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Wat houdt de
UDD-maatregel in?
Op 1 maart 2014 worden de regels voor het
afgeven en toedienen van antibiotica wettelijk
aangescherpt via de UDD-maatregel (Uitsluitend
Door de Dierenarts). Vanaf dan mag in principe
alleen uw dierenarts de afgegeven antibiotica
bij uw varkens toedienen.

De UDD-status zal van toepassing zijn op alle antibiotica, maar onder strikte voorwaarden zijn uitzonderingen
mogelijk als u als varkenshouder aan de volgende eisen
voldoet:
1) Er is een een-op-een-overeenkomst tussen u en uw
dierenarts.
2) Uw dierenarts bezoekt uw bedrijf tenminste maandelijks en hiervan wordt een verslag gemaakt.
Hierbij komt minimaal het volgende aan bod:
 tCFPPSEFMJOHFOWBTUMFHHJOHWBOEFBMHFIFMFHF[POEheidstoestand van uw varkens;
 tFWBMVBUJFFOWBTUMFHHJOHWBOIFUBOUJCJPUJDVN
gebruik.
3) Er is een bedrijfsdossier aanwezig dat onder meer
bestaat uit:
tF FOCFESJKGTHF[POEIFJETQMBO #(1 POEFSBOEFSF
gericht op het verminderen van het antibioticumgebruik) en een bedrijfsbehandelplan (BBP), en
 tF FOKBBSMJKLTFFWBMVBUJFWBOIFU#(1FO##1
Uw dierenarts stelt dit bedrijfsdossier op en u bewaart
dit op uw bedrijf. In dit dossier moet ook opgenomen zijn
dat:
1) de dierenarts alleen antibiotica afgeeft voor de dieren
die hij klinisch heeft geïnspecteerd en waarvoor een
diagnose is gesteld, en alleen zoveel als nodig is om
één behandeling af te maken;
2) wordt gewerkt volgens de ‘Goede Veterinaire Praktijken’ (zoals het Formularium Varken), en dat
3) u en uw dierenarts afspraken maken over de opvolging
van de te behandelen dieren.

Vanaf 1 maart 2014 mag in principe alleen uw dierenarts de afgegeven antibiotica bij
uw varkens toedienen.

b. tweedekeuzemiddelen worden gebruikt indien deze
bedoeld zijn voor de behandeling van neonatale diarree of speendiarree door E. coli, of hersenvliesontsteking door Streptococcus suis.
Hierbij gelden tevens deze aanvullende voorwaarden:
1) Uw dierenarts heeft in de afgelopen 14 dagen uw bedrijf bezocht en behandeling voorgeschreven (de middelen mogen niet langer dan 14 dagen na het bezoek
aanwezig zijn op uw bedrijf).
2) Uw dierenarts heeft een schriftelijke instructie achtergelaten voor het gebruik van het antibioticum en
een ondubbelzinnige beschrijving van de te behandelen groep dieren (eventueel hoogdrachtige zeugen).
3) In het BGP zijn preventiemaatregelen opgenomen voor
de betreffende aandoening.
4) De hoeveelheid geleverd antibioticum
Let op:
mag niet meer zijn dan nodig is voor
Op zeugenbedrijven waar
één behandeling van de door de dierenregelmatig colistine of
arts aangewezen dieren.
amoxicilline wordt ingezet, moet de dierenDeze ‘nee tenzij-regeling’ geldt tot 1 maart
arts vanaf 1 maart 2014
2016. Daarna mogen geen tweedekeuzeelke 14 dagen een
antibiotica meer worden afgegeven.
bedrijfsbezoek afleggen.

Uitzonderingssituaties
In het bedrijfsdossier kan worden opgenomen dat de dierenarts antibiotica mag afgeven die de varkenshouder wel
mag toedienen, maar alleen wanneer het aandoeningen
betreft die beschreven zijn in het BBP en waarbij:
a. eerstekeuzemiddelen worden gebruikt, hierbij mogen
niet meer antibiotica aanwezig zijn dan voor maximaal
15% van de aanwezige dieren in die vatbare leeftijdsgroep, en/of

VeeOnline
Maak gebruik van het digitale BBP en BGP op VeeOnline (zie
www.veeonline.nl). De digitale plannen zijn gemakkelijk in te vullen
en digitaal te bewaren. Bovendien zijn de lijsten met antibiotica dan
altijd up-to-date. Vraag uw dierenarts naar de mogelijk heden.
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