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De Belgische veeteelt heeft de voorbije jaren een heel mooi – zij
het niet perfect – parcours afgelegd in het reduceren van het
antibioticagebruik. Een vergelijking met andere EU-landen
leert dat we op de goede weg zijn. Europa heeft een verdere
daling stevig in haar Farm to Fork-strategie verankerd. Ook in
de toekomst zal het gebruik dus verder gereduceerd moeten
worden. Een nieuw AB-convenant legt de lat in ons land tegen
2024 nog wat hoger, en alle sectoren doen mee. Melkveehouder
Karel D’hooghe uit Zele toont alvast hoe melkveehouders er op
hun bedrijf mee aan de slag durven en kunnen gaan.
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Dossier Antibiotica
reductie gaat verder
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Antibioticaresistentie
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Wat is de rol
van Europa?
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Sinds de ontdekking van penicilline door Alexander Fleming in 1928
heeft antibiotica een zeer belangrijke rol gespeeld in de veehouderij.
Maar met het gebruik van antibiotica, werd ook de ontwikkeling van
resistente bacteriën ongewild gestimuleerd.
Momenteel zijn diverse resistentiemechanismen, resistente bacterie
stammen en zelfs multiresistente bacteriën of ‘superbugs’ geïdentificeerd.
De Wereldgezondheidsorganisatie trok in 2001 al aan de alarmbel.
Sterfte gelieerd aan niet-behandelbare bacteriële infecties zal sterk
toenemen, maar we kunnen met een doordacht antibioticagebruik het tij
nog enigszins keren. Europa heeft van de strijd tegen antimicrobiële
resistentie een speerpunt gemaakt, met verplichting tot rapportering,
monitoring en een reductiebeleid.
Els Goossens, adviseur Diergeneeskunde, Studiedienst Boerenbond

A

lexander Fleming (1881-1955)
was een Schotse boerenzoon
die in 1928 de hele wereld
veranderde met de eerder toevallige
ontdekking van penicilline. Penicilline
is een bacteriedodende stof die
aangemaakt wordt door de schimmel
penicillium. Tijdens de oorlog werd de
productie van penicilline opgeschaald,
en werd het antibioticum massaal
gebruikt aan het front. Zijn ontdekking
leverde Fleming in 1945 het ridder
schap én de Nobelprijs op, maar toen
maakte hij al de kanttekening dat het
massaal en ondoordacht gebruik van
penicilline, ervoor zal zorgen dat de

bacteriën waartegen het gebruik wordt,
ongevoelig zullen worden.

Weinig nieuwe antibiotica
Bacteriën ontwikkelen mechanismen
die hen resistent of ongevoelig maken
tegen antibiotica. Door overmatig anti
bioticagebruik wordt er geselecteerd
op deze resistente bacteriën.
Antibioticaresistentie kan genetisch
doorgegeven worden naar de volgende
generatie bacteriën, zelfs naar andere
bacteriesoorten.
In de jaren 50 tot 80 van de vorige
eeuw zijn nog andere antibiotica ont
dekt en op grote schaal geproduceerd, ->
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Evolutie van antibioticagebruik in Europa van 2011 tot 2018
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duidelijk wordt hoe het diergenees
kundig gebruik in België zich verhoudt
ten opzichte van andere lidstaten. In
oktober verscheen het tiende Esvacrapport, met de cijfers van 2018. De
verkoop van antibiotica bij dieren in
Europa daalde tussen 2011 en 2018 met
meer dan 34%.
In de Belgische veehouderij wordt nog
steeds veel antibiotica ingezet, in ver
gelijking met andere lidstaten. Positief
is wel dat de veehouderij, samen met
de overheid, belangrijke initiatieven
heeft genomen die voor een gestage en
belangrijke vermindering zorgden. Elk
jaar schuift België een beetje meer op
naar de groep van de landen met een
laag gebruik.

verankerd in Farm to Fork. Lidstaten
worden verplicht tot een vermindering
van de verkoop van antimicrobiële
stoffen voor landbouwhuisdieren en
aquacultuur met 50% tegen 2030. Ook
de registratie van het gebruik van anti
biotica op het landbouwbedrijf moet
verder worden uitgerold. Op termijn
gaat dit ook over het gebruik bij paar
den en gezelschapsdieren. Verder blijft
Europa miljoenen investeren in de
bewaking van resistentiemechanismen
en in onderzoek naar alternatieven en
goede praktijken. Op het vlak van de
volksgezondheid en de geneeskunde
moeten de lidstaten eveneens belang
rijke stappen zetten. n

Antibiotica in de van-boertot-bordstrategie

Elk jaar schuift België
een beetje meer op naar
de groep van de landen
met een laag gebruik.
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maar sindsdien zijn er weinig nieuwe
antibiotica bijgekomen. De beschrij
vingen van mechanismen die bacteriën
gebruiken om ongevoelig te worden,
zijn echter talrijk. In de veehouderij
wordt veel antibiotica gebruikt, met
grote gevolgen voor de ontwikkeling
van resistentie.
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Het Europese Esvac-rapport
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Europa maakt gebruik van benchmar
king om de lidstaten aan te zetten tot
een verminderd en meer doordacht
gebruik van antibiotica. Maar het is
een beetje als appels met peren verge
lijken. Tussen de lidstaten zijn er grote
verschillen in de samenstelling van de
veestapel en in het management. Dit is
wetenschappelijk gecorrigeerd door
het gebruik van de noemer ‘Population
Correction Unit’ (PCU), waarbij reke
ning gehouden wordt met de dieraan
tallen en export en import. Op basis
van de tonnen verkochte antibiotica
wordt een schatting gemaakt van het
gemiddeld gebruik in de lidstaat. Jaar
lijks verschijnt het Esvac-rapport – wat
staat voor European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumptio – waarin
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Met de Farm to Fork-strategie (Vanboer-tot-bord) wil Europa de land
bouwsector en de hele voedingsketen
naar een duurzamer systeem sturen.
Deze strategie kadert in de Green Deal,
en bepaalt mee waarin Europa de
komende jaren zal investeren. De strijd
tegen antibioticaresistentie is sterk

Dossier

In de startblokken met een nieuw
antibioticaconvenant 2021-2024
De veeteeltsector zette al vroeg zijn schouders onder de strategie naar
een duurzamer en verminderd antibioticagebruik. Dit gebeurde samen
met de overheid, dierenartsen, academici en ketenpartners. In 2011
stonden de landbouworganisaties mee aan de wieg van Amcra, het
antibiotica-kenniscentrum. In 2016 ondertekenden de landbouw
organisaties ook het antibioticaconvenant 2016-2020, dat duidelijke
engagementen en drie reductiedoelstellingen vastlegde. De strijd tegen
antibioticaresistentie is echter nog niet gestreden, en een nieuw
AB-convenant 2021-2024 is in opmaak.

nd

Grote stappen vooruit
Sinds 2011 zijn er grote stappen vooruit
gezet in de vermindering van het antibi
oticagebruik in de Belgische veestapel.
De ervaring opgedaan bij het opzetten
van het registratie- en rapporterings
systeem en diverse hulpmiddelen die
moeten leiden naar een meer duurzaam
gebruik, zullen nog bijzonder nuttig zijn
in de komende periode. Maar er is nog
een hele weg af te leggen! De sector wil
daarom de kans grijpen om verder door
te groeien naar een duurzaam antibioti
cagebruik, onder de vorm van een nieuw
AB-convenant met de overheid. n
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dege dat deze doelstellingen zeer ambi
tieus, maar haalbaar zijn.

Van verkoop- naar
gebruikscijfers
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Els Goossens, adviseur Diergeneeskunde, Studiedienst Boerenbond

De huidige AB Register-rapporten die
het gebruik op het eigen bedrijf weerge
ven, hebben een zeer belangrijke rol
gespeeld in de reeds behaalde dalingen.
Veehouders hebben zo een gedetailleerd
inzicht in gebruik per diercategorie,
ronde en/of per klasse antibiotica. Ook
kan een veehouder zich vergelijken met
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e cijfers van het antibioticage
bruik op veebedrijven in 2020
zijn nog niet bekend. Eind 2019
werd een totale cumulatieve reductie
van 40,3% in de verkoop van antibiotica
gehaald, een reductie van 77,3% in ver
koop van kritische, rode of tweedelijns
antibiotica en een reductie van 71,1% in
de verkoop van met antibiotica gemedi
cineerde voeders. Daarmee werden twee
van de drie doelstellingen gehaald die
vastgelegd zijn in het AB-covenant
2016-2020 (zie figuur).
De eerste reductiedoelstelling – een
daling in de verkoop van antibiotica van
dieren met 50% – is nog niet behaald
eind 2019. Het is ook onwaarschijnlijk
dat we in 2020 de resterende reductie
van 10% nog kunnen realiseren. De rap
porten over het gebruik op de bedrijven
geven aan dat de daling in gebruik min
der steil is dan in 2019. Deze resterende
reductie zullen we nog moeten compen
seren.
Amcra, met steun van de landouworga
nisaties, heeft een visie 2024 opgesteld
die de basis vormt van het nieuwe ABconvenant 2021-2024. Hierin liggen vier
verdere reductiedoelstellingen op tafel.
Nieuw is de reductiedoelstelling voor
colistine, waarvoor Europa beperkingen
oplegt en die in 2024 lager dan 1 mg/
PCU moet worden. Iedereen beseft ter

het gemiddeld gebruik in de sector. Een
gele, en zeker een rode kleurcode, geeft
aan dat je stappen moet ondernemen. De
komende vier jaar zijn er eveneens per
sector en per diercategorie streefdoelen
vastgelegd. Na de varkens-, pluimvee- en
vleeskalverensector krijgen nu ook de
melkveehouders regelmatig een AB
Registerrapport. Ook de vleesveesector
kan starten met registratie.

Verschillen tussen toestand in 2011 en de behaalde resultaten eind 2019
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Karel en Sofie
D’hooghe-Isebaert

bo

nd

Melkveebedrijf

en

Zele
(Oost-Vlaanderen)
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Karel D’Hooghe slaagt er al twee jaar
in om geen antibiotica meer nodig te
hebben om zijn koeien succesvol droog
te zetten. Voldoende ruimte voor droge
koeien helpt daarbij.
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Karel D’hooghe zet zijn koeien al twee jaar droog zonder antibiotica

Koegebonden bacteriën weg

en

Melkveehouder Karel D’hooghe uit het Oost-Vlaamse Zele zet al
twee jaar zijn koeien droog zonder enige antibiotica, en met succes.
Ingrediënten die niét nodig zijn: de allernieuwste stal of de duurste
snufjes. Wél nodig: de vaste wil om iedere dag werk te maken van
het creëren van een goede context voor de koe, gecombineerd met
de durf om de sprong te maken.
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“Basis van antibioticavrij
werken, is de simpele dingen
heel goed doen”
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Het lage vervangingspercentage bete
kent echter niet dat er op de koeien
niet wordt geselecteerd. Een jaar of
acht geleden stapte Karel mee in een
project over uiergezondheid van de
faculteit Diergeneeskunde van UGent.
In het project werden veel stalen geno
men om inzicht te krijgen in de melk
kwaliteit en de aanwezige kiemen.
“Koegebonden bacteriën moet je zo
veel mogelijk vermijden als melkvee
houder. Het zijn bacteriën die via het
melkproces makkelijk van koe naar koe
verhuizen. Dat is een risico dat ik niet
wil nemen. In het verleden heb ik dan
ook al koeien weggedaan om die koe
gebonden kiemen kwijt te geraken.”
Ook het melkproces zelf moet gericht
zijn op een goede uiergezondheid. Van
daag melkt Karel nog in een oude 2 x 3
tandemmelkstal. “De melkstal zal bij de
uitbreiding wel vervangen worden,
maar ik twijfel nog door wat. Een tan
dem geeft het voordeel van de rust. Als
er een dier is met een afwijkend kwar
tier, heb ik alle tijd om het extra op te
volgen, of desnoods handmatig uit te
melken. Die tijd is iets wat je in een
rapid-exitsysteem niet hebt.” ->

T

Bij plots veel krachtvoer gaat de penspH de hoogte in, wat stress veroor
zaakt. En dat wil ik niet, ik wil rust en
continuïteit.”

ht

rots is Karel D’hooghe zeker
wel op het lage antibiotica
gebruik op het bedrijf. Het
bewijst immers dat de gehanteerde
aanpak tot resultaten leidt. Maar voor
zelfgenoegzaamheid is er geen plaats.
“Mijn aanpak werkt nu op dit bedrijf,
maar het is niet gegeven dat dit in de
toekomst of op een ander bedrijf ook
zo zal werken. Misschien zal ik zelfs
ooit opnieuw een stap terug moeten
zetten. Maar ik ben ervan overtuigd
dat als je de juiste omstandigheden
voor de dieren creëert, je sowieso veel
problemen weghoudt van je bedrijf.”
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Ivan De Clercq

Gesloten bedrijf
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Die rust en continuïteit trekt hij door
in het hele management. Rusten, eten
en gemolken worden moet zonder
stressopwekkende invloeden kunnen.
Erfbetreders worden zo min mogelijk
toegelaten in de stallen. Uiteraard
omwille van hygiëne, maar ook omdat
dit de dieren hun rust kan verstoren.
De erfbetreders die toch toegelaten
worden, moeten een bedrijfseigen
overall en laarzen aan.
Met een celgetal onder 150.000 en een
laag vervangingspercentage is het dui
delijk dat de algemene diergezondheid
goed zit. De vruchtbaarheid is met een
tussenkalftijd van 399 dagen ook zeer
aanvaardbaar. Op het bedrijf worden
geen dieren aangekocht. Het plan is
om via een nieuwe stal te groeien naar
120 melkkoeien. Ook dat zal volledig
via eigen opfok met gesekst sperma
verlopen.

co

TMR voor de rust

Karel melkt momenteel zo’n 80 koeien.
De jaarproductie zit rond 10.000 liter
per koe. Het rantsoen bestaat vooral uit
graskuil, perspulp, maismeel en vloei
baar tarwegistconcentraat. Dat rant
soen wordt als total mixed ration (TMR)
gegeven. Er zijn geen krachtvoer
automaten en de koeien krijgen even
min krachtvoer in de melkstal.
“Ik wil altijd dezelfde hoeveelheid
structuur, vet en eiwit in de pens.

Alles moet uiteraard
proper zijn, maar ik wil
evenmin kasplantjes
van mijn koeien maken.
Boer&Tuinder • 28 januari 2021
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Droogstandstal

De sprong gewaagd
Noodzakelijke voorwaarde was dat
koeien minstens een maand
infectievrij waren voor de droogstand.
De eerste dieren die zonder antibiotica
werden drooggezet, deden het prima.
Zo’n twee jaar geleden hakte Karel op
eigen houtje de knoop door om
standaard álle koeien droog te zetten
zonder droogzetter en zelfs zonder
teatsealer. “De juiste omstandigheden
creëren is een werk van elke dag,
maar ik geef toe dat die stap ook een
deel op gevoel is genomen.
Streven naar minder antibiotica als
sector lukt niet zonder mensen die de
sprong durven wagen. Die motivatie
moet ook uit jezelf komen.
Dierenartsen zullen je zeker
begeleiden, maar het initiatief om
antibiotica bij het droogzetten te laten
vallen, ligt bij de veehouder.” n
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Alle bezoekers moeten zich op het bedrijf
steeds telefonisch aanmelden en bedrijfskledij en -laarzen aantrekken. Leveranciers
kunnen hun producten veilig plaatsen achter een deur met cijfercode.
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Met de diergezondheid op orde, en ook
ziekten zoals IBR, BVD en para-tbc
onder controle, was de stap naar selec
tief droogzetten snel gemaakt. De
parameters van de melkcontrole
(MPR) en de genomen stalen onder het
project over uiergezondheid toonden
dat de uiergezondheid op een goed
niveau zat. “Met een hoger celgetal of
met maandelijks meerdere uierontste
kingen zou ik de stap nooit gezet heb
ben. Alle factoren rond de koe moeten
goed zitten.” De motivatie om de stap
naar selectief droogzetten te zetten
was er ook. “Uiergezondheid is het
belangrijkste toepassingsgebied van
antibiotica op het melkveebedrijf.
Door koeien droog te zetten, spaar je
tijd en geld uit én loop je geen risico op
residuen in de melk achteraf.”
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Naast de melkstal, is ook de ruimte
voor de droge koeien essentieel om
succesvol antibioticavrij te kunnen
droogzetten. Een schuur met drie open
zijden, die eigenlijk voor het stockeren
van machines bedoeld was, bleek de
ideale huisvesting voor de droge
koeien. “Ik voorzag de loods van een
grote zandbox, wat in mijn ogen nog
altijd het hoogste comfort en de beste
hygiëne biedt. De droge koeien hebben
er alle rust en ruimte. Doordat ze tij
dens de droogstand in deze andere stal
komen, is hun routine van melk geven
gebroken. Ze hebben er een zee van
ruimte, geen concurrentie van andere
koeien en horen ook de melkmachine
niet. De droogstandperiode moet twee
maanden vakantie zijn voor de koeien,
zonder dat ze zich zorgen mogen
maken over hun verblijf.” In de droog
stand werkt Karel met twee rantsoe
nen om de overstap naar het rantsoen
bij de melkgevende koeien stressvrij te
laten verlopen.
Hoewel oorspronkelijk niet zo gepland,
is de locatie van de omgebouwde
machineloods/droogstandstal gunstig.
“Ik kan er de koeien zien van in mijn
huis. Ik passeer er bijna bij alles wat ik
doe. Als er een dier is dat toch een

Alle factoren moeten
goed zitten

en

De koeien staan na het melken een
halfuur vast aan het voederhek. Tijdens
het melken gebruikt Karel melkers
handschoenen, maar hij dipt of sprayt
(nog) niet. “Ik ben niet tegen, maar het
lukt momenteel zonder, dus wacht ik er
nog mee. Alles moet uiteraard proper
zijn, maar ik wil evenmin kasplantjes
van mijn koeien maken. Koeien moe
ten een bepaalde weerstand opbou
wen. Een kind dat buiten speelt en din
gen in zijn mond steekt, bouwt ook een
hogere weerstand op.”

er

Weerstand opbouwen

infectie oploopt, of als een dier niet
eet … dan ben ik er meestal snel bij.
Mijn dieren hebben een stappenteller,
maar zelf gaan kijken leert nog altijd
veel.”
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Karel investeerde in driehoekige tepel
voeringen met kopbeluchting, in func
tie van een betere speengezondheid.

De juiste
omstandigheden
creëren is een
werk van elke dag
Tegenslag is nooit uit te sluiten. Mocht het
toch nog fout lopen in de toekomst, dan
zal Karel opnieuw moeten kijken wat hij
kan aanpassen in zijn management om het
beter te doen. Vaccineren tegen mastitis is
een optie, net als het gebruik van antibiotica. “Antibiotica moeten zeker toegepast
kunnen worden waar nodig. Alleen wil ik er
niet meer per definitie van uitgaan. Want
ook antibiotica geeft geen garantie op een
perfecte uiergezondheid. Uiteindelijk komt
het er altijd op aan om de context rond de
koe heel goed te organiseren en kort op de
bal te spelen wanneer er iets mis dreigt te
lopen.”

