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Antibioticagebruik
achterhaald via bot
om het ontstaan van antibioticaresistente bacteriën tegen te 
gaan, mogen pluimveehouders antibiotica alleen nog therapeu-
tisch gebruiken. riKilt ontwikkelde een fluorescentietest  
waarmee relatief eenvoudig en snel kan worden achterhaald of 
kuikens antibiotica hebben gekregen en ook of de antibiotica 
tegen ziekte of meer als groeibevorderaar zijn ingezet.

uitgegaan dat een vleeskuiken gemiddeld 100 
ml water per dag drinkt. Elke behandelings-
groep bestond uit tien vleeskuikens. 

Antibiotica fluorescentie in bot
In figuur 2 zijn de fluorescentiemicroscopie 
foto’s weergegeven van de dwarsdoorsnede 
van de tibia’s van vleeskuikens die verschillen-
de behandelingen hebben ondergaan. De bot-
coupes van de niet-behandelde vleeskuikens 
vertoonden geen OTC-fluorescentie (figuur 
2E). Daarentegen vertoonden de botplakjes 
van de behandelde vleeskuikens in alle geval-
len duidelijke fluorescentiepatronen. 
Bij een therapeutische behandeling en een 
wachttijd van 8 dagen zijn in het bot duidelijk 
de geelgroene fluorescente ringen te zien 
rondom de Haverse kanalen; de holtes in het 
bot waar de bloedvaten doorheen lopen (zie 
figuur 2C). De tetracyclines komen vanuit het 
bloed (via de Haverse kanalen, het merg en 
het beenvlies) in het bot terecht, waar ze bin-
den met calcium van het nieuw gevormde 
bot. Naarmate de wachttijd langer is (19 
dagen in deze studie), zal de OTC vanwege de 
snelle groei van het botmateriaal zich geleide-
lijk gaan verspreiden over het bot (figuur 2A).
Botten van de sub-therapeutisch behandelde 
vleeskuikens vertonen in de dwarsdoorsnede 
een diffuse, over het bot verdeelde fluorescen-
tie (figuur 2B/D). Een therapeutische behan-
deling met een korte wachttijd van 8 dagen is 
goed te onderscheiden van de andere vormen 
van behandeling. Onderscheid tussen een 
subtherapeutische- en een therapeutische 
behandeling met 19 dagen wachttijd is min-

Tetracyclines zijn antibiotica die geregistreerd 
zijn voor gebruik bij onder andere vleeskui-
kens. De pluimveehouder mag deze alleen op 
therapeutische basis gebruiken en op voor-
schrift van een dierenarts. Bij toediening moet 
een wettelijke wachttermijn worden aange-
houden voordat de vleeskuikens geslacht 
mogen worden, zodat er niet teveel tetracy-
clineresiduen meer aanwezig zijn in het vlees 
bestemd voor consumptie. Bij biologische 
vleeskuikens zijn er strengere normen gesteld 
aan het gebruik van antibiotica dan in de 
reguliere pluimveehouderij, zoals een  
dubbele voorgeschreven wachttermijn.
Ondanks deze regelgeving vinden controle-
rende instanties toch residuen van antibiotica 
in pluimveevlees. Voor het vinden van die 
antibioticaresiduen zijn verschillende redenen 
aan te wijzen: de wachttermijn is niet (volle-
dig) in acht genomen of het middel is illegaal 
toegepast als groeibevorderaar door het  
gedurende langere tijd in sub-therapeutische 
(lage) dosering aan het drinkwater van de 
kuikens toe te voegen.
Besmetting van vlees met resistente bacteriën 
en de ontwikkeling van resistente bacteriën  
in de mens door antibioticaresten in het  

vlees kunnen grote gevolgen hebben voor  
de gezondheid.  

Achteraf aantonen
Bij RIKILT Wageningen UR is onderzocht of 
het mogelijk is om op basis van het fluores-
centiepatroon in botten onderscheid te maken 
tussen antibioticumvrije vleeskuikens en met 
oxytetracycline (OTC) behandelde vleeskui-
kens (zie figuur 1). Slachtkuikens slaan name-
lijk residuen van tetracyclines op in hun bot-
ten waar ze door hun fluoriserende eigen-
schappen eenvoudig zichtbaar kunnen 
worden gemaakt. 
Voor het onderzoek werd na de slacht botma-
teriaal van de tibia (scheenbeen) van de vlees-
kuikens verzameld, ontveld en in plakjes van 
1 à 2 millimeter dikte gezaagd (figuur 2, 
boven). Plakjes afkomstig van vleeskuikens 
die tijdens hun leven waren behandeld met 
verschillende doseringen OTC en plakjes van 
een niet-behandelde controlegroep werden 
onderzocht met een fluorescentiemicroscoop 
voorzien van een digitale camera. De totale 
OTC-inname per vleeskuiken per dag bij de 
verschillende behandelingen is weergegeven 
in figuur 1; daarbij zijn de onderzoekers ervan 



031

der evident en vereist nog aanvullend onder-
zoek. Bij herkenning van een OTC-patroon 
kan door controle van de diergeneesmidde-
lenadministratie van het bedrijf en/of door 
aanvullend analytisch chemisch onderzoek 
worden aangetoond of er sprake is geweest 
van een toegestane of een niet-toegestane 
behandeling c.q. overschrijding van de MRL. 
Kostbaar en langdurig vervolgonderzoek kan 
bij afwezigheid van een OTC-fluorescentie-
patroon in de tibia worden vermeden. Deze 
botscreening geeft tevens informatie voor de 

toetsing op een terughoudend gebruik van 
antibiotica in de biologische en reguliere 
pluimveehouderij.

Supermarkt versus bioslager
Om de methode in de praktijk te toetsen zijn 
drumsticks gekocht bij een bioslager en bij 
een supermarkt. In het onderste gedeelte van 
figuur 2 zijn fluorescentiemicroscopie foto’s 
weergegeven van de dwarsdoorsnede van de 
tibia’s van de drumsticks van de supermarkt 
en van de bioslager. De profielen van de botjes 
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Figuur 2. Fluorescentie microscopie foto’s van de dwarsdoorsnede 

van de tibia’s van vleeskuikens die verschillende behandelingen met 

het antibioticum oxytetracycline hebben ondergaan en van verschil-

lende kip drumsticks gekocht bij de supermarkt en de bioslager.

Figuur 1. oxytetracycline inname per vleeskuiken bij de 

verschillende behandelingen. bij de grafieken staat de 

totale inname gedurende de gehele behandeling vermeld. uit de supermarkt vertonen een patroon met 
een diffuse fluorescentie verspreid over het 
gehele bot, wat veroorzaakt kan zijn door een 
sub-therapeutische behandeling. De profielen 
van het bot van de bioslager vertonen meer 
gelijkenis met de onbehandelde en met de 
therapeutisch (kortere wachttijd) behandelde 
vleeskuikens, waarbij in de dwarsdoorsnede 
geen of alleen een smalle fluorescente band  
te zien is aan de rand van het bot. 

Toepassingsmogelijkheden
Met deze snelle methode demonstreert 
RIKILT Wageningen UR dat toegediende 
antibiotica bij vleeskuikens achteraf aan- 
toonbaar zijn in botten. Deze methode kan 
mogelijk op termijn worden ingezet om de 
consument te informeren over (de historie 
van) het antibioticagebruik bij vleeskuikens 
uit de supermarkt of slagerij en ter controle  
op antibioticagerelateerde fraude met biolo-
gische kip.
Op dit moment loopt een vervolgstudie naar 
de toepassing van deze methode op andere 
vleeskuikens en op kalverbotten. Omdat deze 
test inzicht kan geven in het daadwerkelijke 
antibioticagebruik, ontstaat tevens de moge-
lijkheid om de juistheid van de antibiotica- 
administratie op de pluimveehouderijen  
kritisch te volgen, bijvoorbeeld in het kader 
van kwaliteitssystemen zoals de Integrale 
Keten Beheersing (IKB). Mogelijk kan deze 
test in de toekomst in het slachthuis worden 
uitgevoerd met een draagbare fluorescentie-
lamp en een speciale bril.
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