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SAMENVATTING
In drie verschillende regio’s in Vlaanderen werd voor 14 antibiotica die frequent in de humane geneeskunde en de diergeneeskunde aangewend worden, het voorkomen van resistentie bij E. coli bepaald voor
vleesvarkens, melkvee, vleeskippen, septisch materiaal afkomstig van de mens, hazen en oppervlaktewater.
De meeste antibioticumresistentie werd opgemerkt bij vleesvarkens en vleeskippen, gevolgd door septisch
materiaal en oppervlaktewater. In elke niche werd de meeste resistentie vastgesteld tegenover sulfamethizole,
oxytetracycline, neomycine en streptomycine. Voor de resistentiepercentages werden geen significante verschillen tussen de drie regio’s noch tussen vleesvarkens en vleeskippen, melkvee en hazen, en septisch materiaal en oppervlaktewater vastgesteld.
De resultaten tonen aan dat antibioticumresistentie bij E. coli vooral bij industrieel gehouden dieren
maar ook bij kiemen geïsoleerd uit septische tanks frequent voorkomt.

INLEIDING
Zowel in de humane geneeskunde als in de diergeneeskunde wordt de laatste jaren meer en meer aandacht
besteed aan de problematiek van de toenemende antibioticumresistentie. De resistentie in de humane geneeskunde betekent een direct risico voor de volksgezondheid doordat de therapie bij levensbedreigende
infecties in dit geval faalt (Mevius et al., 2000). Ook in
de diergeneeskunde veroorzaakt resistentie therapiefalen. Bovendien bestaat ook het risico van de verspreiding van resistentie naar de humane bacteriële populatie. Het meest directe volksgezondheidsrisico ontstaat
wanneer antibioticumresistente (voedsel)pathogenen
via de voedselketen of via direct contact ziekte bij de
mens veroorzaken (Mevius et al., 2000; Catry et al.,
2003). Het is echter ook mogelijk dat resistentiegenen
uitgewisseld worden tussen dierlijke en menselijke
bacteriën (Sørum en Sunde, 2001). Op deze manier
kunnen menselijke pathogene bacteriën via interactie
met dierlijke bacteriën resistent worden.
De commensale microbiota ter hoogte van het
spijsverteringsstelsel van gezonde mensen en dieren
worden beschouwd als het grootste reservoir van resistentiegenen (Lester et al., 1990; Sørum en Sunde,
2001). Teneinde een resistentiesituatie in een bepaalde regio en tijdsperiode te kunnen beschrijven, wor-

den dergelijke commensale kiemen dan ook als indicatorbacteriën onderzocht. De indicatorbacterie die
het meest werd onderzocht is E. coli, vermits deze bij
zowat alle dieren uit de feces geïsoleerd kan worden
(van den Bogaard et al., 2000). Bijgevolg kunnen prevalenties van resistente bacteriën in verschillende
ecologische niches met elkaar vergeleken worden.
De prevalentie van antibioticumresistentie van de
indicatorbacterie E. coli is in de literatuur zowel bij de
mens als bij landbouwhuisdieren ruim gedocumenteerd (Mevius et al., 2000; Österblad et al., 2000;
Sáenz et al., 2001; Bruinsma et al., 2002, 2003a). Niet
vaak worden zowel de mens als de huisdieren in eenzelfde studie opgenomen en vergeleken. Ook over de
prevalentie van antibioticumresistentie in oppervlaktewater is relatief veel informatie beschikbaar (Cernat et al., 2002; Cardonha et al., 2004; Walia et al.,
2004), maar ook hier worden zelden gelijktijdig andere
ecologische niches onderzocht. De prevalentie van
antibioticumresistentie bij wilde dieren daarentegen
is slechts weinig onderzocht (Gilliver et al., 1999; Sherley et al., 2000; Österblad et al., 2001).
Door sommige auteurs wordt gepostuleerd dat de
bacteriële populaties van verschillende ecologische
niches nauw met elkaar verbonden zijn (Al-Ghamdi
et al., 1999; van den Bogaard et al., 2001; Schroeder
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et al., 2002; Aubry-Damon et al., 2004), terwijl andere
auteurs deze hypothese weerleggen (Nijsten et al.,
1996; Sannes et al., 2004). Er bestaat dus nog onenigheid over de mogelijkheid van resistentieoverdracht
tussen verschillende ecologische niches. In hoeverre
de prevalentie van antibioticumresistentie beïnvloed
wordt door externe factoren, zoals bijvoorbeeld de
populatiedensiteit en geografische verschillen, is ook
nog niet volledig duidelijk.
Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de
prevalentie van antibioticumresistentie in de indicatorbacterie E. coli voor zes ecologische niches, met name
vleesvarkens, melkvee, vleeskippen, septisch materiaal
afkomstig van de mens, hazen en oppervlaktewater, en
dit in drie Vlaamse regio’s voor 14 antibiotica die frequent in de humane geneeskunde en de diergeneeskunde aangewend worden. Tevens werd nagegaan of er een
mogelijk effect van de dierlijke populatiedensiteit waar
te nemen was.

MATERIAAL EN METHODEN
Het verzamelen van de sta len
Van september tot november 2004 werden in drie
verschillende Vlaamse regio’s, die op basis van hun
dierdensiteit geselecteerd werden, stalen van oppervlaktewater en septisch materiaal en feces van vleesvarkens, melkkoeien, vleeskippen en hazen verzameld.
De geselecteerde regio’s waren Brugge (laagste densiteit), Deinze (matige densiteit) en Wingene (hoogste
densiteit). Van elke soort landbouwhuisdieren werden zeven bedrijven per regio bemonsterd. Zeven hazen en zeven oppervlaktewateren werden eveneens
per regio bemonsterd. Per bedrijf, haas of locatie
(voor oppervlaktewater) werden twee stalen genomen. Tevens werden 14 stalen septisch materiaal per
regio genomen.
Bij de vleesvarkens werden twee fecesstalen genomen uit de mestput van het compartiment waar de
oudste vleesvarkens gehuisvest waren. Op de meeste
melkveebedrijven waren roosters aanwezig waarbij
de mestmonsters uit de mestput genomen werden.
Indien er geen roosters waren, werden verse feces verzameld van verschillende mestplakken die zich op de
stalvloer bevonden. De procedure voor de staalname
bij de vleeskippen was analoog aan deze bij het melkvee wanneer er geen roosters aanwezig waren. Septisch materiaal werd bekomen via de firma’s Aquafin
en Hydrojet. Per regio werden zeven hazen onmiddellijk na een jachtpartij rectaal bemonsterd door middel
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van swabs met transportmedium. Het bemonsterde
oppervlaktewater moest vlot toegankelijk zijn, zodat
enige menselijke activiteit mogelijk was op of rond
het water.
Bewaring en transport van de stalen
De meeste stalen werden onmiddellijk na het verzamelen in een koelbox bewaard bij een temperatuur lager
dan 10°C en bereikten binnen de zes uur na staalname
het laboratorium. De hazen uit de regio’s Brugge en
Wingene werden tijdens een officiële feestdag (wapenstilstand) voorafgaand aan een weekend geschoten. Dit
wild werd ’s avonds bemonsterd met swabs met een
transportmedium. De swabs werden ingevroren (- 20°C)
en binnen de drie dagen in het labo verwerkt.
Bacterio logisch onderzoek
Alle stalen werden op MacConkey agarplaten (MacConkey Agar No. 3, Oxoid LTD., Hampshire, Engeland) uitgeënt. Na de incubatie werden per staal twee
lactosepositieve, roodroze kolonies overgeënt op een
schapenbloedagar (Columbia Agar with Sheep Blood
plus, Oxoid GmBh, Wesel, Duitsland) ter purificatie.
Na de incubatieperiode van de geënte bloedplaten
werd elke reincultuur vanaf de bloedplaat geënt op
een Kligler Iron medium (Kligler Iron Agar, Oxoid
LTD., Hampshire, Engeland) door middel van een
steekenting. Na de incubatieperiode van de Kligler
media werd de test afgelezen. Eveneens werd van elke
geselecteerde kiem de eventuele indolproductie nagegaan. Daartoe werden vanaf de bloedplaat enkele
kolonies van de reincultuur met een steriel entoog uitgestreken op een filtreerpapiertje waaraan een druppeltje
dimethylaminocinnamaldehyde (DMACA Indole, Becton, Dickinson and Company, Sparks, USA) werd
toegevoegd. De kleuromslag in het blauw of roze
werd genoteerd.
De identificatiecriteria voor E. coli waren (1) lactosefermentatie (roodroze kolonies op een MacConkey
agar), (2) indolpositiviteit (blauwpaarsverkleuring),
(3) fermentatie van glucose en lactose (geelverkleuring) zonder gasvorming (Kligler Iron Agar) en (4) afwezigheid van H2S-productie (afwezigheid van roetstreep in Kligler Iron Agar) (Quinn et al., 1994).
Gevoeligheidsbepalingen
De gevoeligheidsbepalingen gebeurden volgens
de disk-agardiffusietechniek beschreven door Bauer
et al. (1966) en er werd gebruik gemaakt van de richtlijnen van het National Committee for Clinical Labo-
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ratory Standards (NCCLS), vermeld in Neo-Sensitabs® User’s Guide, 15de editie (2002).
Vanaf de bloedplaat werd van elke reincultuur een
0,5 McFarlandsuspensie gemaakt in PBS (fosfaatgebufferde zoutoplossing; PBS, Acros Organics, Geel,
België). Per reincultuur werden twee Mueller-Hintonplaten (Mueller-Hinton, Oxoid GmBh, Wesel, Duitsland) geënt. Op deze platen werden 14 verschillende antibioticatabletten (2x7) (Neo-Sensitabs®, A/S Rosco,
Taastrup, Denemarken) aangebracht. De geteste antibiotica worden weergegeven in Tabel 1. Na de incubatieperiode werden de inhibitiezones afgelezen en werd,

gebaseerd op de NCCLS-richtlijnen, voor elk antibioticum de gevoeligheid of resistentie van elke kiem bepaald. Tijdens de gevoeligheidsbepalingen van de isolaten werd E. coli ATCC 25922 als interne controle in de
analysen mee opgenomen.
Gegevensverwerking en statistische analyse
Voor de weergave en de verwerking van de resultaten werd beslist om de kiemen die een intermediaire
antibioticumresistentie vertoonden, bij de resistente
kiemen te rekenen. Op deze manier werd een duide-

Tabel 1. Percentages (%) E. coli-kiemen met resistentie tegenover 14 antibiotica per ecologische niche.

Ecologische niche

Antibioticum

Vlees-

Vlees-

Melk-

varkens

kippen

vee

Ampicilline

50,8a

74,4b

10,3c

Amoxicilline + clavulaanzuur

12,3a

29,5b

Septisch

Oppervlakte-

materiaal

water

3,0c

53,1e

63,0e

14,1c

4,5c

23,4e

13,0e

1,5a

28,2b

0,0c

0,0c

3,1e

4,3e

Sulfamethizole

72,3a

74,4a

34,6c

16,7d

53,1e

71,7e

Trimethoprim + sulfa

53,8a

50,0a

0,0c

1,5c

7,8e

8,7e

Oxytetracycline

66,2a

52,6a

5,1c

1,5c

32,8e

21,7e

Gentamicine

13,8a

9,0a

5,1c

1,5c

12,5e

6,5e

Neomycine

63,1a

67,9a

53,8c

19,7d

68,8e

60,9e

Spectinomycine

41,5a

28,2a

5,1c

0,0c

12,5e

10,9e

Streptomycine

76,9a

69,2a

34,6c

13,6d

60,9e

65,2e

Enrofloxacine

4,6a

17,9b

0,0c

0,0c

3,1e

0,0e

Flumequine

6,2a

30,8b

0,0c

0,0c

6,3e

4,3e

Nalidixinezuur

27,7a

52,6b

10,4c

3,0c

26,6e

26,1e

Florfenicol

40,0a

16,7b

11,5c

3,0c

17,2e

15,2e

Ceftiofur

a-a
a-b
c-c
c-d
e-e

:
:
:
:
:
:

Hazen

geen significant verschil tussen de resistentiepercentages van het betreffende antibioticum bij vleesvarkens en vleeskippen.
significant verschil tussen de resistentiepercentages van het betreffende antibioticum bij vleesvarkens en vleeskippen.
geen significant verschil tussen de resistentiepercentages van het betreffende antibioticum bij melkvee en hazen.
significant verschil tussen de resistentiepercentages van het betreffende antibioticum bij melkvee en hazen.
geen significant verschil tussen de resistentiepercentages van het betreffende antibioticumbij septisch materiaal en
oppervlaktewater.
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lijk onderscheid gemaakt tussen gevoelige kiemen en
kiemen die een zekere graad van resistentie vertoonden.
Er werd met een one-way ANOVA getest of de
Antibiotic Resistance Index (ARI) verschilde per regio of per ecologische niche. De ARI is de verhouding
van het aantal antibiotica waartegen een kiem resistentie vertoont tot het totaal aantal geteste antibiotica.
Bijgevolg kan deze index variëren van 0,00 (0%) (de
kiem is tegen geen enkel van de geteste antibiotica resistent) tot 1,00 (100%) (de kiem is tegen alle geteste
antibiotica resistent). Indien bleek dat er significante
verschillen waren, werd met de Scheffé post hoctesten nagegaan tussen welke niches of regio’s deze verschillen aanwezig waren.
Met logistische regressie werden de verschillen in
frequentie van resistentie tegenover elk antibioticum
afzonderlijk tussen de drie verschillende regio’s en de
niches die een niet-significant verschillende ARI vertoonden, getest. Het grafisch weergeven van het verband tussen de resistentie tegenover de verschillende
antibiotica en de ecologische niches gebeurde aan de
hand van correspondentieanalyse. Hierbij worden multidimensionele gegevens weergegeven in een tweedimensioneel vlak. Alle statistische analyses werden
uitgevoerd in SPSS 12.0. Er werd steeds getest op een
significantieniveau van 5%.
RESULTATEN
Antibiotic Resistance Index (ARI)
De ARI per ecologische niche wordt door middel
van boxplots weergegeven in Figuur 1. Er werd geen
significant verschil gevonden tussen vleesvarkens en
vleeskippen, melkvee en hazen, en septisch materiaal
en oppervlaktewater. De drie regio’s waren niet significant verschillend van elkaar.
Percentages antibioticumresistentie per regio en
per ecologische niche
In Tabel 1 worden alle percentages resistentie tegenover de 14 geteste antibiotica per ecologische
niche weergegeven. In het algemeen werd de hoogste
resistentie waargenomen tegenover sulfamethizole,
oxytetracycline, neomycine en streptomycine. Voor
de vergelijking van de percentages resistentie van het
oppervlaktewater ten opzichte van het septisch materiaal werd er voor geen enkel antibioticum een significant verschil gevonden. Voor de vergelijking tussen
de vleesvarkens en de vleeskippen werden geen signi-
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Fig. 1. De “Antibiotic Resistance Index” per ecologische
niche weergegeven in boxplots.
De mediaan wordt weergegeven door een vetgedrukte
zwarte streep. De lijnen aan beide uiteinden van de box
geven de minimum- en maximumwaarden weer. De box
zelf is een voorstelling van het interkwartielenbereik
(25% tot 75% van de waarden).

ficante verschillen gezien voor sulfamethizole en sulfatrimethoprim, oxytetracycline en de aminosiden.
Voor de vergelijking tussen de twee diersoorten met
de laagste resistentiepercentages, namelijk melkvee
en hazen, werden enkel significante verschillen gevonden voor streptomycine, neomycine en sulfamethizole.
Behalve tegen florfenicol werden er geen significante verschillen in het voorkomen van antibioticumresistentie tussen de regio’s waargenomen. In de regio
Deinze werd tegen florfenicol 26,7% resistentie gevonden, wat significant hoger was dan in de regio
Brugge (12,7%) en de regio Wingene (11,7%). Het
verschil tussen Brugge en Wingene was niet significant.
Multiresistentie per ecologische niche
Als een kiem resistentie vertoonde tegenover meer
dan één antibioticum, werd deze gedefinieerd als een
multiresistente kiem. Figuur 2 is een grafische weergave van de mate van multiresistentie gevonden in
elke ecologische niche. Hazen herbergden de meeste
kiemen die voor alle geteste antibiotica gevoelig waren. Ook bij melkvee was er slechts een beperkte hoeveelheid multiresistentie aanwezig. Bij vleeskippen
waren vele kiemen tegen tien of meer antibiotica resistent. Eén kiem vertoonde zelfs resistentie tegenover alle geteste antibiotica. Voor vleesvarkens, sep-
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Fig. 2. Frequentieverdeling van het percentage E. coliisolaten dat resistent is tegen 0 tot 14 antibiotica.

tisch materiaal en oppervlaktewater werd een normale verdeling vastgesteld. De piek lag voor de vleesvarkens bij zes antibiotica, voor septisch materiaal en
oppervlaktewater was dit bij drie tot vier antibiotica.
Correspondentieanalyse
Figuur 3 is de weergave van de correspondentieanalyse voor de zes geteste antibioticumklassen en de
zes ecologische niches. De interpretatie van een dergelijke analyse is als volgt: in gedachten moet men
een rechte trekken vanuit het punt dat bij een bepaalde
niche hoort naar het middelpunt van het grafiekgebied. Om een idee te krijgen van de gelijkheid in de
globale prevalentie van de resistentie in twee niches
moet de cosinus genomen worden van de hoek tussen
de twee rechten die bij de niches horen. Tussen septisch materiaal en oppervlaktewater, evenals tussen
melkvee en hazen is er een kleine hoek waarvan de cosinus 1 benadert. Dit wil zeggen dat deze niches qua
antibioticumresistentieprofiel grotendeels gelijkaardig zijn. De hoek tussen vleesvarkens en vleeskippen
is groot, wat aantoont dat deze niches van elkaar verschillen wat hun antibioticumresistentieprofiel betreft. Ook de relatie tussen een bepaalde niche en een
antibioticumklasse kan op dezelfde manier worden
voorgesteld. Wanneer de hoek tussen beide parameters klein is, wil dit zeggen dat er een grote kans is dat
een kiem, die uit deze niche wordt geïsoleerd resistentie vertoont tegenover deze antibioticumklasse. We
zien bijvoorbeeld dat de quinolonen een belangrijke
invloed hebben op de resistentie bij pluimvee.

Figuur 3. Correspondentieanalyse.

DISCUSSIE
Het bijzondere van deze studie is dat de prevalentie
van antibioticumresistentie bij landbouwhuisdieren
en septisch materiaal afkomstig van de mens, evenals
bij hazen en oppervlaktewater, gelijktijdig onderzocht
werd, en dit voor 14 antibiotica die frequent in de humane geneeskunde en de diergeneeskunde aangewend worden. De meeste studies beperken immers
het aantal onderzochte antibiotica en slechts zelden
wordt een dergelijk groot aantal antibiotica getest.
Door gebruik te maken van de gramnegatieve indicatorbacterie E. coli was het mogelijk om op een internationaal aanvaarde manier een beeld te krijgen
van de antibioticumresistentie in Vlaanderen (Catry
et al., 2002; Aarestrup, 2004). Aangezien het gebruik
van antibiotica de belangrijkste factor is in de ontwikkeling en de verspreiding van antibioticumresistentie
(Bruinsma et al., 2003a; Hart et al., 2004; Goossens et
al., 2005), is het mogelijk via de bepaling van de prevalentie van antibioticumresistentie een idee te krijgen van de heersende antibioticumselectiedruk.
Het bepalen van de gevoeligheid van de kiemen gebeurde via de disk agardiffusiemethode. Deze methode
wordt door vele onderzoekers aangewend en is goed
gestandaardiseerd voor de meeste Enterobacteriaceae
(Bauer et al., 1966), waartoe E. coli behoort. Hierdoor is het mogelijk de prevalenties van antibioticumresistentie die in andere studies bepaald werden, te
vergelijken met de eigen bevindingen.
De gebruikte identificatiemethode voor E. coli was
evenwel niet sluitend. Het is mogelijk dat enkele fecale
isolaten verkeerdelijk als E. coli werden geïdenti-
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ficeerd, terwijl het wellicht Klebsiella oxytoca- of
Citrobacter diversus-kiemen betrof. Voornamelijk de
kiemidentificatie uit oppervlaktewater en septische
putten was niet optimaal. Het is aannemelijk dat er in
deze milieus meerdere bacteriële species op een MacConkeyagar groeien en lactose- en indolpositief zijn.
De kans dat bijvoorbeeld Klebsiella spp. uit oppervlaktewater werden geanalyseerd, is niet verwaarloosbaar aangezien zo’n 15% van de coliformen in
oppervlaktewater Klebsiella spp. is (Niemi et al.,
1983; Jones, 1986). Klebsiella en Citrobacter spp.
zijn intrinsiek resistent tegen de â-lactamantibiotica
(Trystram en Sougakoff, 1998; European Commission,
2002). Enige voorzichtigheid is dus geboden bij het
interpreteren van de prevalentie van resistentie tegenover â-lactamantibiotica voor wat het septisch materiaal en het oppervlaktewater betreft. Bovendien kon
niet met 100% zekerheid bepaald worden of de septische putten werkelijk enkel septisch materiaal afkomstig van de mens bevatten. Vermoedelijk betrof het
een mengeling van septisch materiaal met afvalwater,
eventueel oppervlakte- en regenwater. Dit alles maakt
dat de interpretatie van de resultaten voor wat het septisch materiaal en het oppervlaktewater betreft omzichtig moet gebeuren en dat verder onderzoek noodzakelijk
is om de resistentieprofielen exacter te kunnen beschrijven.
Bij de industrieel gehouden dieren werden de hoogste resistentiepercentages en het vaakst multiresistentie
waargenomen. Vooral tegenover frequent aangewende
antibiotica, zoals sulfonamiden en oxytetracycline, werden erg hoge resistentiepercentages genoteerd. Dit
weerspiegelt het intensieve karakter van de vleesproducerende veehouderij.
De antibioticumselectiedruk in de melkveehouderij
lijkt weinig uitgesproken. Twee mogelijke onderliggende factoren zijn het feit dat er in de melkveehouderij geen nood is aan een intensief gebruik van antibiotica omdat er geen grote bezettingsdichtheden
heersen en de terughoudendheid van de veehouders
om antibiotica bij hun melkkoeien te gebruiken uit
schrik voor residuen in de melk. Dit leidt tot een matige
prevalentie van antibioticumresistentie bij melkvee.
Wilde hazen worden normaliter niet met antibiotica
behandeld. Toch werd er, hoewel in geringe mate, antibioticumresistentie bij de hazen vastgesteld. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn het contact met natuurlijke en in het milieu aanwezige commerciële
antibiotica of de perorale opname van resistente kiemen door de hazen. Bij deze laatste wordt er vooral
gedacht aan resistente kiemen in oppervlaktewater, in
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mestplakken uitgescheiden door vee op de weiden of
in mesthopen op boerderijen.
In Tabel 1 is de gelijkenis in het voorkomen van resistentie tegenover sulfamethizole, sulfatrimethoprim,
oxytetracycline en de aminosiden bij vleesvarkens en
vleeskippen duidelijk te zien. Ook het verschil tussen de
ARI’s van beide niches was niet significant. Uit de
correspondentieanalyse volgde echter dat de globale
resistentie voor elk van beide niches toch aanzienlijk
verschillend was. Dit is vooral te wijten aan de grote
invloed die de quinolonen (enrofloxacine, flumequine
en nalidixinezuur) uitoefenen op de resistentie bij
vleeskippen. Een gelijkaardig verbruik van bepaalde
antibiotica in beide niches is wellicht de belangrijkste
reden voor het voorkomen van een min of meer zelfde
frequentie van resistentie tegenover die antibiotica.
Het feit dat er bij vleeskippen duidelijk meer resistentie is tegenover de quinolonen doet vermoeden dat zij
in deze niche frequenter worden aangewend dan bij
de vleesvarkens.
Aangezien de populatiedensiteit een invloed kan
hebben op de prevalentie van antibioticumresistentie
(Garau et al., 1999; Bruinsma et al., 2003b), werd in
deze studie de prevalentie van antibioticumresistentie in drie regio’s, met elk een verschillende dierlijke
populatiedensiteit, bepaald. Er moet opgemerkt worden dat de humane populatiedichtheid niet in rekening werd gebracht. Het is aannemelijk dat de bevolkingsdichtheid in streken met een hoge dierdensiteit
lager is dan in gebieden waar slechts weinig dieren
voorkomen. Hierdoor zou het effect dat te wijten is
aan de verschillende dierdensiteiten enigszins afgezwakt kunnen worden. Globaal werd er tussen de drie
regio’s geen significant verschil in de prevalentie van
antibioticumresistentie waargenomen. In dit onderzoek kon dus geen verband tussen de dierlijke populatiedensiteit en de prevalentie van antibioticumresistentie aangetoond worden. Het is mogelijk dat het niet
kunnen aantonen van dit verband te wijten is aan het
feit dat de densiteitsverschillen gewoon te gering waren.

CONCLUSIE
In tegenstelling tot melkvee en wilde hazen is de
frequentie van antibioticumresistentie erg hoog bij
industrieel gehouden dieren, zoals vleesvarkens en
vleeskippen, maar ook bij septisch materiaal afkomstig van de mens. De hoge frequentie van antibioticumresistentie in oppervlaktewater houdt misschien
een gevaar in voor de gezondheid van zowel mens als
dier en dit risico kan versterkt worden door de gemak-

29

kelijke verspreiding van kiemen in oppervlaktewater.
Tenslotte kon de invloed van dierlijke populatiedensiteitsverschillen op de prevalentie van antibioticumresistentie in Vlaanderen niet worden aangetoond.
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