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Minder antibiotica
resistentie bij
landbouwhuisdieren

Volksgezondheid
De antibioticaresistentie bij landbouwhuisdieren wordt jaarlijks gemonitord. De voedselautoriteit NVWA neemt daartoe steekproefsgewijs
monsters van vleeskuikens, varkens en vleeskalveren, die Wageningen Bioveterinary Research
(WBVR) onderzoekt op antibioticaresistentie.
‘Binnen dat monitoringsprogramma onderzoeken we naast E. coli ook Salmonella- en Campylobacter-bacteriën. Dat zijn onder meer veroorzakers van voedselinfecties en daarom vanuit
het oogpunt van volksgezondheid belangrijk
om goed te monitoren’, legt Kees Veldman uit,
werkzaam bij WBVR als hoofd van het Nationaal
Referentie Laboratorium Antibioticaresistentie
in dieren. me
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Darmbacteriën in landbouwhuisdieren zijn de
afgelopen tien jaar minder resistent geworden
tegen antibiotica.
Dat blijkt uit de zogenoemde NethMap/
MARAN-rapportage van het RIVM, Wageningen
Food Safety Research, Wageningen Bioveterinary Research en Universiteit Utrecht. Deze
instituten monitoren in opdracht van de overheid de antibioticaresistentie bij zowel mens en
dier als in voeding.
Bij vleeskuikens nam de antibioticaresistentie
zelfs af tot het laagste niveau sinds 1998. Dat
is in lijn met de forse daling van het antibioticagebruik bij deze dieren: in 2021 ruim 30 procent lager dan het jaar
ervoor, volgens cijfers
De afname
van de Autoriteit Dieris in lijn met
geneesmiddelen.
forse daling
Volgens diezelfde autovan antibiotica riteit is de verkoop en
gebruik bij
het gebruik van antibiodeze dieren
tica voor landbouwhuisdieren over de gehele
linie gedaald. In vergelijking met referentiejaar
2009 gaat het om een daling van 70,8 procent.
Die afname valt mede te verklaren doordat in
2015 de regels zijn aangescherpt voor antibiotica die cruciaal zijn om infecties bij de mens te
behandelen; dergelijke antibiotica mogen alleen
nog bij hoge uitzondering worden gebruikt bij
dieren.
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Hoe opzichtiger,
hoe meer hersenen
Waarom is de ene kikker opvallend en bont gekleurd
en valt de andere weg in de achtergrond? Bioloog
Alexander Kotrschal (Gedragsecologie) heeft daar
samen met Chinese onderzoekers een verklaring
voor gevonden; het heeft te doen met camouflage en
predatie.
Dat idee ontstond toen hij op
bezoek bij zijn Chinese collega’s
hoorde dat sommige kikkers makkelijker te vangen zijn dan andere.
‘Goed gecamoufleerde kikkers zijn,
als je ze eenmaal ziet, makkelijker te
vangen dan opzichtig gekleurde kikkers. Waarom is dat zo? Zijn goed
gecamoufleerde kikkers misschien
minder slim?’ Een eerste snelle test
wees inderdaad in die richting.
‘We hebben heel veel foto’s
gemaakt van kikkers in hun natuurlijke omgeving en die laten zien
aan tien Chinese studenten’, vertelt
Kotrschal. ‘De vraag was de kikkers
te rangschikken op hoe goed ze
waren gecamoufleerd. Die rating
kwam goed overeen met de grootte
van de hersenen van de kikkers.’ Het
vormde de inleiding tot een veel grotere studie onder meer dan honderd
soorten kikkers.

Energieslurper

‘Over het algemeen is het zo in de
natuur dat hoe groter de hersenen,
hoe groter de kans op overleven’,

licht Kotrschal toe. ‘Je bent dan
immers slimmer en kunt beter
ontsnappen aan je belagers. Maar
hersenen
kosten
‘In een
veel eneromgeving
gie. ‘In een
waar voedsel
omgeving
schaars is,
waar, door
zijn grote
hoge prehersenen
datiedruk,
een nadeel’
energie
(voedsel) schaars is, zijn grote hersenen dus een nadeel.’
Onder hoge predatiedruk zijn dieren
met kleinere hersenen daardoor in
het voordeel. Zij hebben immers
minder energie nodig. Camouflage helpt daarbij om niet (zo snel)
opgegeten te worden. Hersenomvang is overigens maar een ruwe
indicator van mentale capaciteiten
en hun link met camouflage. ‘Wat ik
eigenlijk wil weten is welke aspecten
van cognitie verband houden met
welke eigenschappen. In mijn lab in
Wageningen onderzoek ik dat met
guppies.’ rk

