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Bijstellen benchmarkwaarden 

 

Het proces om te komen tot nieuwe benchmarkwaarden is in volle 

gang. De voorstellen van het SDa-expertpanel voor nieuwe 

benchmarkwaarden zijn in concept met de sectoren besproken. In 

januari/februari 2018 wordt het definitieve voorstel van het SDa-

expertpanel voorgelegd aan de Raad van Advies en het Bestuur. 

Daarna zullen de verschillende sectorale kwaliteitssystemen de 

nieuwe benchmarkwaarden overnemen in hun eigen 

kwaliteitssysteem.  

 

Het SDa-expertpanel bepaalt vervolgens op basis van de definitieve 

benchmarkwaarden voor de sectoren of en op welke manier de 

benchmarkwaarde voor de Veterinaire Benchmark Indicator (VBI) 

bijgesteld moet worden.    

 

 

 

Internationale workshop bijstellen benchmarkwaarden 

 

Op 1 december jl. heeft een workshop met internationale en 

nationale experts plaatsgevonden. Experts uit de VS, Zweden, 

België, maar ook Nederlandse experts uit het humane veld waren 

hiervoor uitgenodigd. Deze workshop had tot doel de door het SDa-

expertpanel ontwikkelde methode voor bijstelling van de 

benchmarkwaarden wetenschappelijk en internationaal te toetsen. 

 

Dick Heederik, voorzitter van de SDa-expertpanel blikt als volgt terug 

op deze internationale workshop: ‘Het SDa-expertpanel heeft een 

heel nuttige terugkoppeling gekregen op de voorstellen voor nieuwe 

benchmarkwaarden. De ontwikkelde benadering die uitgaat van 

normatieve en pragmatische benchmarkwaarden wordt omarmd. Er 

waren zinvolle suggesties voor de onderbouwing van de 

getalsmatige keuzes voor de nieuwe benchmarkwaarden.’ 

 

 

Hetty (van Beers-) Schreurs verlaat SDa per 1 mei 2018 

 

Hetty (van Beers-)Schreurs, directeur van de SDa, heeft  per 1 

januari 2018 een andere functie aanvaard. Zij gaat vanaf deze datum 

werken bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad. Tot 1 

mei 2018 zal Hetty (van Beers-)Schreurs twee dagen per week in 

functie blijven als directeur van de SDa. Op deze wijze verzekert de 

SDa zich van continuïteit en kan een zorgvuldige overgang met 

betrekking tot haar opvolging plaatsvinden. 
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Bezoek Japanse delegatie aan SDa 

 

Op 26 en 27 oktober jl. heeft een Japanse delegatie de SDa bezocht 

om zich te laten informeren over het systeem van 

antibioticumregistratie en –monitoring in de Nederlandse 

varkenssector. De delegatie bezocht het vermeerderingsbedrijf van 

de Mts. Bruns in Saasveld, waar het werd geïnformeerd over 

registratie op het bedrijf en door de dierenarts, toegelicht door 

dierenarts Valentijn Thuring van Varkensartsen. uit Harbrinkhoek.  

 

Vervolgens bracht de delegatie een bezoek aan DGB in Hardenberg 

om zich te laten informeren over de verwerking van 

gebruiksgegevens door de databank. De SDa lichtte vervolgens de 

anonieme verwerking en jaarlijkse rapportage van de 

gebruiksgegevens toe.  

 

 

 

Consultatie EMA-ESVAC 

Het SDa-expertpanel heeft inhoudelijk gereageerd op het Europese 

voorstel van de EMA voor een geharmoniseerde diersoortspecifieke 

aanpak voor het verzamelen en rapporteren van 

antibioticumgebruiksgegevens in dieren in de EU. Het SDa-

expertpanel heeft vooral haar zorgen geuit over het ontbreken van de 

relatie tussen monitoring van antibioticumgebruik en 

antibioticumresistentie in de voorgestelde  monitoringsmethode.  

Alle ingediende opmerkingen zijn worden gewogen. Vervolgens is 

het advies voorgelegd aan de politieke besluitvorming van de 

Europese Unie, via commissies, raad en parlement, om tot een 

definitieve monitoringsmethode te komen. Deze wordt niet voor 2019 

verwacht.  

 

 

G20-landen plus genodigden praten over antimicrobiële 

resistentie 

 

Op initiatief van de G20-landen is in september een bijeenkomst 

georganiseerd voor experts op het gebied van monitoring van 

antibioticumgebruik en monitoring van antimicrobiële resistentie. 

Vanuit Nederland waren bij deze bijeenkomt het RIVM, Wageningen 

BVR en de SDa vertegenwoordigd. Tijdens de diverse presentaties 

werd met enige regelmaat verwezen naar de succesvolle 

voorbeelden die in de diverse landen behaald zijn in de reductie van 

gebruik en resistentie. Nederland werd vaak als voorbeeld genoemd, 

een resultaat waar we met zijn allen trots op mogen zijn. 
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