G EZON DHE I D

Bedrĳfsantibiogram extra hulpmiddel bĳ keuze voor antibioticum

Gevoeligheid voor antibiotica
testen op koppelniveau
Hoe kies je voor het meest effectieve antibioticum bĳ een koe
met mastitis? De GD introduceert een test die op koppelniveau
laat zien hoe gevoelig mastitiskiemen zĳn voor bepaalde antibiotica. Tussen bedrĳven kunnen grote verschillen zitten.
tekst Jorieke van Cappellen

A

ls je wilt weten hoe gevoelig een koe
is voor een bepaald antibioticum,
dan kun je van deze koe een melkmonster nemen en hiervan een antibiogram
laten maken bĳ de Gezondheidsdienst
voor Dieren (GD). ‘Een antibiogram laat
zien voor welke antibiotica de gevonden
mastitisverwekker gevoelig is. Ook geeft
het aan of de verwekker ongevoelig is
voor bepaalde werkzame stoffen’, vertelt
GD-rundveedierenarts en antibiotica-expert Han Hage. ‘De uitslag van dit antibiogram helpt dierenarts en veehouder
om het juiste middel te kiezen bĳ behandeling van een individuele koe.’

Vooraf meer inzicht
In december 2015 introduceert GD een
nieuwe aanvulling op het individuele antibiogram, namelĳk het bedrĳfsantibiogram, dat de gevoeligheid voor antibiotica niet op individueel niveau, maar op
bedrĳfsniveau kan bepalen. Daarnaast
voorspelt de test hoe die gevoeligheid op
bedrĳfsniveau zal zĳn voor de zes maanden daarna.
Een belangrĳke aanleiding voor het ontwikkelen van het bedrĳfsantibiogram
was het feit dat vóór behandelen vaak
weinig bekend is over de gevoeligheid
voor een bepaald antibioticum. ‘Bĳ klinische mastitis bĳvoorbeeld wordt in de
meeste gevallen direct gestart met een
antibioticum’, zegt Hage. ‘Een paar dagen later kan uit het individuele melkmonster in combinatie met het antibiogram blĳken dat de koe beter een ander
antibioticum had kunnen krĳgen, omdat het al verminderd werkzaam bleek
te zĳn voor het eerstgekozen middel.
Het zou dus veel idealer zĳn als je van
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tevoren inzicht hebt in welk antibioticum je het beste kunt gebruiken.’
Bĳ de steeds groter wordende melkveekoppels telkens een individueel monster
nemen is daarnaast niet erg praktisch.
De GD startte twee jaar geleden daarom
een grootschalig onderzoek naar de
mogelĳkheid van tankmelk als voorspeller van antibioticagevoeligheid in melkveekoppels. Projectleider Sabine Tĳs vertelt: ‘Op 75 Nederlandse bedrĳven zĳn
melkmonsters genomen van de individuele koeien met mastitis. Deze zĳn
vervolgens vergeleken met de tankmelk
van dit bedrĳf. Er bleek een betrouwbaar verband te zĳn tussen het gevoeligheidspatroon per koe en de koppelgevoeligheid.’
Het onderzoeken en op deze manier
vergelĳken van de antibioticumgevoeligheid op de 75 melkveebedrĳven is wereldwĳd niet eerder gedaan. Tĳs: ‘We
mogen best stellen dat dit project en het
resultaat ervan echt uniek zĳn.’

Kiezen voor ‘groen’
Hoe ziet de uitslag van een bedrĳfsantibiogram eruit? ‘We hebben deze zomer
een praktĳkpilot gedaan op veertien
melkveebedrĳven in Flevoland. De melkveehouders lieten we meedenken in de
manier waarop we de uitslag weergeven’, geeft Tĳs aan. Dat leverde een bondige uitslag op één A4’tje op, die toch
nog enig studie van de lezer vergt (zie ﬁguur 1).
Hage benadrukt dat het belangrĳk is dat
een melkveehouder de uitslag op koppelniveau interpreteert. ‘Een rood vlakje
bĳ een werkzame stof betekent dat er in
de tankmelk voor deze kiem resistentie

is gevonden tegen deze werkzame stof.
Je weet dus dat deze stof verminderd
werkzaam is voor die speciﬁeke mastitiskiem die in het koppel voorkomt. Voor
deze mastitisverwekker kun je dus beter
een “groen” antibioticum kiezen. Een
groen vlakje staat namelĳk voor een goede gevoeligheid.’

Verschillen tussen bedrĳven
Uit het onderzoek op de 75 melkveebedrĳven kwam naar voren dat er tussen
bedrĳven grote verschillen kunnen voorkomen in de gevoeligheid voor antibiotica voor de verschillende mastitiskiemen.
Dat bleek ook uit de praktĳkpilot. Tĳs:
‘De reacties van de veehouders in de pilot
in Flevoland waren overwegend positief.
Bĳ sommigen werd een vermoeden bevestigd. Eén melkveehouder was erg verrast. Er bleek bĳ een bepaalde mastistiskiem een matige tot slechte gevoeligheid
te zĳn voor een relatief groot aantal
werkzame stoffen, maar de veehouder
herkende dit patroon niet.’ Ze vertelt dat
de veehouder vervolgens melkmonsters
is gaan nemen van koeien met een hoog
celgetal en het gevoeligheidspatroon terugvond bĳ individuele koeien.
Hage vult aan: ‘Het ene koppel is echt
het andere niet. Het is niet altĳd gemakkelĳk om daar de precieze oorzaak van
te vinden. Het bedrĳfsmanagement –
denk bĳvoorbeeld aan de aanpak rondom uiergezondheid en aankoop van
koeien – speelt ook een rol.’
Er zĳn geen conclusies te trekken over
resistentie voor bepaalde middelen over
alle bedrĳven heen, aldus Hage. ‘De
uitslagen per bedrĳf zĳn daarvoor te
speciﬁek. Het is onderwerp voor vervolgonderzoek.’

antibioticum
Eerste Keuze
Cloxacilline
Erythromycine
Lincomycine
Nafcilline
Penethamaat
(benzyl-)Penicilline
Pirlimycine
Trimethoprim/sulfa
Tylosine
Tweede keuze
Amoxicilline/clavulaanzuur
Ampicilline
Cefalexine (1ste gen.)
Cefalonium (1ste gen.)
Cefapirine (1ste gen.)
Framycetine
Kanamycine
Neomycine
(dihydro)Streptomycine
Derde keuze
Cefoperazone (3de gen.)
Cefquinome (4de gen.)
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1: Staphylococcus aureus en CNS, 2: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae en Streptococcus agalactiae, 3: Coliformen (o.a. E. coli) exclusief Klebsiella

De gevoeligheid van de kiem voor dit antibioticum is:
goed
matig
slecht
voor deze kiem(groep) is dit antibioticum
niet geregistreerd
voor deze kiem-antibioticum combinatie kan
geen goede voorspelling worden gedaan

De gevoeligheid van de kiem voor dit antibioticum is
ten opzichte van de vorige uitslag:
verbeterd
= HFMČLHFCMFWFO
verslechterd
Let op: binnen de uitslag goed / matig / slecht kan
de gevoeligheid ook verbeteren of verslechteren.

De afkortingen van de verschillende toedieningsXČ[FOCFUFLFOFO
M mastitis (uierinjector)
D droogzetter (uierinjector)
I injectie
O EFLJFNJTCČEF[FNFUJOHOJFUHFLXFFLU

Figuur 1 – Voorbeeld van een uitslag van het bedrĳfsantibiogram. In de kolommen staan
de vier hoofdgroepen mastitisverwekkers (streptokokken, stafylokokken, coliformen en
klebsiella). Links staan de werkzame stoffen (antibiotica) weergegeven. Op de website
www.bedrĳfsantibiogram.nl staat de bĳbehorende productnaam bĳ de werkzame stof.

Nodigt een dergelĳk overzicht niet uit
om standaard naar een iets zwaarder
antibioticum te grĳpen dat voor de
meeste mastitisverwekkers wel goed zal
werken?
‘In het slechtste geval wel,’ geeft Hage
aan, ‘maar dat is niet de bedoeling.
Het interpreteren van de uitslag en
het kiezen voor de juiste middelen
moet bovendien altĳd in overleg met
de dierenarts gebeuren.’

Het bedrĳfsantibiogram, dat twee keer
per jaar wordt opgesteld, kost 150 euro
per jaar en is vooralsnog alleen beschikbaar voor melkveehouders met een
abonnement op Tankmelk Uiergezondheid.
Hage: ‘De melkveehouderĳ kent al een
laag en verantwoord antibioticumgebruik. Het bedrĳfsantibiogram is een extra middel voor veehouders en dierenartsen om daarop te sturen.’ l

Patrick te Molder: ‘Er is helemaal niet zoveel keus in antibiotica’

‘Het bedrĳfsantibiogram geeft aan of het
op ons bedrĳf zin heeft om een bepaald
middel te gebruiken’, zegt Patrick te Molder uit Zeewolde. De melkveehouder was
met zĳn bedrĳf met 192 melkkoeien een
van de veertien deelnemers aan de praktĳkpilot van de GD. Uit het bedrĳfsanti-

biogram van het bedrĳf kwam naar voren
dat bĳ de streptokokken resistentie voorkwam voor de werkzame stoffen lincomycine en pirlimycine.
De uitslag bevestigde Te Molders vermoeden. ‘We gebruikten al enige tĳd een product met deze werkzame stof. Ik zag in de
praktĳk wel eens dat de koeien niet goed
opknapten.’ In overleg met zĳn dierenarts
besloot Te Molder daarom om een ander
geregistreerd middel, waar zĳn veestapel
wel gevoelig voor bleek, op te nemen in
het bedrĳfsbehandelplan
Te Molder is blĳ met een hulpmiddel dat
op koppelniveau een beeld geeft van de
antibioticagevoeligheid. ‘Ik ben geen fan
van steeds individuele monsters nemen.’

Het is Te Molder een stuk duidelĳker welke antibiotica voor welke mastitisverwekkers geschikt zĳn. ‘Je komt erachter dat er
eigenlĳk helemaal niet zoveel keus is in
soorten antibiotica.’
Voor Te Molder des te meer een reden om
nog terughoudender te zĳn met deze middelen. ‘We willen toewerken naar een bedrĳfsvoering waarbĳ we zo min mogelĳk
antibiotica inzetten.’ De melkveehouder
hanteert daarom een strikte bedrĳfshygiëne en zoekt alternatieven voor antibiotica. ‘Op aanraden van een collegamelkveehouder zetten we bĳ de mildere
mastitisgevallen nu een bolus in. We hebben hiermee al een aantal koeien succesvol zien opknappen.’
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