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Waar antibiotica gebruikt worden, ontwikkelen zich uiteindelijk resistente bacteriën die zich 
vervolgens verspreiden. Dit gebeurt wanneer antibiotica worden gebruikt bij mensen, bij dieren of 
als deze worden geloosd in waterwegen of elders in het milieu. Resistente bacteriën verspreiden 
zich gemakkelijk - van persoon tot persoon, van dieren naar dieren, van mensen naar dieren en van 
dieren naar mensen. Wanneer infecties worden veroorzaakt door resistente bacteriën, is dit 
geassocieerd met meer sterfgevallen en meer morbiditeit. Antibiotica resistentie is een belangrijk en 
toenemend probleem in alle ontwikkelde landen, waaronder Nederland en Australië. De problemen 
zijn echter veel ernstiger in ontwikkelingslanden. Daarbij komt dat er al tenminste 3 decennia geen 
nieuwe antibiotica ontwikkeld zijn.   (1-8). 
Resistente bacteriën verontreinigen waterwegen wanneer urine, ontlasting of ander afval van 
mensen of dieren deze waterwegen bereikt. Ook worden resistente bacteriën vaak gevonden in 
voedingsmiddelen die worden geproduceerd uit dieren die antibiotica hebben ontvangen. 
Slachtprocessen en vleesverdelingsnetwerken leiden tot kruisbesmetting van veel voedselproducten 
met resistente bacteriën. Verontreinigd water en voedsel worden ingenomen door mensen en / of 
dieren, soms terwijl ze antibiotica krijgen. Al deze factoren vergemakkelijken de verspreiding en 
voortdurende vermenigvuldiging van resistente bacteriën en de toename van de resistentiegenen 
die ze dragen. 
 
In ziekenhuizen en andere zorginstellingen dragen de combinatie van slechte infectiepreventie, 
slechte infrastructuur, overbevolking en overmatig gebruik van antibiotica bij tot de ontwikkeling en 
verspreiding van antibiotica resistente bacteriën. 
 
In het algemeen zijn er twee belangrijke factoren die antimicrobiële resistentie aandrijven: 
• De volumes van gebruikte antimicrobiële stoffen en 
• De verspreiding van resistente micro-organismen en genen die voor resistentie coderen. 
 
Deze beide factoren kunnen veel beter gecontroleerd worden in alle sectoren waar resistente 
bacteriën zich ontwikkelen of zich bevinden (mens, landbouw en milieu). 
 
Als we antimicrobiële resistentie op lokaal, nationaal en internationaal niveau effectief willen 
beheersen en beheren, moeten we in al deze sectoren ingrijpen en het overmatig gebruik en 
misbruik van antibiotica stoppen. We moeten ook de verspreiding van resistente bacteriën en de 
genen die voor resistentie coderen, stoppen. We moeten breder denken en handelen dan alleen 
maar geloven dat dit een kwestie is voor de gezondheidssector. Deze brede benadering in alle 
sectoren wordt ook wel een 'One Health' benadering genoemd. 
 
Het gebruik van antibiotica is onherroepelijk verbonden aan de ontwikkeling van resistentie, en deze 
onvermijdelijke relatie houdt in dat we moeten nadenken over hoe we deze kostbare 
geneesmiddelen gebruiken in diverse  omstandigheden en in diverse sectoren. Resistente bacteriën 
kunnen ook gemakkelijk en breed verspreiden. Om deze relatie beter te begrijpen en mogelijke 
oplossingen aan te dragen, heb ik mijn onderzoek zowel op het gebruik van antibiotica als op de 
toepassing van infectiepreventie gericht. Deze gecombineerde benadering kan bijdragen aan 
oplossingen van dit urgente probleem. 
 


