Achtergrond

Medici wijzen te snel
naar veehouderij
Waar in de veehouderij in de diverse Europese landen steeds

disch worden ingezet. In de humane
gezondheidszorg worden deze ‘laatste redmiddelen’ echter zonder reserves ingezet,
hier kijkt men niet op een dosering meer of
minder. Het humane gebruik van bijvoorbeeld cefalosporines is in Duitsland in de
afgelopen jaren zelfs verdubbeld. Vooral bij
jonge en oude patiënten betreffen dit veruit
de meest voorgeschreven middelen.

zorgvuldiger wordt omgesprongen met antibiotica, lijkt het
tegengestelde het geval in de humane gezondheidszorg. De
regeringsleiders van de G7 spraken zich deze zomer in het Duitse
Elmau nadrukkelijk uit voor de zogeheten One Health benadering,
waarbij artsen en dierenartsen beter samenwerken.

Ook in Nederland toename humaan
De resistentie bij humane antibiotica is in
Nederland in de afgelopen jaren stabiel
gebleven voor de meeste middelen en het
totale gebruik van antibiotica is iets afgenomen. Toch is er reden voor zorg, zo
meldt het Centraal Veterinair Instituut van
Wageningen UR. De huisarts schrijft sinds
enkele jaren iets minder antibiotica voor,
maar in ziekenhuizen is het totale gebruik
licht gestegen. Zorgelijk is vooral dat het
gebruik van de carbapenems is gestegen.
Carbapenems behoren tot de ‘laatste redmiddelen’. Om de ontwikkeling van resistentie tegen te gaan, moet het antibioticabeleid beter op de individuele patiënt en
infectie afgestemd worden, zo oordeelt het
CVI. Van belang is dat zorgverleners zorgvuldig omgaan met hygiëne- en infectiepreventiemaatregelen om verspreiding van
resistente bacteriën te voorkomen.
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M

edici hebben er een handje van
om de resistentieproblematiek
af te schuiven naar de dierenartsen en de veehouderij, zij zouden juist
meer hun eigen verantwoordelijkheid
moeten nemen en beter moeten samenwerken, zo wordt geconcludeerd op een
conferentie van de G7. Een belangrijk

voorbeeld van het afschuiven van de verantwoordelijkheid betreft het gebruik van
de zogenaamde derde en vierde generatie
antibiotica, zoals de fluoroquinolonen en
de cefalosporinen. In de diergeneeskunde
is het gebruik van dergelijke middelen
flink aan banden gelegd waardoor ze bij
landbouwhuisdieren nog slechts spora-
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Een tweede punt van zorg binnen Europa
betreft de registratie van het gebruik van
antibiotica in de humane geneeskunde.
Waar de veterinaire professie in de diverse
Europese landen zijn zaakjes inmiddels goed
op orde heeft en met transparante rapportages komt, is dit in de humane geneeskunde
nog niet het geval. Daar wordt nog teveel
gerapporteerd over het antibioticumgebruik
op basis van grove schattingen.

