Achtergrond

Actiewaarde antibioticagebruik aangepast
Het systeem dat het antibioticagebruik in de rundveesector
monitort is per 1 januari 2021 aangepast. Wat is er precies
veranderd en wat merken rundveehouders daarvan?
HENK TEN HAVE

O

m het antibioticagebruik in de
veehouderij terug te dringen is
jaren geleden besloten om dit
gebruik in kaart te brengen en te monitoren. Jaarlijks brengt de Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) een rapport uit met
een overzicht van de ontwikkelingen in het
gebruik per veehouderijsector. Daaruit
blijkt dat het antibioticagebruik in de
rundveesector sinds 2009 spectaculair is
afgenomen en de laatste vier jaar een relatief stabiel gebruikspatroon vertoont.

De SDa heeft daarom besloten dat in de
rundveehouderij de zogenoemde signaleringswaarde (de categorie ‘oranje’) kan
komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2021 is
er voor de rundveesector nog maar één
benchmarkwaarde van belang en dat is de
actiewaarde (categorie ‘rood’). Overschrijdt
de dierdagdosering de actiewaarde, dan
wordt de grens van aanvaardbaar antibioticagebruik gepasseerd en is actie verplicht.

Zeer weinig overschrijdingen
Voor de melkveesector is de actiewaarde 5
dierdagdoseringen (DDDAF), voor
opfokrundvee, zoogkoeien en vleesstieren
is dat 2 DDDAF. Voor een melkveebedrijf
betekent dat dat als een gemiddeld dier op
jaarbasis vijf dagen of langer antibiotica
toegediend krijgt, er met de dierenarts
maatregelen genomen moeten worden om
het gebruik zo snel mogelijk te verminderen. Dit komt in de praktijk echter nauwelijks voor, want in 2019 was het gemiddelde gebruik bij melkvee 2,2 dierdagdoseringen. En slechts 2,8 procent van de melkveehouders had vorig jaar een benchmarkwaarde van hoger dan 5. Weinig melkveehouders zullen dus iets merken van de
aanpassing van het benchmarksysteem
voor antibioticagebruik.
Ook bij opfokrundvee, zoogkoeien en
vleesstieren gaat het goed wat antibioticagebruik betreft: het gemiddelde gebruik
ligt rond 1 DDDAF en het grootste deel van
de bedrijven met deze dieren gebruikt
helemaal geen antibiotica.

Het antibioticagebruik bij rundvee
is laag.
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