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Het SDa bestuur en bureau wensen u fijne feestdagen 

en een gezond 2017! 

 

De SDa kijkt terug op een positief jaar en ziet er naar uit om ook 

in het komende jaar samen met dierenartsen, dierhouders, 

ministeries en betrokken partijen te werken aan een verantwoord 

antibioticumgebruik, in het belang van de volksgezondheid en 

met in achtneming van de borging van dierenwelzijn. 

 

Met hartelijke groet, 
 
 
drs. Jos Werner,  
Voorzitter bestuur, SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen 
 
dr. Hetty van Beers-Schreurs 
Directeur, SDa Autoriteit Diergeneesmiddelen 

 
 

 

Antibioticumgebruik laag bij gezelschapsdieren en 

paarden 

 

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft de rapporten 

“Antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren”  en 

“Antibioticumgebruik bij paarden” gepubliceerd. De rapporten zijn 

het resultaat van de surveys uitgevoerd in opdracht van het 

ministerie van Economische Zaken. Het doel van de 

onderzoeken was om middels een survey onder 

dierenartsenpraktijken inzicht te krijgen in hoeveel antibiotica 

worden gebruikt bij deze diersoorten, welke verschillen er 

bestaan in voorschrijfpatroon tussen dierenartsenpraktijken en in 

welke verhouding eerste, tweede en derde keuze middelen 

worden gebruikt.   

Uit het onderzoek blijkt dat het antibioticumgebruik bij 

gezelschapsdieren en paarden laag is. De ‘Defined Daily Dose 

Animal’ per praktijk (DDDADAP) was in 2014 2,6 voor 

gezelschapsdieren en 0,56 voor paarden. Daarbij nam het 

gebruik over de periode 2012-2014 voor gezelschapsdieren af 

met 17,2% en met 24% voor paarden.  

Lees meer 
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Winnaar verloting boek survey gezelschapsdieren 

bekend 

Het boek “Infectious diseases of the dog and cat”, van C.E. 

Green (fourth ed.) is verloot onder de dierenartsenpraktijken die 

deel hebben genomen aan de survey gezelschapsdieren. Op 5 

november jl. is op de GGG Najaarsdag 2016 'U-terecht' voor 

gezelschapsdierenartsen, de winnaar bekend gemaakt. Het boek 

is gewonnen door: Dierenkliniek IJhavens te Amsterdam. 

 

Proces tot bijstellen benchmarkwaarden 

Het proces tot het komen tot nieuwe benchmarkwaarden kent 

twee hoofdstappen, namelijk: 

1. Benchmarkwaarden 2017: 

De bestaande benchmarkwaarden zijn tot minimaal eind 

2017 voorzien, waarbij de volgende aanscherping 

overeen is gekomen: 

a. Streefgebied blijft gelijk 

b. Signaleringsgebied wordt actiegebied. 

Dierhouders en dierenartsen die zich structureel 

in het actie- of signaleringsgebied bevinden 

worden door de sector aangesproken op 

antibioticumgebruik/voorschrijfpatroon. 

2. Bijgestelde benchmarkwaarden  

De nieuwe benchmarkwaarden zullen in de loop van 

2018 worden vastgesteld.  

 

Lees meer 

 

Onderzoek kritische succesfactoren in vleeskalveren-, 

varkens- en pluimveesector en dierenartsen 

De betrokken partijen voeren, met financiering van het ministerie 

van Economische Zaken, ieder een onderzoek uit naar de 

kritische succesfactoren van laag antibioticumgebruik. De leden 

van het SDa-expertpanel hebben zitting in de stuurgroepen van 

deze onderzoeken en ‘sturen’ op deze manier over de opzet en 

uitvoering van deze onderzoeken. De uitkomsten van de 

onderzoeken naar de kritische succesfactoren worden 

meegenomen in het bijstellen van de benchmarkwaarden en 

vormen waardevolle informatie om verdere verlaging van 

antibioticumgebruik te realiseren bij bedrijven en dierenartsen 

met hoger gebruik. 
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Wetenschappelijke publicaties SDa expertpanel 

beschikbaar 

In de afgelopen periode zijn twee wetenschappelijke artikelen 

gepubliceerd door leden van het SDa expertpanel.  

Deze artikelen zijn:  

Quantitative assessment of antimicrobial resistance in livestock 

during the course of a nationwide antimicrobial use reduction in 

the Netherlands van Alejandro Dorada-García, Dik. J. Mevius, 

José J.H. Jacobs, Inge M. van Geijlswijk, Johan W. Mouton, 

Jaap A. Wagenaar en Dick J. Heederik.  

Modelling concentrations of antimicrobial drugs: comparative 

pharmacokinetics of cephalosporin antimicrobials and accuracy 

of allometric scaling in food-producing and companion animals 

van Femke J. Taverne, Ingeborg M. van Geijlswijk, Dick J.J. 

Heederik, Jaap A. Wagenaar en Johan W. Mouton.  

 

Hetty van Beers-Schreurs benoemd tot Lid van 
Verdienste KNMvD 

Tijdens het Nationaal Veterinair Congres  van de KNMvD van 11 

november jl. is SDa-directeur Hetty van Beers-Schreurs 

benoemd tot lid van Verdienste van de KNMvD. In de motivering 

van het besluit wordt de inzet voor de KNMvD en voor de SDa 

geroemd. De inzet voor de SDa wordt in de rede als volgt weer 

gegeven: 

Hetty staat bekend als uiterst betrokken dierenarts met een 
bijzonder genuanceerde en inhoudelijk sterke presentatie. Sinds 
2012 is Hetty dé directeur van de SDa en in die zin een 
uitstekende ambassadeur van de dierenartsen, maar ook van het 
bijzondere initiatief van overheid, sectoren en dierenartsen om 
gezamenlijk het antibioticagebruik te reduceren opdat de 
resistentieproblematiek zal afnemen. 

 
Wegens verblijf van Hetty in China op 11 november jl. is de 
oorkonde door Bestuursvoorzitter Jos Werner in ontvangst 
genomen. Na terugkeer ontving Hetty de oorkonde uit handen 
van Jos Werner. 
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