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ESBL in de media



Bron: NRC

Blootstelling via het eten van vlees?



Hoe groot is de totale blootstelling via het eten 
van vlees? (niet alleen kippenvlees is besmet!)

Wat zijn de producten die tot de hoogste 
blootstelling leiden?

Nota Bene: Blootstelling ǂ risico

Berekening van blootstelling via het 
eten van vlees

Evers et al. Comparative exposure assessment of ESBL-producing Escherichia coli through meat consumption. PlosOne. 2017 Jan 
5;12(1):e0169589



Inputs in rekenmodel

• Vóórkomen van ESBLs in verschillende vleesproducten

 rund, kalf, varken, kip, schaap

 prevalentie en concentratie ESBLs

• Gegevens uit voedsel consumptiepeilingen

• Toename/afname in concentratie tijdens opslag, bewerken, 
verhitten

• Fractie opgenomen via kruis-contaminatie (bv via verse  
groentes)



 Prevalentie: MARAN report
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ESBL E. coli 
Prevalentie & Concentratie

● Concentratie op kippenvlees: Cohen-Stuart et al. en eigen data

– 8.57 CFU/g

– voor andere diersoorten onbekend! Schatting: rundvlees 0.88 CFU/g, 
varkensvlees 1.33 CFU/g



Aantallen bacteriën per vleessoort door de voedselketen
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 Blootstelling van de totale NL bevolking per jaar is 1.2x109

ESBL-E. coli bacteriën, dus relatief lage blootstelling
 Dit bij koken volgens kookboek en normale keuken hygiëne
 Blootstelling via rundvlees 78%, via kip slechts 18%
 Begin kip besmetting 97% van totaal, verhitting door 

consument zorgt voor sterke daling (kip wordt niet rauw 
gegeten)

 Rundvlees wordt vaker rauw/onvoldoende verhit gegeten

Resultaten



 Studie juni tot september 2014 door IRAS
 Op 66 verschillende zwemlocaties watermonsters verzameld
 Prevalentie: 67% v/d watermonsters ESBL positief
 47% van de zwem“events” leidt tot blootstelling aan ESBLs
 Concentratie ESBLs in water zijn laag
 Niet iedereen zwemt regelmatig buiten in zoet water
 Blootstelling: 4,6 x 106 KVE per jaar voor de totale NL bevolking
 Vergelijking: eten van vlees 1,2x109 KVE per jaar
 Conclusie: blootstelling via het zwemmen is nog lager dan via het eten 

van vlees

Daisy de Vries et al. Risk factors for ESBL producing E. coli in recreational waters and potential 
human exposure. submitted

QMRA zwemmen in recreatiewater



Probleem: interpretatie QMRA data

Dragerschap

Dosis-response?

Opname xx bacteriën

Daarom zijn er ook epidemiologische studies nodig

Ziekte



Risico van wonen in een gebied met veel 
veehouderijen? 

 Consortium Veehouderij en 
Gezondheid Omwonenden 
(VGO)

 RIVM, IRAS, WUR en NIVEL



VGO, wat was de vraag?

Wij weten dat er blootstelling is.

Hebben omwonenden van veehouderijen ook meer kans op 
dragerschap van ESBL-producerende bacteriën?
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Het onderzoeksgebied



500 m 1000 m

Belangrijke gegevens:
• Afstand huisadres – eerste bedrijf
• Aantal bedrijven in straal 500m en straal 1000m
• Aantal dieren in straal 500m en straal 1000m



 In het studiegebied wonen
 tussen 18 – 70 jaar oud zijn
 niet op een veehouderij wonen of werken

Aan deelnemers werd gevraagd om:

 een ontlastingsmonster voor de kweek
 een ingevulde vragenlijst
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Deelnemers moesten:



 109/2432 mensen ESBL-positief 

 prevalentie 4.5% (95% CI 3,7-5,4) = gelijk aan andere studies

 De meest voorkomende ESBL soorten

 CTX-M-15,  CTX-M-14/17 en CTX-M-1; meestal in E. coli, Klebsiella kwam weinig 
voor = gelijk aan andere studies

• Er werd geen consistent verband gevonden voor de relatie tussen ESBL-
dragerschap en de aanwezigheid van vee en veehouderijen

 Risicofactoren voor dragerschap waren:

 reizen naar Afrika, Azië of Latijns-Amerika; gebruik maagzuurremmers; 
wonen in de buurt van nertsenbedrijf; hobbymatig houden van koeien

Resultaten VGO

Wielders et al. Extended-spectrum β-lactamase- and pAmpC-producing Enterobacteriaceae among the general population in a livestock-
dense area. Clin Microbiol Infect. 2017 Feb;23(2):120.e1-120.e8.



 Doel
 Om de relatieve bijdrage van de verschillende reservoirs aan dragerschap en ziektelast van 

de mens te kwantificeren
 Om (kosten)effectieve maatregelen te kunnen treffen

 Methoden (afhankelijk van beschikbare data en doel)
 Typeringsdata 

 beschrijvend (Dorado-Garcia et al. 2017)
 modelmatig  (Mughini-Gras 2014 et al.) Tracing the sources of human salmonellosis: A multi-model 

comparison of phenotyping and genotyping methods. Infection, Genetics and Evolution)

 Epidemiologische studies (VGO, zwemmer studie, vega studie)
 Rekenmodellen blootstelling (QMRA vlees, zwemmen)
 Interventiestudies
 (Uitbraken: maar die zijn er bij ESBLs niet)
 Expertschattingen

Attributie

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84908509940&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=mughini+gras&st2=bilthoven&nlo=&nlr=&nls=&sid=e06e7a855241554f26a0ffd1afa78c88&sot=b&sdt=sisr&sl=48&s=(AUTHOR-NAME(mughini+gras)+AND+AFFIL(bilthoven))&ref=(franz)&relpos=6&citeCnt=15&searchTerm=


Gebruik van bestaande modellen voor voedsel-
overdraagbare pathogenen (Hald et al.; aangepast door 
Mughini-Gras)
 Data: typeringsdata, prevalentie per bron
 Aanname:

 De gendistributie zegt iets over de epidemiologische 
verwantschap van reservoirs

 NB: het zegt niets over de richting van deze transmissie

Attributie typeringsdata modelmatig
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Aangepast model: Mensen zijn zowel eindgastheer als bron

?

Resultaat: mens is de 
belangrijkste bron voor de 
mens
Er is echter nog veel 
onzekerheid in het model



Maar model moet nog verder worden aangepast



 Met de beschikbare modellen is het mogelijk om tot 
kwantificering van attributie te komen

 De mens is een relatief belangrijke bron voor de mens
 De veehouderij draagt maar beperkt bij
 Er zijn echter risicogroepen (bijvoorbeeld veehouders)
 Er zijn nog veel onzekerheden en er ontbreken nog data

 Surveillance in alle domeinen, infectiepreventie, hygiëne, en 
verantwoord antibioticabeleid bij mens en dier blijven belangrijk

Conclusie



Veilig voedsel 
produceren

Met dank aan



De transmissie tussen huishoudens moet 0.67 keer groter zijn dan de transmissie binnen het huishouden om 
tot een prevalentie van 4% dragerschap te komen als er geen andere bron zou zijn
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Mens-op-mens transmissie?
Quantifying within-household transmission of extended-spectrum β-lactamase-producing bacteria.
Haverkate MR et al. Clin Microbiol Infect. 2017 Jan;23(1):46.e1-46.e7. doi: 10.1016/j.cmi.2016.08.021.

B/W, transmissie tussen-
huishoudens als proportie van 
transmissie binnen-huishoudens

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27596534

