Succes met antibioticareductie volgens ‘the Dutch Model’

‘Reductie, maar wel
met klinkende munt’
Door zelfregulering hebben varkenshouders het antibioticagebruik
met 60 procent ten opzichte van 2009 verminderd. Een fantastische
prestatie, maar het antibioticagebruik moet nog verder omlaag.
Dat traject zal toch moeilijker blijken. Samenwerking, beter
management en strikte controle is het devies.
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UDD-regeling
• De dierenarts levert alleen op basis van klinische symptomen en gestelde
diagnose medicatie voor één volledige behandeling, niet over de telefoon.
• Afspraken maken over vervolg van de behandelde dieren: effect behandeling,

- Op het bedrijf mogen niet meer antibiotica aanwezig zijn dan:
- De dierenarts heeft bepaald nodig voor één behandeling.
- Maximaal 15 procent van de aanwezige, en voor de ziekte vatbare, dieren op

evaluatie.

een bedrijf voor een eenmalige behandeling.

• De dierenarts kan middelen afgeven aan de varkenshouder zodat deze die

- Hierbij in acht nemende dat de kleinst mogelijke verpakking hiervoor ge-

kan toedienen zonder eerst klinische inspectie onder voorwaarde dat de
varkenshouder de aandoening moet kunnen herkennen. Het is een eerste

schikt is, maar soms is dit meer dan de behandeling.
- Tweede keus antibiotica mogen niet langer op het bedrijf aanwezig zijn dan

keus middel. Een tweede keus middel mag zijn tegen neonatale diarree door

14 dagen nadat de dierenarts heeft geconstateerd dat inzet van tweede keus

E coli, speendiarree door E coli en meningo-encephalitis door strep suis. Maar
dan moet de dierenarts in een periode van 14 dagen voor de toepassing het

noodzakelijk is.
- Per 1-3-2016 zal het verboden zijn om tweede keus middelen op het bedrijf

bedrijf hebben bezocht en wordt het noodzakelijk geacht dat het tweede keus

te hebben en zal de toediening uitsluitend door de dierenarts mogen

middel moet worden ingezet. Dus bij inzet van veel amoxy is bezoek elke twee
weken noodzakelijk.

gebeuren.
- De varkenshouder mag zelf antibiotica toedienen als wordt voldaan aan alle

- Keuze voor antibiotica is volgens formularium.

voorwaarden die zijn gesteld in de overeenkomst. Indien dit niet het geval is

- De dierenarts een duidelijke schriftelijke instructie achterlaat, met daarin

mag er geen antibiotica op het bedrijf aanwezig zijn.

duidelijk de identificatie van de te behandelen dieren.
- In het bedrijfsdossier maatregelen zijn opgenomen om herhaling te voorkomen. 

Het is vrij gemakkelijk om een auto met een
beetje vermogen 180 kilometer per uur te
laten rijden, maar om hem vervolgens naar
een snelheid van 190 of 200 kilometer
per uur te brengen, is veel lastiger dan de
eerste 180 kilometer. Het vereist goede
benzine, goede machine, goed motormanagement, goed onderhoud en goed
stuurmanswerk. De teller van de antibioticareductie mag dan nu op 60 procent staan,
de volgende 20 of 25 procent vraagt om
betere voerkwaliteit, optimale huisvesting,
perfect management, uitmuntende diergezondheid en vakmanschap. De hele sector
moet zich achter de doelstelling opstellen.
Dat was de boodschap van de sprekers op
het drukbezochte symposium ‘Antibioticareductie…wat nu?’ in Berkel-Enschot dat
Varkens GezondheidsTeam Zuid (VGTZ) had
georganiseerd.

Geen top-vijf
„We mogen trots zijn”, zegt Rens van
Dobbenburgh, directeur bij AUV Dierenartsencoöperatie Locatie Tilburg en omgeving.
„We hebben de doelstellingen van antibioticareductie van 2013 gehaald en we
halen 70 procent reductie ook voor 2015.
We hebben een hoge export en intensieve
veehouderij met als nadeel dat we ook een
hoge zoönosedruk kennen met als gevolg
een hoog antibioticagebruik.”
„Maar we zijn niet langer de lijstaanvoerder
in Europa op het gebied van antibioticagebruik. Frankrijk, Engeland en Spanje kennen
volgens de Esvac-cijfers uit 2010 een hoger
gebruik. De nieuwe Esvac-cijfers voor 2011
komen binnenkort en dan zal Nederland niet

meer in de top-5 staan. In het buitenland
noemen ze de Nederlandse methode van
drastische reductie al het ‘Dutch Model’.
Nederland loopt voorop en de nieuwe EUregels die in 2014 ingevoerd worden, zijn
voor de sector geen bedreiging.”
Verdere reductie is volgens Van Dobbenburgh nodig omdat dier- en volksgezondheid
in feit één gezondheid zijn, vanwege de
overdraagbaarheid van sommige ziekten.
Daarnaast is het idee achterhaald dat antibioticagebruik in de dierhouderij niet bijdraagt
aan de vermindering van de resistentie.
Sterker nog de resistentie gaat sneller
dan dat er nieuwe antibiotica kan worden
geproduceerd.

70 procent
Maar hoe krijgt de sector de reductie verder
op gang? „70 procent voor 2015 is niet onmogelijk”, zegt Theo Duteweerd, dagelijks
bestuurslid van de NVV en verantwoordelijk
voor het antibioticadossier tegen een volle
zaal toehoorders. „We moeten verder met
samenwerking in de sector. Varkenshouders
en dierenartsen moeten gezamenlijk nog
zorgvuldiger met het antibioticagebruik
omgaan. Daarnaast zijn we bezig nieuwe
maatregelen op het gebied van voer en
management te ontwikkelen.”
Het systeem van Streefwaarden met
maximale dierdagdoseringen en de drie
categorieën groen, oranje en rood, werkt
volgens Duteweerd goed: „De meeste bedrijven zitten in het groene gebied en voor
een aantal ‘rode’ veelgebruikers moeten
extra maatregelen worden genomen. De
Autoriteit Diergeneesmiddelen controleert

(Bron: Jozef Kwinten)

alle veehouders en heeft de veelgebruikers
in kaart. Maar ook zullen de dierenartsen
worden gecontroleerd. Veelvoorschrijvers
worden ook in kaart gebracht via hetzelfde
benchmarksysteem van groen, oranje en
rood. Bij herhalingen wordt de dierenarts
gesanctioneerd. Dit zal soms kunnen leiden
tot een spanningsveld tussen varkenshouder en dierenarts als de varkenshouder wel
antibiotica wil. Dierenartsen gaan wellicht in
de richting van het begeleiden van varkenshouders bij diergezondheid dan in het
uitgeven van antibiotica.”

Laaghangend fruit
Volgens Willie Gijsbers, varkenshouder en
bestuurslid van LTO, liggen er nog kansen
voor een volgende stap in de reductie van
het antibioticagebruik. „Het laaghangende
fruit is nu geplukt en het hooghangende
fruit is iets lastiger om te pakken, maar we
kunnen nog een aantal maatregelen nemen.
Voorkomen dat ziektekiemen Nederland binnenkomen of deze buiten de stal houden en
zorgen dat deze zich niet kunnen verspreiden. Snelle opsporing en een goede aanpak
van dierziekten is vereist.”
„Daarnaast moeten we een brongerichte
aanpak op het bedrijf samen met adviseur
en dierenarts realiseren. Dieren die gezond
zijn, moeten we gezond houden. Dat vraagt
om een driehoekssamenwerking tussen
boer, adviseur en dierenarts, waarbij de
boer eindverantwoordelijk blijft. Maar om
een echte stap richting een antibioticavrije
sector te maken, is er meer onderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar preventieve maatregelen als het scheiden in leeftijdsgroepen, 
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een ‘all-in all-out’ systeem of alternatieven
voor antibiotica.”

Antibiotica-arme veehouderij
Ook varkenshouder Johnny Hoogenkamp
van FarmFocus ziet in samenwerking de
sleutel tot verdergaande stappen. „Die
samenwerking tussen partijen is essentieel.
Je moet daarbij niet met je vinger naar anderen wijzen, maar naar jezelf. Je kunt namelijk als varkenshouder nog veel meer zelf
doen. Neem de regie in eigen handen en
zorg bijvoorbeeld dat je een onafhankelijke
voeradviseur in dienst neemt om het voer
samen te stellen. Weet wat er in je voer zit,
want een groot gedeelte van de gezondheid komt door het voer. Bouw daarnaast
je eigen stallen afgestemd op het bedrijf
en de hygiëne en natuurlijk kun je met een
eigen fokkerij of KI beginnen om dierziekten
buiten de deur te houden. Pak het zelf op
en stel je niet te afhankelijk op van andere
partijen. Wacht niet op anderen.”
Hoogenkamp ziet dat een antibioticavrij
bedrijf nog wel mogelijk is voor vleesvarkenshouderijen, maar voor gespeende
biggen zal het moeilijk blijken, evenals voor
de zeugenhouderijen. „Antibioticavrij zal
moeilijk worden, maar antibiotica-arm is
goed mogelijk.” Hij vindt daarnaast dat de
moeite die de sector in de antibiotica steekt
uiteindelijk moet worden betaald. „Reductie
is goed, maar wel met klinkende munt.”

Benchmark dierenartsen
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor de
reductie, is het opstellen van de benchmark
voor dierenartsen. „We moedigen deze
benchmark voor dierenartsen aan”, vertelt
Jozef Kwinten, dierenarts van het Varken
GezondheidsTeam Zuid. „Het is weliswaar
een hele uitdaging voor de dierenartsen,
maar ik ben er van overtuigd dat we dit
kunnen redden”

De varkenshouders die worden begeleid
door de dierenartsen van VGTZ scoren allemaal bovengemiddeld in de Streefwaarden
van dierdagdosering. „Veel bedrijven zitten
onder het aantal dierdagdoseringen van de
rode zone. In Nederland zaten de zeugenhouderijen in 2012 gemiddeld op 14,9 dierdagdoseringen en de vleesvarkensbedrijven
op 9,2. Voor onze bedrijven is dit 8,71
en 5,71. Voor 2013 verwachten we een
verlaging naar 6,26 voor zeugenhouderijen
en 4,8 voor de vleesvarkensbedrijven. Wat
je ziet, is dat de problemen op het bedrijf
eerder naar boven komen nu het niet meer
met antibiotica wordt gemaskeerd. Dat is
een voordeel.”
Kwinten denkt dat de varkensbedrijven
onder VGTZ zo laag scoren door de manier
van werken. „We monitoren structureel de
gezondheid van dieren, achterhalen de werkelijke oorzaken en proberen niet te maskeren. Daarnaast denken we samen met de
boer continu over de optimalisatie van de
bedrijfsvoering. We onderzoeken ook als dit
noodzakelijk is en hebben de beschikking
over een eigen laboratorium.”
Volgens Kwinten is het aantal vaccinaties
inmiddels wel gestegen, maar ligt het nog
wel onder het landelijk gemiddelde.
Hoe de toekomst zich zal ontrafelen, blijft
naar de mening van Kwinten een beetje
koffiedik kijken. De streefwaarden zullen
worden aangescherpt en er komt een restrictie in de antibioticakeuze van de tweede
en derde keuze. Ook zullen de UDD-maatregelen worden ingesteld.

Economisch kengetal
Waar bij varkenshouders behoefte aan is,
zijn cijfers of kengetallen over antibioticagebruik en het rendement, zo blijkt tijdens het
symposium. Dergelijke cijfers of kengetallen
zijn er nog niet en de link tussen beide onderwerpen is nog moeilijk te leggen, maar

uit praktijkervaring komt wel naar voren dat
het veelal de best-renderende bedrijven zijn
die een laag antibioticagebruik realiseren,
terwijl de resultaten toch door een laag
antibioticagebruik onder druk worden gezet.
Uiteindelijk moet er meer worden verdiend
door minder antibiotica. Theo Duteweerd:
„Meeropbrengst met minder antibiotica
is belangrijk, maar de continuïteit van de
varkenshouderij is ook essentieel. We willen
vlees blijven produceren, maar dan moeten
we naar een antibioticavrije of -arme veehouderij toe.” ■
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redactie@pigbusiness.nl

Kanttekening Autoriteit Diergeneesmiddelen
De Autoriteit Diergeneesmiddelen controleert scherp

op zich extra in te spannen en zo nodig deze verbeter-

worden gekoppeld aan de rapportage over de verkoop

en zorgvuldig op het reductiebeleid van de veehoude-

trajecten aan te scherpen indien de gewenste effecten

van antibiotica. Alleen daardoor kan voldoende

rij. Op basis van de jaarlijkse rapportage doet de SDa

ervan in de loop van 2013 niet zichtbaar worden.

gedetailleerd het beleid, gericht op reductie van het

een aantal aanbevelingen. De SDa beveelt een gedif-

De SDa werkt momenteel aan een systeem voor het

gebruik en het restrictief inzetten van tweede en derde

ferentieerde aanpak aan voor bedrijven in de verschil-

benchmarken van dierenartsen. Hoewel de SDa op dit

keuze-middelen, worden gevolgd. Nader onderzoek

lende gebruiksniveaus. Dit betekent dat dierhouderijen

moment nog niet in staat is benchmarkindicatoren

naar de discrepantie tussen hoeveelheden verkochte

die al een relatief laag gebruiksniveau hebben minder

voor dierenartsen vast te stellen, roept de SDa de

en gebruikte antibiotica voor dieren heeft prioriteit.

grote reducties hoeven te realiseren. Maatregelen die-

individuele dierenarts op om het eigen voorschrijfge-

Een goede kwaliteitscontrole op de gegevens is essen-

nen zich vooral te richten op de structurele veelgebrui-

drag kritisch te bekijken en in collegiaal overleg daar

tieel om de volledigheid, tijdigheid en juistheid van de

kers. De diersectoren hebben verbetertrajecten geïni-

aandacht aan te besteden

gegevens in de rapportage te kunnen garanderen. De

tieerd om bedrijven die bij herhaling in het actieniveau

Omdat de verkoopcijfers onvoldoende detailniveau op

SDa beveelt alle betrokken partijen aan om beheer-

uitkomen te bewegen maatregelen te nemen reducties

diersoort en bedrijfstype geven, moet het monitoren

singsmaatregelen voor de processtappen zorgvuldig te

in gebruik te realiseren. De SDa roept de diersectoren

van het antibioticumgebruik op bedrijven blijvend

protocolleren en te controleren.
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