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Gebruik van antibiotica  
in de dierhouderij:  

wat is er veranderd?  
en moet nog veranderen…. 

WAAR GAAT DIT PRAATJE OVER? 



DIERENARTSEN  
 
 
 

• 4500 dierenartsen 
 

• 1300 actief  
op dierhouderijen  
 

DIERHOUDERIJEN 
 
 
 

• Rundvee: 32.000 
• Kalveren:  2.200 
• Varkens:  7.000 
• Pluimvee:     750 

 

DIERGEZONDHEID 



 
• Dierenarts schrijft 

antibiotica voor 
• Sinds 1995: 

formularia KNMvD 
• Dierenarts mag 

antibiotica op het 
bedrijf achterlaten 
(verlengde arm) 
 
 

WERKWIJZE DIERENARTS 

 



• Communicatie over 
antibiotica: 

BO/laboratoria: 
product a minder 
werkzaam te zijn        
product b. 

 nieuw product op de 
markt en dat is beter, 
eenvoudiger toe de 
dienen, enz. 
 

 

WERKWIJZE DIERENARTS 



 

 
info over 
antibiotica 

 
dierhouder/ 
dierenarts? 

sector/ 
adviseur/ 

ontwikkelaar 

Eigen inschatting van: 
kosten/baten + gevoel 

Eigen inschatting van: 
risico’s en onzekerheden 

 
beinvloeding door derden 

mate van 
beslissingsbevoegdheid 

 
 

intentie 

 
 

besluit 

determinanten 

WERKWIJZE DIERENARTS 

Vrij naar Koorevaar 2006 
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WERKWIJZE DIERHOUDER 

Vrij naar Koorevaar 2006 



WHAT HAPPENED  
Meer gebruik 
van AB 

veegerelateerde 
MRSa 

Laag gebruik 
humaan 

ESBL’s 

2005-2010 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

“NEEM EXTRA 
MAATREGELEN!” 

• 2008 
- convenant 
- masterplannen 
 
 

• 2010 

• Gezamenlijke aanpak  
dierenartsen + 
dierhouders 
 
 

• Doelen 
 
20% in 2011 
50% in 2013 

2005-2010 



BEHOEFTE AAN SDa 

 taken:  

 
 Normeren, benchmarken 

 Signaleren 

 Toezicht houden 

 Rapporteren 

 

 

overheid bedrijfsleven 
KNMvD 



SDa 

 
Onafhankelijke Autoriteit met 
 
- toegang tot gebruiksgegevens van alle  
  Ned. Dierhouderijen  
- een expertpanel op wetenschappelijk 
  hoog niveau 
- vertrouwen van overheid en bedrijfsleven 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Spreekt voor zich, evt aanvullen indien gewenst -> suggesties MvH: onafhankelijk in titel, andere volgorde: kennis van zaken en (daardoor) vertrouwen (MvH)
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ACTIVITEIT  
 

 Meten van gebruik van antibiotica per  
bedrijf 

 Vaststellen benchmarkindicatoren 
 Maatregelen van de kwaliteitssystemen 
 Verbod op preventief toedienen van AB 
 Controle gebruik op bedrijven/praktijken 
 Geen medicijnen meer via voer 
    communicatie, communicatie, etc 
 

 

DOOR 
 

• SDa 
 

• SDa 
• Sectoren 
• EZ 
• NVWA 
• NEVEDI 
• allen 

WAT IS ER VERANDERD? 



VOORBEELD UITWERKING DATA 

ZEUGENBEDRIJVEN 
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ACTIVITEIT  
 Rapport Gezondheidsraad 

          aanpassing formularia 
              richtlijnen opstellen dierenartsen
   
 Aanpassing wetgeving (aansluitend op 

regels kwaliteitssystemen) 
   1 – op 1 relatie  
   3e keuze middelen na antibiogram 
   2e keuze middelen onder voorwaarden 
 
 

 
 

 

DOOR 
• VWS 
• KNMvD 
• KNMvD 

 
• EZ 

WAT IS ER VERANDERD? 



VET. ANTIBIOTIC GUIDELINE 

In Drug Law by  
01-01-2013 

http://wvab.knmvd.nl/wvab 

1st, 2nd and 3rd choice drugs defined based on Health Council advice 

1st Choice Allowed for empiric therapy with no direct 
effect on ESBLs 

2nd Choice No unless, appropriate argumentation 
provided by a vet 

3rd Choice No unless, no alternatives based on ABG 
Banned Not allowed for FP-animals 

UDD-rule 
July 2013 

FORMULARIA 
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WERKWIJZE DIERENARTS EN 
DIERHOUDER 



RESULTATEN 

100% 

50% 

2015 

30%? 

80% 



RESULTATEN 



HOE VERDER? 

100% 

50% 

2015 

30%? 

80% 



TRENDS 2011-2012  

FOCUS OP 
 

EN……….. VERANDEREN 
 Category 2012 

Green Orange Red Total 

Ca
te

go
ry

 2
01

1 

Green 864 160 43 1067 

Orange 199 272 107 578 

Red 48 172 331 551 

Total 1111 604 481 2196 

HOE DRING JE GEBRUIK TERUG? 
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-  Reductie van gebruik van antibiotica om 
   ontwikkeling van resistentie tegengaan 
 
   In het belang van volksgezondheid,,   
   rekening houdend met diergezondheid en 
   welzijn 
    
 

 
 
 

GEZAMENLIJK NAAR 



         BEDANKT VOOR UW AANDACHT 
 

UITWISSELING VAN IDEEEN 
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