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Misvattingen over
antibiotica
Volgens André Steentjes kan de vleeskuikenhouderij met minder antibiotica toe. Maar er zijn
nogal wat misvattingen, zegt deze pluimveedierenarts. Tijdens een studiedag van Coppens
Diervoeding verhaalde hij over zijn praktijkervaringen.
Geesje Rotgers

P

3. Resistente kiemen
Er is wel degelijk een relatie tussen het
antibioticumgebruik en multiresistente
kiemen. “Op de vleeskuikenbedrijven
waar veelvuldig met antibiotica wordt
behandeld, vinden wij in ons eigen labora
torium daadwerkelijk meer resistente
kiemen”, aldus Steentjes.

luimveedierenarts André Steentjes
van Veterinair Centrum Someren
vindt de ambitie om de antibiotica
volledig in de ban te doen, zoals sommigen
voorstaan, erg hoog gegrepen. “Al gebruik
ten wij maar alvast heel veel minder.” Over
het streven om het gebruik naar beneden
te krijgen, bestaan er de nodige misvattin
gen in de praktijk.

4. Grenzen aan groei
De problemen op het vleeskuikenbedrijf
ontstaan soms doordat er te veel van de
dieren is gevraagd. Vleeskuikens hebben
een enorme groeipotentie, maar er zijn
grenzen aan die groei. Steentjes: “Soms zie
je het fout gaan op een leeftijd van drie tot
vier weken, waarbij je dan moet constateren
dat je de kuikens over de kling hebt
gejaagd.”

1. Voorschakels
Als er multiresistente kiemen worden
gevonden op het vermeerderingsbedrijf,
wordt soms gesuggereerd dat die afkomstig
zijn uit de voorschakels. Daar zou te veel
worden behandeld met antibiotica. Vol
gens Steentjes is dat een grote misvatting.
“Ik weet zeker dat er bij de grootouders en
in de opfok (vrijwel) niets wordt gebruikt.”

5. Antibioticumgebruik
Dat men wel weet wat er aan antibioticum
wordt gebruikt op het bedrijf, dat valt
tegen. Steentjes steekt daarbij ook de hand

6. Niet alles is behandelbaar
Onder kuikenmesters leeft de gedachte dat
de antibiotica Baytrill en Enrofloxasine
tegen veel aandoeningen helpen. Maar niet
alles is behandelbaar met antibioticum,
benadrukt Steentjes. E. coli is bijvoorbeeld
een kiem die lastig met antibiotica is te
bestrijden.
7. Vleeskuikenrichtlijn
Het streven om het antibioticumgebruik te
verminderen, staat haaks op de Vleeskuiken
richtlijn. Volgens die richtlijn mag de uitval
omgerekend aan het eind van de ronde
maximaal 3,5 procent bedragen. Niet met
een antibiotica inzetten en een hogere uitval
accepteren, wordt door die richtlijn moeilijk
gemaakt. Steentjes vindt dat de overheid
hier nog eens goed naar moet kijken.
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2. Moederdieren
Ook krijgt het vermeerderingsbedrijf gere
geld de schuld bij problemen op het vlees
kuikensbedrijf. “Ik zie soms veel uitval bij
vleeskuikens, terwijl ik weet dat het kop
pel afkomstig is van een perfect moeder
dierenbedrijf. Soms ben je onaangenaam
verrast door iets wat je niet kunt verklaren”,
stelt Steentjes. De relatie met de moeder
dieren is dus niet zo duidelijk als vlees
kuikenhouders vaak denken.

in eigen boezem. “Wij schrikken ons soms
ook een hoedje als we zien hoe het antibio
ticumgebruik op bepaalde bedrijven is
toegenomen.”

Niet alle aandoeningen bij vleeskuikens
zijn te behandelen met antibiotica.
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