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DOSSIER

AB Register als tool voor daling van
antibioticumgebruik in varkenshouderij

VARKENSHOUDERIJ
UDERIJ SPEELT
KE SR
VOORTREKKERSROL

Het antibioticumgebruik
k moet in de toekomst van nabij worden gemonitord. Om de
export naar Duitsland
speelde de varkenssector kort op de bal. Wij
nd te garanderen,
garand
polsten bij Bert Bohnen
Sharon Lagast, respectievelijk voorzitter en coördinator
ohnen en Sha
bij Belpork, en bijij Wannes Vanderhaeghen van Amcra naar hun aanpak bij de antibioticumregistratie
stratie en -analyse. – Anne Vandenbosch

H

ett gebruik van antibiotica,
an
zowel in
e humane geneeskunde
genee
de
als in de
ergenees
diergeneeskunde,
staat al geruime
tijd ter discussie.
Daarom werd nu bijna
isc
geleden Amcra opgericht. Dit
3 jaar geled
kenniscentrum voor antibioticumgebruik
kenniscen
en -resistentie bij dieren in België (Antimicrobial Consumption and Resistance in
Animals) is een initiatief van stakeholders
die een rol spelen in het verhaal van
antibioticumresistentie in de veehouderij.
Het gaat om de faculteit Diergeneeskunde
(UGent), de geneesmiddelenindustrie
(pharma.be), Agrofront (Boerenbond, ABS
en FWA), Bemefa en de Orde der Dieren-
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artsen en wordt mede financieel ondersteund door het Federaal Agentschap
voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Meer informatie vind je via
www.amcra.be.
“Antibioticumresistentie is verbonden aan
het antibioticumgebruik”, legt Wannes
Vanderhaeghen van de wetenschappelijke
eenheid data-analyse van Amcra uit. “En
daar zijn veel actoren bij betrokken. De
stakeholders sloegen de handen dus in
elkaar. Ze vormden een overlegplatform
om zo beslissingen te nemen en adviezen

te formuleren inzake antibioticumgebruik
die door heel de sector worden gedragen.
Binnen Amcra was er heel wat overleg
omtrent de beste aanpak van het resistentieprobleem. Eén van de autoregulerende maatregelen die door de verschillende diersectoren werd aangedragen,
was datacollectie op bedrijfsniveau.
Meten is weten. Enkel door middel van
een georganiseerde datacollectie en
-analyse van het gebruik en verschaffen
van antibiotica op bedrijfsniveau kan
gerichte actie worden ondernomen om
– waar nodig – tot een reductie van het
gebruik te komen. Tegelijkertijd werden
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Belpork, pionier in
antibioticumregistratie

Met het AB Register brengen
ngen
we het antibioticumgebruik
ruik in
de varkenshouderijj op grote
schaal in kaart.
aart.

aan h
wal
“Wij staan
hier als kwaliteitssysteem
wens volledig
volledi achter”, vult Sharon,
trouwens
coördinator bij Be
Belpork, aan. “De registratie van het antibioticumgebruik is
immers ook onze taak. Wij zouden hier
hoe dan ook mee gestart zijn in het kader
an onz
van
onze kwaliteitswerking. De ontwikkeling van een datacollectiesysteem is
boven
bovendien
ook een van de vooropgestelde
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Bert Bohnen, voorzitter van Belpork,
situeert de aanpak in de varkenssector:
“Vanuit de sector hebben we er alle
belang bij om op een positieve manier
mee te werken aan deze initiatieven, en
niet alleen omwille van maatschappelijke
redenen. Onze bedrijven kunnen immers
noodsituaties ondervinden waarbij er
geen andere oplossing mogelijk is dan het
inzetten van antibiotica. Om op termijn
nog over geschikte antibiotica te beschikken waartegen geen resistentie bestaat,
heb je er als sector alle belang bij om
algemene resistentie te voorkomen.
en.
In enkele ons omliggende landen staat
men echter reeds verder in de aanpak
van de antibioticumproblematiek.
atiek. Zo

doelstellingen binnen het Visieplan 2020
waar wij graag ons steentje aan bijdragen. Het exacte tijdstip werd nu bepaald
door de vereiste van QS. We lanceerden
daarom op 1 januari 2014 het project ‘AB
e he
Register’ (zie ook p. 23) waarmee we
het
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wordt bijvoorbeeld het antibioticumgebruik van de veehouders in Duitsland
al sinds 1 januari 2013 geregistreerd
binnen het QS-systeem (Qualität und
Sicherheit). Belpork, eigenaar en beheerder van het Certuskwaliteitssysteem bij
varkens, maakte de voorbije jaren contractuele afspraken met QS over de
export van varkensvlees naar Duitsland.
In het kader van die afspraken moesten
we hier in België tegen uiterlijk 1 januari
2014 ook een registratiesysteem voor
antibiotica opzetten. Er was weinig keuze,
ofwel moesten we het antibioticumverbruik registreren via een monitoringprogramma, ofwel niet meer exporteren …
Het was een belangrijke drijfveer waarom
Belpork in België pionier werd inzake
antibioticumregistratie.”

Bo
er
e

adviezen geformuleerd los van deze
registratie. Deze omvatten aanbevelingen
met betrekking tot ziektepreventie,
bioveiligheid en bedrijfsmanagement en
alternatieven voor antibiotica (zoals ZnO,
vaccinatie). Als gebruik van antibiotica
toch noodzakelijk is, moet dit op een
correcte manier gebeuren. Hiertoe
werden enkele richtlijnen opgesteld voor
goed gebruik van antibiotica. Daarnaast
formuleerde Amcra dit voorjaar ook 10
doelstellingen in het Visieplan 2020 (zie
kader), waarbij voor het eerst sinds de
oprichting ook concrete reductiepercentages naar voren werden geschoven. Je
hebt immers streefdoelen nodig om
ideeën in dezelfde richting te sturen.
Deze doelstellingen zijn redelijk ambitieus, maar haalbaar mits de nodige
inspanningen van alle betrokkenen.”

AMCRA
CRA 2020

De 10 streefdoelen en actiepunten
ac
uitgewerkt door alle
leden-sectoren van
v Amcra:
% minder
m
1. 50%
antibioticumgebruik tegen 2020
2. 75% minder
m
van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020
3. 50% minder AB gemedicineerde voeders tegen 2017
4. Een omvattend datacollectiesysteem tegen 2016
5. Ieder bedrijf een plan
6. Veehouders en dierenartsen gebenchmarkt
7. Antibiotica niet voor preventie, alternatieven worden gepromoot
8. Sensibilisering, tot vervelens toe
9. Transparantie en controle bij verschaffers en gebruikers
10. Monitoring van antibioticumresistentie
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"De varkenshouder is en blijft eigenaar van zijn
rapport. Het is belangrijk dat de deelnemende
veehouders ons hierin vertrouwen”, aldus Bert
Bohnen, voorzitter van Belpork.

antibioticumgebruik in de varkenshouderij op grote schaal in kaart brengen.
Belpork baseerde het kader waarop alle
data moesten worden verzameld op een
uitgewerkt overlegdocument van Amcra
waarmee alle stakeholders akkoord
gingen. De nauwere samenwerking van
Belpork met Amcra ontstond toen we er
duidelijk zicht op hadden hoe de registratie zou gebeuren en wat we met de
gegevens wilden doen. Het zou onlogisch
zijn om deze gegevens niet als instrument te gebruiken om sneller vooruitgang te boeken in een dalend antibioticumgebruik. Met het AB Register creëren
we nu ook een basis voor wetenschappelijke analyse en adviesverlening naar de
betrokken varkenshouders.”

Varkenshouder is eigenaar
van zijn gegevens
Sinds 1 januari 2014 wordt dus het antibioticumgebruik van ongeveer 3000 varkensbedrijven in België geregistreerd. De
registratie gebeurt door de verschaffers
van antibiotica. Ruim 250 verschaffers
– vooral dierenartsenpraktijken, maar
ook mengvoederfabrikanten en apothekers – maken op dit moment gebruik van
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systeem te koppelen aan het onze. Het
vergde de eerste maanden trouwens heel
wat inspanningen om alle dierenartsen
op te nemen en de connecties tussen
boekhoudpakketten en het AB Register te
leggen. We organiseerden bovendien ook
infosessies waar het registratiesysteem
en de bedrijfsrapporten werden besproken; er was telkens een hoge opkomst en
het initiatief werd goed onthaald. De
dierartsen waren er zich ook van bewust
dat we best samenwerkten om een
werkbaar systeem op te zetten. Wanneer
de overheid een registratiesysteem zou
opleggen dan zou dit vermoedelijk minder gedragen worden door de sector.”

© BELPORK

het AB Register en voeren dagelijks de
gegevens in via een online webapplicatie.
Bert: “We hebben vooraf veelvuldig
overlegd met de vereniging van VIPdierenartsen (varkensdierenartsen in
praktijk). Zij groeperen immers het
grootste aandeel dierenartsen voor ons
registratiesysteem. Dit was erg nuttig, we
leerden veel van elkaar.” “De oprichting
van Amcra leidde eerder al tot een grotere bewustmaking van de dierenartsen”,
vult Wannes aan. “Tijdens de startjaren
van Amcra schonken we immers voornamelijk aandacht aan het informeren over
en het duiden van de problematiek van
antibioticumgebruik en -resistentie.

reageren indien hij er niet mee akkoord
is, maar hij kan zelf geen aanpassingen
doen. De varkenshouder moest in eerste
instantie een fiat geven aan zijn verschaffer om het antibioticumgebruik door te
houd
geven aan Belpork. Alle varkenshouders
ormeerd
werden eind 2013 hierover geïnformeerd.
uu
Daar had de varkenshouder natuurlijk
zelf alle belang bij gezien hij zonder AB
er zal kunnen
Register geen vlees meer
leveren aan Duitsland.
n heeft slecht
Om privacyredenen
slechts een
edewerkers bi
beperkt aantal medewerkers
bij Belpork
g tot het datacollectiesysteem.
datacollecti
toegang
De
ens worden steeds vversleuteld
gegevens
Am
vooraleer ze aan Amcra
worden overgeakt voor verdere verwerking. Amcra
maakt
nalyseert de ge
analyseert
gegevens dus anoniem. De
dataverwerke weten niet van welke
dataverwerkers
varkensho
varkenshouder
ze de gegevens in handen
hebbe
hebben."
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Overleg met dierenarts

“De deelnemende varkenshouders zowel als de verschaffers
verschaffer kunnen terecht op www.abregister.be
voor bijkomende informatie over het AB Register en voor de online webapplicatie”, tonen Sharon
Lagast en Wannes Vanderhaeghen.

Gezien bij onze noorderburen
derburen al een
registratiesysteem
hadden
m bestaat, hadd
grensoverschrijdende
groepspraktijken
rijdende groepspra
hier trouwens all eerder mee te m
maken.”
De samenwerking
VIP zorgde onder
enwerking met V
praktische aanpak
meer voor een vlottere pr
van de registratie. “Dierenartsen gebruiken immers
mer specifieke softwarepakketten
die eigen zzijn aan de boekhouding binnen
sector”, legt Sharon uit. “In het kader
hun secto
van de administratieve vereenvoudiging
zochten we naar een systeem waarbij er
geen dubbele input van gegevens nodig
was. Het moest ook gebruiksvriendelijk
zijn, zodat het daadwerkelijk wordt gebruikt. De kleinere praktijken kunnen hun
gegevens nu rechtstreeks invoeren via
onze webapplicatie, de grotere praktijken
doen automatische datatransfer door hun
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Belpork zowel als de verschaffers hechtten bij de opstart van het AB Register erg
veel belang aan de privacy. Er moest
zorgvuldig worden omgegaan met de
bedrijfsgegevens. Bert: “Heel de privacywetgeving wordt strikt opgevolgd. We
zullen dit in het gehele verwerkings- en
communicatietraject ook zo volhouden.
De varkenshouder is en blijft eigenaar
van zijn rapport. Het is belangrijk dat de
deelnemende veehouders ons hierin
vertrouwen.”
Sharon: “De boer is eindverantwoordelijke voor wat de dierenarts voor hem
registreert. Hij heeft trouwens zelf steeds
toegang tot de applicatie. Hij kan zijn
eigen dossier inkijken en nagaan welke
antibiotica voor zijn bedrijf werden geregistreerd en door wie. Hij kan hierop

De eigenaar-varkenshouder beslist
uiteindelijk ook met wie, bijvoorbeeld zijn
bedrijfsdierenarts, hij de informatie van
het AB Register zal delen. "Vanuit Belpork hopen we natuurlijk dat alle betrokkenen overleg zullen plegen met hun
bedrijfsdierenarts, zéker wanneer de
resultaten aan verbetering toe zijn",
aldus Sharon. "We hopen een gesprek los
te weken over het antibioticumgebruik.
We voelen via de gesprekken in onze
werkgroepen alvast aan dat de dierenartsen nu wachten op dit rapport. Het is een
stimulans om de problematiek aan te
kaarten met hun klanten.”
Bert: “Dit AB Register is iets volledig
nieuw, zowel voor de boer als voor de
dierenarts. Ze zullen het gebruik van
antibiotica op hun bedrijf kunnen inschatten. De dierenarts zal zien wat hij op dat
bedrijf heeft toegediend en de varkenshouder waar hij staat, ervan uitgaande
dat wat in het systeem werd geregistreerd correct is. Als je een boer confronteert met zijn eigen situatie, krijgt hij de
beste stimulans om beter te doen. Hij zal
in een oogopslag kunnen zien of hij in de
betere categorie bedrijven zit, bij de iets
minder goede of bij het beperkte aantal
dat een zeer hoog antibioticumgebruik
heeft.”
“Een goede vergelijking kunnen maken
van de resultaten van alle deelnemers
was trouwens één van de belangrijkste
doelstellingen bij het opstellen van de
bedrijfsrapporten”, besluit Wannes. Q
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AB REGISTER LAAT VERGELIJKING
VE
A S TOE
TO
MET COLLEGA’S
Deze week kregen zowat 3000 Certus
Certusvarkenshouders hun eerste AB Register in de
brievenbus. Dit bedrijfsrapport
jfsrapport geeft
ge niet alleen een overzicht van het antibioticumgebruik op je bedrijf,
f, maar laat toe
to dit te vergelijken met je collega’s. Wij lazen
mee. – Anne Vandenbosch
sch

N

et voor Kerstmis
erstmis zet Belpor
Belpork een
nieuwe
e stap binnen het ambitiam
euze
e project over antibioticuman
registratie.
gistratie. Na het verzamelen
verzamel en registreren
antibioticumverbruik per
reren van het antibio
bedrijf tijdens de eerste
individueel be
jaarhelft,
krijgt nu iedere deelnemende
aarhelft, krijg
varkenshouder
rkenshoud hierover een rapport dat
zowel hem als zijn dierenarts een beter
inzicht moet geven in het antibioticumgebruik op bedrijfsniveau.

Eerste periodieke rapport
“We hebben geprobeerd om van het AB
Register een eenvoudig overzicht te
maken op basis van de antibiotica die aan
de varkenshouder werden verschaft”,

vertelt Bert Bohnen, voorzitter van Belpork. “We rekenen dus niet met een
dagdosis. We gaan ervan uit dat wat de
dierenarts voorschrijft ook wordt toegediend aan de betreffende dieren. Omdat
deze antibiotica meestal gedurende enige
tijd worden ingezet, mag de berekeningsperiode niet te kort zijn, anders maak je
fouten. We willen dus eigenlijk weten
hoeveel antibiotica een varkenshouder
gebruikt in een bepaalde periode. In het
periodieke rapport werken we per 6
maanden. Het doel was om op een eenvoudige manier een individueel kengetal
(BD100) te bekomen dat vervolgens gemakkelijk vergelijkbaar is met de andere
deelnemers van het AB Register. Dat
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moet een stimulans zijn om minder
antibiotica te gebruiken bij de eigen
dieren, het zogenaamde benchmarking.
Begin december werd voor ieder bedrijf
een eerste bedrijfsrapport opgemaakt op
basis van de beschikbare gegevens voor
de eerste jaarhelft – januari tot en met
juni – van 2014. In de komende jaren
voorziet Belpork om per deelnemend
bedrijf en op vaste tijdstippen een analyse
– een periodiek rapport – te maken van
het antibioticumgebruik. Dit eerste
rapport van het AB Register zal misschien nog kinderziektes vertonen, de
verschaffers deden de registratie pas de
eerste keer. Maar er zijn veel inspanningen gebeurd om de gegevens zo volledig
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berekeningen te kunnen uitvoeren. Zo
moest er bijvoorbeeld informatie worden
genoteerd over de toegediende producten zelf (onder meer de dosis per kg
lichaamsgewicht) en over de werkelijke
dierbezetting per bedrijf. Dit laatste
verkregen we – mits toestemming van de
varkenshouder – rechtstreeks via de
Mestbank. Een mooi staaltje van administratieve vereenvoudiging, de boer
moet immers niet telkens opnieuw
dezelfde bedrijfsgegevens doorgeven.
Uit deze omvangrijke database moesten
we een begrijpelijk én vergelijkbaar
kengetal destilleren.

De Certusproducent ziet
hoeveel bedrijven een lager of
k
hoger antibioticumgebruik
hebben dan hijzelf.

eke rapport drukke
In het periodieke
drukken we het
mgebruik uit met het kengetal
antibioticumgebruik
aant behandelBD100. Dit staat voor het aantal
0 dagen of, a
dagen op 100
anders gezegd,
het perc
percentage behand
behandeldagen. Hiermee
kwantificeren
we het antibioticumgeantific
bruik.
berekening wordt rekening
ruik. Bij de b
gehouden met de gebruikte hoeveelheid
antibioticum,
antibioticu de in de bijsluiter voorgeschreven
dosis per kg lichaamsgewicht,
schre
de gemiddelde
dierbezettingsgegevens,
ge
een standaardgewicht van de dieren bij
behandeling
en de periode waarin de
beha
antibiotica
gebruikt worden. De BD100 is
an
een gestandaardiseerd en makkelijk

Massa gegevens, eenvoudige output
ut

“Belpork beschikt via het lastenboek van
at
Certus en Codiplan Plus over heel wat
okk
bedrijfsgegevens van de betrokken
it jaar dus
varkenshouders. Sinds begin dit
ook over de gebruikte antibiotica”,
otica”, vertelt
Wannes. “Daarnaast moesten
sten we heel
wat andere gegevens verzamelen
om de
amelen o
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hanteerbaar kengetal waardoor bedrijven
onderling vergelijkbaar worden. De BD100
geeft niet noodzakelijk het aantal dagen
weer dat de dieren in de praktijk behandeld werden.
Naargelang het varkensbedrijf kan
an de
verschaffer registraties doen voorr 4
diercategorieën: zeugen/beren, nie
nietgespeende biggen, gespeende
nde biggen en
vleesvarkens. Voor iedere
re diercategorie
-waarden en
worden maandelijkse BD
D100-waarde
D100-waarde voor de
een gemiddelde BD
volledige registratieperiode
In
tieperiode berekend.
ber
deze weergave
kan je
eergave (figuur 1, links)
lin
onder meer gemakkelijk a
aflezen over
welke registratieperiode
het rapport gaat.
istratieper
Elke
immers weergegeven
e maand wordt im
door
balkje met een BD100oor een apart b
waarde voor d
de aangeduide maand. In het
voorbeeld is bij de categorie ‘biggen niet
gespe
gespeend’ de BD100-waarde voor de
maand maart gelijk aan 17,9. Dit betekent
maan
dat er, op basis van de registraties van
maart, berekend werd dat een dier in
deze categorie 17,9 dagen op 100 dagen
behandeld wordt met antibiotica. Voor
maanden waarin er geen registraties
waren voor deze diercategorie is de BD100
gelijk aan 0. Belangrijker dan de maandelijkse waarde is de gemiddelde BD100
die hieruit voortkomt (figuur 1, rechts).
Het is de benchmark van het betreffende
bedrijf. Deze complexe figuur is toch
behoorlijk gemakkelijk te interpreteren.
In de registratieperiode van januari tot
juni 2014 werd in dit voorbeeld een
niet-gespeende big gemiddeld 8,1 op
100 dagen behandeld met antibiotica (zie
het getal naast het ruitje op de figuur). In
een oogopslag kan je – dankzij het kleurgebruik in deze balk – ook vergelijken hoe
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mogelijk te maken en te verwerken, om
zo juist mogelijke resultaten te berekenen. Vermoedelijk zullen we dit evenwel
nog moeten optimaliseren.”
“We startten pas begin dit jaar. We moesten de betrokken varkensdierenartsen
nog leren kennen. Sommige dierenartsen
sloten pas in februari of maart aan. Zij
konden dus niet alle gegevens voor dit
eerste rapport binnen het voorziene
tijdslot aanleveren”, verduidelijkt Sharon
Lagast, coördinator bij Belpork, de opstartfase. “Het is echter een project in
groei. Het was voor iedereen een eerste
kennismaking met het nieuwe systeem.
Zo moesten bepaalde softwarepakketten
van de dierenartsen nog verder op punt
worden gesteld. Ook bij de verwerking
ontdekten Wannes Vanderhaeghen en zijn
collega Veerle Piessens, van de wetenschappelijke eenheid data-analyse binnen
Amcra, nog onjuistheden. In deze gevallen namen we individueel contact op met
de betrokken varkenshouder of dierenarts om samen te bekijken wat misliep bij
de registratie. Dat was tussen juli en
oktober een zeer intensieve klus. In
november sloten we onze eerste dataset
definitief af. Eens iedereen het systeem
voldoende kent zal de registratie en de
verwerking weliswaar verbeteren en
vlotter verlopen.”
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0,0
uw gemiddelde BD100 en uw
positie t.o.v. andere bedrijven

Figuur 1 Weergave van de resultaten van het antibioticumgebruik in het AB Register voor de diercategorie ‘Biggen niet gespeend’ in de periode
januari-juni 2014 voor een fictief bedrijf - Bron: Belpork/Amcra
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uw bedrijf
10%

alle bedrijven
0%

33%

basis hiervan werden de BD100 -waarden
voor jouw bedrijf berekend. Een belangrijke opmerking bij de BD100 -waarden in
de laatste kolom van de tabel is dat ze
gelinkt zijn aan de specifieke registratie
en dus afhankelijk zijn van de diercategorie en de afgeleverde hoeveelheid product. Bij eenzelfde product kunnen dus
verschillende BD100 -waarden staan.

Stof voor discussie

34%

gele producten

oranje producten

90%

33%

rode producten

Figuur 2 Procentuele verdeling van de soorten producten, ingedeeld volgens Amcra-kleurkleur
code, gebruikt op een fictief bedrijf en het gemiddelde over alle deelnemende
e bedrijven tijdens
de periode januari- juni 2014 - Bron: Belpork/Amcra

Elk product krijgt
Amcra-kleurjgt ook een A
code (rood,
rood oranje
e of geel).
geel) Die kleurcode
is een weergave
van he
het belang van een
weer
antibioticum
voor de humane geneesbioticum voo
Het geeft
kunde en de diergeneeskunde.
dierg
informatie
nformatie aan
aa de bedrijfsbegeleidende
dierenarts over de producten die op jouw
dierenar
werden gebruikt. Bij de indeling
bedrijf w
gegeven aan het humaan
wordt voorrang
v
belang boven het veterinair belang. Gele
producten behoren tot de minst kritisch
produ
belangrijke antibiotica voor de volksgezondheid, rode producten tot de meest
kritisch belangrijke; oranje producten
zitten daartussen. Algemeen geldt het
principe dat antibiotica altijd op een
onderbouwde manier moeten ingezet
worden, ‘enkel indien nodig’. Indien
behandeling met antibiotica toch noodzakelijk is, wordt bij voorkeur gekozen voor
een product dat van minder belang is
voor de volksgezondheid, op basis van de
kleurcodes. De procentuele verdeling van
de soorten producten volgens kleurcode
wordt onderaan het rapport nog weergeven in 2 taartdiagrammen (figuur 2).
Eentje voor het eigen bedrijf en eentje
met de weergave van de verdeling voor
alle bedrijven.
Sharon: “De informatie die de verschaffer
moet doorgeven per registratie is dus
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ven. In dit geval is er zeker verbetering
mogelijk inzake het gebruik van antibiotica in deze diercategorie. De visuele
weergave per maand kan echter aantonen dat er in een bepaalde periode of
maand een ziekteuitbraak was. Soms is
het gebruik van medicatie immers onoverkomelijk.
In het rapport staat een gelijkaardige
ge
rpretatie
figuur per diercategorie. De interpretatie
van de gegevens moet telkenss op een
eenzelfde manier gebeuren, maarr de waard
waarden
per diergroep kunnen sterk
verschillen.”
erk verschillen.

Welke antibiotica?
ca?

Naast het antibioticumgebruik
bioticumgebruik per bedrijf
per diercategorie
egorie bevat het periodiek
rapport
gegevens
pport ook een ‘overzicht g
bedrijf’, waarin wordt
gebruikt voor uw bed
met welke dieraantallen en
aangegeven m
registraties het
he antibioticumgebruik op je
bedrijf
drijf werd berekend. Te noteren valt dat
een uitbreiding van het aantal dieren op
je bedrijf niet noodzakelijk zal resulteren
in een hogere BD100 -waarde. Hiervoor
wordt immers een correctiefactor gehanteerd bij de berekeningen. In een derde
luik van het rapport staat een tabel met
alle registraties, chronologisch en per
diercategorie. Het is een overzicht van en
nuttige informatie over de registraties. Op

beperkt, maar deze is per registratieperiode zeker voldoende om er heel wat
nuttige gegevens uit te halen voor de
varkenshouder. Vanaf volgend jaar laten
we ook het zinkoxideverbruik noteren,
egemaar dat cijfer wordt zéker niet meegerekend in het antibioticumgebruik. We
rm
hopen hier in de toekomst wel informatie
ca – aan te
– zoals een daling in antibiotica
kunnen linken.”

Bo
er
en
bo
nd

goed of slecht deze waarde is tegenover
het gemiddelde van alle bedrijven. In dit
geval heeft 54% van de deelnemende
bedrijven voor deze diercategorie een
lager antibioticumgebruik. De groene
zone geeft de 50% laagste gebruikers
weer. De rode zone toont de 10% hoogste
gebruikers. Onder de figuur zal de score
ook steeds in woorden worden beschre-
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“Met dit AB Register kan de varken
varkenshouositioneren ten opzichte
opzic
der zich positioneren
van de
volledige groep deelnemend
deelnemende bedrijven
op basis van het gemidd
gemiddelde antibioticumgebruik
bruik voor de rapporteringsperira
ode”, benadrukt Be
Bert. “Voor het eerst ziet
Certusproducent hoeveel procent van
de Certusproduc
de bedrijven een lager of hoger antibioticumgebruik heeft dan hijzelf. Dit is de
cumgebr
stimulans tot verbetering!”
beste st
Sharon: “Mits goedkeuring van de producent zal de verschaffer dit rapport ook
ce
digitaal kunnen raadplegen via de online
webapplicatie. Het is zeker de bedoeling
dat dierenarts en varkenshouder het
rapport tezamen doornemen en extra
aandacht schenken aan de minder goede
resultaten. Een blijvende periodieke
analyse van de geregistreerde gegevens
zal er bovendien voor zorgen dat iedere
varkenshouder zijn antibioticumgebruik
over de tijd heen zal kunnen zien evolueren. Samen werken we dus aan een
daling van het antibioticumgebruik.” Q

MEER INFO OP
AGRIFLANDERS
Bij Belpork en Amcra realiseren
ze zich dat dit AB Register
volledig nieuw is voor de varkenshouders. In het rapport werd
echter heel wat nuttige informatie
verwerkt. “Heb je nog vragen of
hulp nodig aarzel dan niet om ons
aan te spreken!”, besluiten
Sharon en Wannes. “Je kan ons
op Agriflanders treffen op de
stand van VLAM, vooraan in hal 1
(standnummer 1401).”
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