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“Het nieuwe antibioticabeleid
kan de Nederlandse pluimveehouderij
opnieuw aan een voorsprong helpen”
De dierenarts zal zich als adviseur
van de veehouder moeten aanpassen aan de nieuwe inzichten op
het gebied van antibiotica. Teus
Kreuger, pluimveedierenarts bij
DGC Boven-Veluwe, legt uit hoe de
rol van de dierenarts verandert en
welke verwachtingen hij heeft voor
de pluimveesector.
“Het terugdringen van het antibioticumgebruik is door de pluimveesector voortvarend
ter hand genomen en dat is een goede zaak,
want antibioticumgebruik leidt tot resistentie”, stelt Kreuger. “Op dit moment wordt er
naast reductie (kwantiteit), ook aandacht
geschonken aan de keuze van het voor te
schrijven antibioticum (kwaliteit). Dit komt
tot uiting in het nieuwe formularium, waarin
ook rekening wordt gehouden met de kans
op resistentievorming en verspreiding van
bacteriën die ook voor de mens gevaarlijk
kunnen zijn.“

De taak van de huidige dierenarts
Aansluitend op het rapport van de Gezondheidsraad heeft staatssecretaris Bleker
veehouders verzocht om met hun dierenarts
een bedrijfsbehandelplan op te stellen,
waarin alleen eerste keus diergeneesmiddelen
opgenomen mogen worden. Kreuger: “Dit beperkt de dierenarts sterk in zijn of haar keus
van voorschrijven. In de pluimveesector is
het al heel lang gebruikelijk dat dierenartsen
antibiotica voorschrijven op basis van een klinische diagnose, die ondersteund wordt door
bacterieel onderzoek en een gevoeligheidstest. Deze werkwijze zal nu altijd gehanteerd
worden. Het helpt de dierenarts ook wanneer
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een keuze gemaakt moet worden voor een
middel dat niet in het behandelplan staat. De
dierenarts mag deze tweede, of zelfs derde
keuze middelen voorschrijven als de eerste
keuze middelen voor een bepaalde ziekte niet
werkzaam zijn. Dit past ook in de taak van de
huidige dierenarts, die hoeder is van volksgezondheid (resistentie), voedselveiligheid
(geen residuen in het vlees) en dierenwelzijn
(inclusief diergezondheid). Het is de kunst om
daar een goed evenwicht in te vinden.”

plan -hoe kan ik zo goed mogelijk voorkomen
dat mijn dieren ziek worden?- deel uitmaakt
van het totale antibioticabeleid. De pluimveehouder is in zijn bedrijfsvoering voor een deel
afhankelijk van externe factoren zoals kuikenen voerkwaliteit. Deze factoren kunnen invloed
hebben op de dierdagdosering van het bedrijf.
De pluimveehouder zal in de toekomst ook het
laag houden van de dierdagdosering mee moeten laten wegen in zijn ondernemerschap.”

Praktische gevolgen

“Omdat Nederland een exporterend land is én
omdat de Nederlandse antibiotica-aanpak internationaal steeds meer navolging krijgt, kan
het huidige Nederlandse beleid onze pluimveehouders opnieuw aan een voorsprong helpen.
Daarnaast draagt het antibioticumbeleid ook
bij aan het verduurzamen van de sector.”

“Het nieuwe antibioticabeleid heeft onder
andere tot gevolg dat de pluimveehouder
nog meer aandacht moet geven aan goed
bedrijfsmanagement”, vertelt Kreuger. “Het is
niet voor niets dat het verplicht maken en geregeld updaten van een bedrijfsgezondheids-
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