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dierenartsen aanbod

‘Antibioticumreductie is niet gratis geweest’
Frank de Vries

Gebaseerd op de dierdagdosering zag de
waakhond diergeneesmiddelen SDa in 2014
slechts een duidelijke daling van het anti
bioticumgebruik bij rundvee. Die sector zag
kans een kleine 20 procent te reduceren ten
opzichte van 2013. Ook de varkenssector wist
de dalende trend voort te zetten met een
daling van 4,4 procent het afgelopen jaar en
in de kalversector daalde dit cijfer met 1,6
procent. In de vleeskuikenhouderij steeg het
gebruik in het afgelopen jaar met 21,1 procent
en bij de kalkoenen met 4,9 procent.
Wanneer we de periode van 2009 tot en met
2014 nemen, daalde het antibioticumgebruik
in de kalversector met 37,4 procent, uitge
drukt in dierdagdoseringen. Deze sector
zette al eerder in op een lager verbruik waar
door we over de jaren 2007 tot 2014 een
daling zien van ruim 46 procent.
Bij de zeugen en biggen daalde het gebruik

in vijf jaar met ruim 56 procent, bij de vlees
varkens met 49,9 procent en bij de vlees
kuikens met 57,1 procent. De verkoopcijfers
van de farmaceutische brancheorganisatie
Fidin geven een reductie van het antibio
ticumgebruik aan in de jaren 2009 tot 2014
van ruim 58 procent.
Er is meer
“Naast de inbreng van de ondernemer en de
dierenarts heb je ook te maken met het voer,
de genetica, de stal en de financiële situatie
van de boer, aldus varkensdierenarts Vinod
Shankar van Dierenartsencombinatie Aadal.
“Zonder antibiotica varkens houden is
sowieso een illusie met het huidige houderij
systeem.” Shankar heeft diverse varkens
klanten die graag willen renoveren en uit
breiden, maar qua vergunningen ‘op slot’
zitten. “Als de hokken te vol zitten en de
ondernemer wil uitbreiden maar is door de
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bank of vergunningen daar niet toe in staat,
weet je dat vaker behandelen nodig is.” De
varkensarts weet dat het voer een enorme
impact kan hebben op ziekte en dus op het
antibioticumgebruik. “Je ziet dat bijvoor
beeld de duurdere gerst in een bepaalde
periode minder in het mengvoer zit en de
goedkopere producten juist meer, waardoor
er meer risico op bijvoorbeeld diarree bij big
gen voorkomt. Veel voerleveranciers hebben
‘betere’ voeders op de plank, maar die zijn
bedrijfseconomisch niet haalbaar voor de
boer.”
Kalverdierenarts Willem Jan Last van dieren
artsenpraktijk VUG ziet nog steeds grote
verschillen in antibioticumgebruik tussen
bedrijven, waardoor hij denkt dat verdere

nen ziek worden en moeten dan behandeld
worden.”
Jan Ienco Froentjes, veterinair directeur bij
Ecostyle, ziet een oplossingsrichting voor
een verdere reductie in het beter kijken naar
knelpunten per sector. “Nu er meer eisen
worden gesteld aan hoogproductiedieren
vind ik de driehoek dierenarts, veehouder
en voerleverancier cruciaal. Ik zie zeker
mogelijkheden om aanvullende diervoeders,
natuurlijke diergeneesmiddelen, kruiden
en etherische oliën in te zetten als middel
om de weerstand van dieren te vergroten.”
Volgens Froentjes is het dan wel noodzaak
om dergelijke producten in te bedden in
BedrijfsGezondheidsPlannen.

‘Betere voeders blijven
op de plan k’
reductie mogelijk is. “Ik ben zelf niet zo
bezig met dat percentage van 70 procent,
maar ons doel is een minimaal gebruik.” Hij
ziet wel op diverse bedrijven dat de lagere
inzet aan zijn grenzen komt. “Ik ben blij dat
er nagenoeg geen derdekeusmiddelen meer
worden ingezet, maar ik zie wel meer uitval
dan een paar jaar terug. En het welzijn begint
meer en meer te knellen; antibioticumreductie
is niet gratis geweest.”
Open voor alternatieven
Pluimveedierenarts Janny Hermans van
dierenartsenpraktijk Ysselsteyn vindt dat het
in beginsel niet gaat om het verlagen van het
antibioticumgebruik, maar om het verant
woord toepassen om resistentie te verlagen.
“Hoewel ik denk dat alternatieve middelen
een bijdrage kunnen leveren, mis ik een
wetenschappelijke onderbouwing van der
gelijke producten. En ik weet ondertussen
dat een bepaald alternatief middel op het ene
bedrijf wel werkt, terwijl het op het andere
geen verbeteringen geeft.” Hermans ziet dat
de uitkomst van broedeieren in de stal, maar
ook de inzet van traag groeiende vlees
kuikenrassen, een gezondheidswinst kunnen
geven waardoor minder inzet van antibiotica
nodig is. “Maar ook dergelijke dieren kun

Doelen niet te halen
Met 58 procent reductie eind 2014 en nog 12
procent te gaan dit jaar, lijkt het erop dat de
gestelde politieke doelen niet worden
gerealiseerd. De vraag is of dat heel erg is,
omdat ze door de politiek met ‘nattevinger
werk’ zijn vastgesteld. De dierenartsen heb
ben de afgelopen jaren samen met de vee
houders veel werk verzet om meer dan te
halveren in antibioticumgebruik en dat geeft
aan dat de bewustwording er zeker is om te
verminderen. Dierenartsen geven wel aan
dat ze soms aanlopen tegen een stuk vak
manschap van hun klanten. Zij zien dat er
grote verschillen zijn in ‘het oog van de
ondernemer’. Sommigen zien veel eerder
dat er iets loos is met hun dieren waardoor
ingrijpen eerder gebeurt en daarmee de
inzet van middelen lager is. Wanneer ieder
een – veehouders, veeartsen, voerfabrikan
ten, banken en vergunningverleners – zijn
verantwoordelijkheid neemt, kan er vast nog
wat af van het totale gebruik. Maar ziek wor
den blijft natuurlijk.

Agenda
Internationaal Pluimvee congres
The next congress will be held from
7 to 11 September 2015 at the Cape Town
International Convention Centre in Cape
Town, South Africa. The 19th WVPA
Congress aims to host over 1000
participants specialising in different
branches connected with poultry health
from all over the world.

Datum: 7 – 11 september 2015
Locatie: Kaapstad, Zuid-Afrika
Meer informatie: www.wvpac2015.com

SafePork 2015
This meeting will be organized and
managed in a partnership between
Portuguese and Spanish Universities.
Four institutions of higher education in
veterinarian medicine have teamed up to
organize Safepork 2015 meeting:
University of Trás-os-Montes and Alto
Douro, Institute of Biomedical Sciences
Abel Salazar Porto University, Univeristy
of Léon and University of Zaragoza.

Locatie: Porto, Portugal
Meer informatie: www.safepork2015.com/
index.php

Symposium ‘Veefokkers’ De Uithof
Het jaarlijkse symposium van
studievereniging V.V.F.C ‘De Uithof’,
oftewel ‘de Veefokkers’, is een begrip op
de faculteit Diergeneeskunde en zal dit
jaar op woensdag 16 september 2015
worden gehouden. Net als voorgaande
jaren zal deze dag toegankelijk zijn voor
zowel veterinaire studenten als
dierenartsen en mensen op ieder ander
vlak van de agrarische sector.

Datum: 16 september 2015
Tijd: 13.00-20.30 uur
Locatie: De Uithof, Utrecht
Kosten: 50 euro
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