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Antibioticaresistentie daling in bijna alle sectoren 
 
Op 27 juni is het rapport MARAN 2018 gepubliceerd. Uit dit rapport blijkt 
dat antibiotica die belangrijk zijn om infecties bij mensen te behandelen, 
de afgelopen jaren nauwelijks meer zijn ingezet voor dieren. Zo is het 
aantal ESBL-bacteriën verder afgenomen bij bijna alle soorten dieren die 
voor de voedselproductie worden gebruikt. Een uitzondering daarop zijn 
vleeskalveren, waar een lichte toename is gezien. De afname van 
resistentie in dieren laat eenzelfde afname zien als het antibioticagebruik 
in dieren. In pluimvee is de resistentie het meest afgenomen. De SDa-
cijfers van het antibioticumgebruik in de dierhouderij zijn gebruikt in de 
MARAN-rapportage.  
Het SDa-rapport ‘Het antibioticumgebruik bij landbouwhuisdieren in 
2017’ kunt u hier nalezen. 
 

 

 
 

 
Nieuwe benchmarkwaarden  
 
Het SDa-expertpanel heeft in haar SDa-rapport ‘Het antibioticumgebruik 
bij landbouwhuisdieren in 2017’ nieuwe benchmarkwaarden vastgesteld. 
Op pagina 9 van het rapport en op onze website kunt u de exacte 
waarden nalezen. Deze waarden hebben uitsluitend betrekking op 
dierhouders. De ingangsdatum van de nieuwe benchmarkwaarden is  
1 januari 2019. Tot deze datum blijven de benchmarkwaarden van 2017 
van kracht. 
De benchmarkwaarden voor dierenartsen volgen later dit jaar. 
 

  
SDa-jaarverslag 2017  
 
De SDa publiceert ook dit jaar haar jaarverslag digitaal. Het jaarverslag 
geeft een overzicht van de activiteiten in 2017 en in het jaarverslag is de 
jaarrekening 2017 opgenomen. Het jaarverslag 2017 vindt u hier.  
 

 

 
Privacy wetgeving (AVG) 
 
Vrijdag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) in werking getreden. De AVG zorgt onder meer voor versterking en 
uitbreiding van privacy rechten en dwingt organisaties tot flink meer 
verantwoordelijkheden met betrekking tot het beschermen van 
persoonsgegevens.  
 
Wat doen wij met uw gegevens? De SDa gebruikt uw gegevens 
(naam/woonplaats/e-mailadres) uitsluitend voor het toesturen van 
nieuwsberichten. Wilt u deze nieuwsberichten blijven ontvangen, dan 
hoeft u niets te doen. Wilt u deze nieuwsberichten niet langer ontvangen, 
stuur dan een mail naar info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl.  
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