelte. 
In totaal werden 591 monsters geanalyseerd door het WIV, het LFSAGX en het FLVVM om ESBL 
E. coli in vlees van gevogelte te tellen. De methode die gebruikt wordt voor het tellen van E. coli 
in gevogelte is gebaseerd op de ISO 16649-2-norm. TBX gesupplementeerd met cefotaxime 
(CTX, 1 mg/L) (Biorad) is het milieu dat wordt gebruikt. 206 van de 591 monsters waren ESBL-
positief, met een detectielimiet van 10kve/g. De gedetailleerde resultaten per onderdeel zijn 
weergegeven in tabel 16.  

 

Tabel 16 : Telling van ESBL-producerende E. coli in vlees van gevogelte 

 Braadkippen Versneden 
vlees 

Volledig 
gevogelte 

totaal 

ESBL+ 103 68 35 206 

ESBL- 101 228 57 385 

Totaal 204 296 92 591 

% ESBL+ 50.49 22.97 38.04 34.86 
 

3.3.2 Specifiek toezicht op de ESBL-, AmpC- of carbapenem ase-producerende E. coli-
bacteriën in vlees van gevogelte  

Naar aanleiding van de methode beschreven in het Europese besluit 2013/652/EU worden in 
2015 alle isolaten die resistent zijn tegen een cefalosporine van de derde generatie beschouwd 
als vermoedelijk β-lactamaseproducerende E. coli. Deze worden getest met het eerste panel van 
antimicrobiële stoffen van tabel 1a. 
 
Van de 206 isolaten afkomstig uit vlees van gevogelte werden er 193 bevestigd als ESBL-
producerend, dit wil zeggen dat ze resistentie vertonen tegen cefalosporines van de derde 
generatie. Ze werden daarna getest om hun resistentie tegen antimicrobiële middelen te bepalen. 
Het resistentiepercentage wordt weergegeven in figuur 10. Voor de bevestigde ESBL-positieve 
isolaten was de resistentie extreem hoog tegen sulfamethoxazole, ciprofloxacine en 
nalidixinezuur, zeer hoog tegen tetracycline en trimethoprim, hoog tegen chloramfenicol en laag 
tegen gentamicine en azitromycine. Een enkel isolaat is resistent tegen tigecycline. 

 

 
Figuur 10: Resistentiepercentage op het eerste panel van antimicrobiële agentia bij E. coli 
geïsoleerd uit pluimvee (n=193) 

 

 

Elk E. coli isolaat dat een resistentie vertoonde tegen cefotaxime, ceftazidim of meropenem 
moest getest worden met het tweede panel (EUVSEC2) en de resultaten werden geïnterpreteerd 
volgens de criteria van het EFSA 2012 (Tabel 17 ). Het tweede panel maakt een nadere 
classificatie mogelijk van de isolaten van E. coli die resistentie vertonen tegen 
cefalosporines van de derde generatie. 
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Tabel 17. Classificatiecriteria van de β-lactamasen*. 
classificatie Beschrijving van het fenotype 
Vermoedelijk ESBL Positieve synergietest, gevoelig voor 

cefoxitine, resistent tegen cefepim 
Vermoedelijk ESBL+AmpC Positieve of negatieve synergietest, resistent 

tegen cefoxitine en cefepim 
AmpC Negatieve synergietest, resistent tegen 

cefoxitine en gevoelig voor cefepim 
Vermoedelijk carbapenemasen Resistent tegen meropenem 
Unusual Alle andere combinaties 
* Volgens EFSA, 2012. 

 

 

 

 
Figuur 11: Fenotypische verdeling van ESBL/AmpC of carbapenemase-producerende E. coli 
geïsoleerd uit gevogelte (n=193) 

 

De resultaten tonen een predominantie van β-lactamase E. coli van het type ESBL (75%) 
geïsoleerd uit gevogelte gevolgd door het gecombineerd fenotype van het type ESBL+AmpC 
(figuur 11 ). De co-resistentie tegen sulfamethoxazole, trimethoprim en tetracycline komt 
zeer vaak voor bij de isolaten met een fenotype van het type β-lactamase. Er dient 
opgemerkt te worden dat 78% (151/193) van de β-lactamaseproducerende isolaten een co-
resistentie vertoont tegen ciprofloxacine en dat 4.14% (8/193) een co-resistentie vertoont 
tegen azitromycine. Er werd geen co-resistentie tegen colistine, tigecycline en meropenem 
voor deze isolaten waargenomen. 

 

Van de 193 stammen werden er 86 gesequeneerd. De selectie van stammen is representatief 
voor het hele jaar 2015 en geeft de stammen weer die tijdens het hele jaar verzameld en 
geïsoleerd werden. De verdeling van de genen wordt geïllustreerd in figuur 12 . 
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Figuur 12 : Genotypische verdeling van resistentiegenen bij E. coli geïsoleerd uit vlees 
van gevogelte. 

 

 

Net als de vorige jaren is CTX-M-1 de meest voorkomende familie die teruggevonden wordt in 
gevogelte. Hierna komt SHV-12 het meest voor bij ESBL genotypes met één enkel gen. De 
meest courante combinatie van twee resistentiegenen bij ESBL genotypes is CTX-M-1/TEM-1, 
gevolgd door SHV-12/TEM-1 (Tabel 18 ). 

 

Tabel 18 . Genotypische verdeling van de genen die verantwoordelijk zijn voor de 
resistentie bij ESBL/AmpC E. coli geïsoleerd uit gevogelte vlees. 

Resistentiegen n % 

CTX-M-1 32 37.21 

CTX-M-1/SHV-12 2 2.33 

CTXM-1/TEM-1 1 1.16 

CTX-M-1/TEM-1 5 5.81 

CTX-M-1/TEM-1/CMY-2 1 1.16 

CTXM-15/TEM-1 1 1.16 

CTX-M-15/TEM-1 1 1.16 

CTX-M-2 1 1.16 

CTX-M-32 1 1.16 

CTX-M-8 1 1.16 

SHV-12 13 15.12 

SHV-12/TEM-1 2 2.33 

SHV-12/TEM-52 1 1.16 

TEM-1 4 4.65 

TEM-1/CMY-2 4 4.65 

TEM-1/SHV-12 2 2.33 

TEM-135 1 1.16 

TEM-52 4 4.65 

TEM-52/SHV-12 1 1.16 
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TEM-52C 2 2.33 

CMY-2 6 6.98 

Totaal 86 100.00 
 

3.3.3 Specifiek toezicht op de ESBL-, AmpC- of carbapenem asen-producerende E. coli-
bacteriën in vers vlees van runderen, kalveren en v arkens 

 

Om een verschil  tussen de antibioticaresistentieprofielen van ESBL-E. coli isolaten uit vers vlees 
enerzijds en vleesbereidingen anderzijds waar te nemen, werd een bijkomstige analyse 
uitgevoerd per monstercategorie en per matrix. Dat wil zeggen dat een vergelijking tussen vers 
varkensvlees (3.3.3) en vleesbereidingen op basis van varkensvlees (3.3.4) zou kunnen worden 
uitgevoerd. Ook een vergelijking tussen vers runds-of kalfsvlees (3.3.3) en vleesbereidingen op 
basis van runds-of kalfsvlees (3.3.4) zou kunnen worden uitgevoerd. Filet américain valt niet 
onder deze twee categorieën van bereidingen waardoor er een afzonderlijke analyse uitgevoerd 
werd (3.3.5). 

 

Alle ESBL-E. coli stammen geïsoleerd uit vers runds-, kalfs- en varkensvlees die deel uitmaakte 
van het EU-AMR 2015-programma werden getest op antimicrobiële gevoeligheid met panel 1 
(Tabel 1a ) en panel 2 (Tabel 1b ) overeenkomstig het Europese Besluit. 

 

In 2015 werden er in totaal 13 isolaten vers rundsvlees (kalf en rund) getest. Eén isolaat is niet 
bevestigd als ESBL. Deze is gevoelig voor alle geteste antibiotica en is hierdoor uitgesloten bij de 
analyse. Figuur 13 geeft de resistentie weer van de ESBL-bevestigde isolaten uit vers 
rundsvlees getest met het eerste panel van antimicrobiële stoffen. 
De resistentie is extreem hoog tegen sulfamethoxazole, zeer hoog tegen tetracycline, hoog 
tegen ciprofloxacine, nalidixinezuur, trimethoprim en chloramfenicol en laag tegen gentamicine 
en azitromycine. Er werd geen resistentie tegen colistine, meropenem en tigecycline gevonden. 

 

 
Figuur 13 : Resistentiepercentage op het eerste panel van antimicrobiële agentia bij E. coli 
geïsoleerd uit vers rundsvlees (n=12) 

 

 

Voor de ESBL-bevestigde isolaten uit vers varkensvlees (figuur 14 ) was de resistentie extreem 
hoog tegen sulfamethoxazole en trimethoprim, zeer hoog tegen ciprofloxacine, nalidixinezuur 
en tetracycline, hoog tegen chloramfenicol, gematigd tegen gentamicine, azitromycine en 
colistine en laag tegen tigecycline. Meropenem is het enige antimicrobiële middel waartegen 
geen enkel isolaat resistent is. 
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Figuur 14 : Resistentiepercentage op het eerste panel van antimicrobiële agentia bij E. coli 
geïsoleerd uit vers varkensvlees (n=16) 

 

 
Figuur 15 : Distributie van het fenotype in vers rundsvlees (n=12) 

 

 

 
Figuur 16 : Distributie van het fenotype in vers varkensvlees (n=16) 

 

De distributie van de fenotypes in vers runds- en varkensvlees na het testen met het tweede 
panel van antimicrobiële middelen wordt respectievelijk beschreven in figuur 15 en 16. Het 
predominante fenotype is het ESBL-type (82%), zoals het geval is voor gevogelte en filet 
américain. Op één na alle isolaten vers rundsvlees, vertonen een multiresistent profiel. 
Naast de resistentie tegen cefalosporines (fenotype van het type β-lactamase (ESBL, 
ESBL+AmpC)) wordt co-resistentie tegen sulfamethoxazole, tetracycline en trimethoprim 
vastgesteld in de helft van de isolaten en 41% (5 op 12) zijn ook resistent tegen quinolonen. 
Eén isolaat heeft een meer bijzonder profiel, met eveneens een co-resistentie tegen 
azitromycine (AmpAziFotTazChlCipNalTet). 
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Alle isolaten uit vers varkensvlees vertonen een multiresistent profiel. Naast de resistentie tegen 
cefalosporines wordt co-resistentie tegen sulfamethoxazole, tetracycline en trimethoprim vaak 
vastgesteld (62.5% - 10 op 16). De helft van de isolaten (8 op 16) vertonen een co-resistentie 
tegen sulfamethoxazole, tetracycline, trimethoprim en quinolonen. Er dient opgemerkt te worden 
dat er twee multiresistente isolaten zijn die een bijzonder resistentieprofiel vertonen: één met een 
co-resistentie tegen quinolonen en colistine (AmpFotTazChlCipColNalSmxTetTmp) en één met 
een resistentie tegen alle geteste antibiotica, azithromicyne en tigecycline inbegrepen 
(AmpAziFotTazChlCipColNalSmxTetTigTmp) en uitgezonderd meropenem. 

 

 

 

3.3.4 Specifiek toezicht op de ESBL-, AmpC- of carbapenem asen-producerende E. coli-
bacteriën in vleesbereidingen van rund, kalf en var ken 

 

Voor de 28 ESBL-bevestigde isolaten uit varkensvleesbereidingen is de resistentie extreem hoog 
tegen sulfamethoxazole, zeer hoog tegen trimethoprim, hoog tegen ciprofloxacine, nalidixinezuur 
en tetracycline, gematigd tegen chloramfenicol, laag tegen gentamicine, azitromycine en 
meropenem. Geen enkel isolaat is resistent tegen colistine en tigecycline. De meest opmerkelijke 
verschillen ten aanzien van vers varkensvlees zijn de detectie van resistentie tegen meropenem 
en de gevoeligheid voor tigecycline en colistine. 

 

De distributie van de fenotypes in bereidingen van varkensvlees na het testen met het tweede 
panel van antimicrobiële middelen wordt beschreven in figuur 17. Het predominante fenotype 
is het ESBL-type (68%). Vergeleken met vers vlees, wordt er een grotere verscheidenheid 
aan fenotypes vastgesteld in deze monstercategorie. Het gecombineerde fenotype 
ESBL+AmpC+Carbapenemase is in 4% van de gevallen aanwezig. 

 

Het meest opmerkelijke feit, dat eveneens verschillend is met vers varkensvlees, is de detectie 
van een vermoedelijke carbapenemase en dit voor de allereerste keer. Dit isolaat, verkregen uit 
een varkensvleesbereiding, vertoont een resistentieprofiel van het type 
AmpFotTazCipGenMerNalSmxTmp. 
Deze stam werd bevestigd als een carbapenemase-producerende stam, met een gecombineerd 
fenotype van het type ESBL+Carbapenemasen. De stam groeit op het specifieke CarbaSmart-
medium. Genotypering en sequenering hebben de aanwezigheid van een gen van de familie 
van metallobetalactamasen VIM-1, een ESBL-gen van de familie SHV-129 en een AmpC-
gen van de familie CMY-123 aangetoond. 

 

 

 
Figuur 17 : Resistentiepercentage op het eerste panel van antimicrobiële agentia bij E. coli 
geïsoleerd uit bereidingen van varkensvlees (n=28) 
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Figuur 18 : Fenotypische distributie geassocieerd met β-lactamasen bij E. coli 
geïsoleerd uit bereidingen van varkensvlees (n=28) 

 

 

 

In totaal werden 12 isolaten gegenotypeerd. NGS werd eveneens uitgevoerd op het meropenem-
resistente isolaat. De verdeling van de resistentiegenen wordt weergegeven in figuur 19 . 
Het isolaat dat resistent is tegen carbapenemasen werd bevestigd met NGS en de 
aanwezigheid van het VIM-1-gen is ook bevestigd. 

 

 
 

 

Figuur 19 : Genotypische distributie geassocieerd met β-lactamasen bij E. coli 
geïsoleerd uit bereidingen van varkensvlees (n=12) 

 

Voor de 7 ESBL-E. coli isolaten uit rundsvleesbereidingen was de resistentie tegen alle 
antibiotica, met uitzondering van azitromycine, colistine, meropenem en tigecycline, tussen 
extreem hoog en hoog (Figuur 20 ). Het resistentiepatroon is gelijkaardig aan dat van vers 
rundsvlees, uitgezonderd van de resistentie tegen trimethoprim, ciprofloxacine, 
nalidixinezuur en azythromycine, die duidelijk hoger ligt bij isolaten uit rundsvleesbereidingen. 
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Figuur 20 : Resistentiepercentage op het eerste panel van antimicrobiële agentia bij E. coli 
geïsoleerd uit bereidingen van rundsvlees (n=7) 

 

 

Uit de resultaten met het tweede panel van antimicrobiële middelen volgt dat 71.43% van de 
isolaten (5 van de 7) een ESBL fenotype vertonen en 28.57% (2 van de 7) een AmpC fenotype. 
Het genotype werd slechts bepaald voor 4 isolaten. Deze bevatten enkel het resistentiegen 
CTX-M-1 (n=2) of een combinatie met TEM-1 (n=2). 

 

3.3.5 Specifiek toezicht op de ESBL-, AmpC- of carbapenem asen-producerende E. coli-
bacteriën in filet américain 

 

 

De ESBL-E. coli geïsoleerd uit gehakt van rundsvlees (rundsgehakt, filet américain) zijn getest op 
antimicrobiële gevoeligheid met panel 1 en panel 2, respectievelijk, overeenkomstig tabel 26 en 
27. 
Van de 20 isolaten die in 2015 met het eerste panel antimicrobiële stoffen getest zijn, vertonen 2 
isolaten geen ESBL resistentie. Ze waren dus gevoelig voor alle geteste antimicrobiële middelen. 
Deze 2 isolaten werden niet opgenomen bij de analyse. Voor de 18 ESBL-bevestigde isolaten 
geïsoleerd uit filet américain is de resistentie extreem hoog tegen sulfamethoxazole, zeer hoog 
tegen tetracycline, hoog tegen trimethoprim, chloramfenicol en quinolonen en gematigd tegen 
azytromycine en gentamicine. Er is geen resistentie vastgesteld tegen colistine, meropenem en 
tigecycline (figuur 21 ). 
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Figuur 21 : Resistentie tegen antimicrobiële middelen bij E. coli geïsoleerd uit filet américain 
(n=18) 

 

 

 
Figuur 22 : Fenotypische distributie bij E. coli geïsoleerd uit filet américain (n=18) 

 

Zoals weergegeven in figuur 22 is het ESBL-fenotype predominant, gevolgd door het 
gecombineerde fenotype ESBL+AmpC. Voor filet américain vertonen alle isolaten, op één 
uitzondering na, een multiresistent profiel. Naast de resistentie tegen cefalosporines 
(fenotype van het type β-lactamase (ESBL, AmpC, ESBL+AmpC)), is de co-resistentie tegen 
quinolonen vastgesteld bij 27,7% van de isolaten (5 op 18). De resistentie tegen 
sulfamethoxazole, trimethoprim en tetracycline is aangetroffen bij alle isolaten (met 
uitzondering van één), alleen of in combinatie. Eén isolaat vertoont een meer bijzonder 
resistentieprofiel met een multiresistentie die ook azitromycine omvat 
(AmpAziFotChlCipGenNalSmxTetTmp). 

 

Van de 18 isolaten zijn er 13 gegenotypeerd en gesequeneerd. De genotypische distributie wordt 
weergegeven in Tabel 19 . 

 

 

Tabel 19 . Genotypische distributie van de genen die verantwoordelijk zijn voor de 
resistentie bij ESBL/AmpC-E. coli geïsoleerd uit filet américain 

Genen n % 

CMY-2 2 15.38 

CTX-M-1 7 53.85 

CTX-M-15 1 7.69 

Niet 3 23.08 
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Het meest opmerkelijke resultaat dat af te leiden is uit deze analyse is dat er voor 3 isolaten 
(23,08%) geen enkel resistentiegen kon worden gedetecteerd. Het gaat hier om 2 isolaten met 
een ESBL-fenotype en 1 isolaat met een AmpC-fenotype. Uit dit resultaat volgt dat er mogelijks 
andere resistentiemechanismen van belang kunnen zijn zoals andere genen die minder vaak 
worden aangetroffen en niet routinematig worden getest, of dat er fysiologische veranderingen 
kunnen optreden, zoals de wijziging van de doorlaatbaarheid van het bacteriemembraan. 
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6 Afkortingen  
RAM: Resistentie tegen antimicrobiële middelen 
AMP: Ampicilline 
NAL: Nalidixinezuur 
CIP: Ciprofloxacine 
TET: Tetracycline 
COL: Colistine 
GEN: Gentamicine 
TRIM: Trimethoprim 
SUL: Sulfamethoxazole  
CHL: Chloramfenicol 
AZT: Azitromycine 
TIG: Tigecycline 
FOX: Cefoxitin 
FOT: Cefotaxime 
TAZ: Ceftazidime 
FED: Cefepime 
FOT/CL: cefotaxime+clavulaanzuur 
TAZ/CL: ceftazidime+clavulaanzuur  
MER: Meropenem 
TEM: Temocilline 
IMI: Imipenem 
ERT: Ertapenem 
NRL: Nationaal referentielaboratorium 
EU-RL: Europees referentielaboratorium 
ESBL: extended spectrum beta-lactamase 
MIC: Minimale inhibitorische concentratie 
CTX, TEM, SHV: verschillende families van genen verantwoordelijk voor de resistentie tegen β-lactam 
antibiotica, cefotaxime (CTX), first plasmid-mediated β-lactamase (TEM), variabele sulphydryl (SHV) 
AmpC: een gen verantwoordelijk voor de resistentie tegen β-lactam antibiotica 
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