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Benchmarkwaarden speenbiggen

Naast de categorie zeugen/biggen en vleesvarkens heeft het SDaexpertpanel nu ook benchmarkwaarden voor speenbiggen vastgesteld.
Het antibioticagebruik op varkensbedrijven wordt voortaan
gespecificeerd naar deze drie diercategorieën. Dit betekent dat een
varkenshouder per varkensbedrijf vanaf 1 januari 2015 met meerdere,
maximaal drie, benchmarks te maken krijgt, die in streef-, signalerings
of actiegebied kunnen liggen, waarvoor indien nodig dus ook
specifieke maatregelen genomen moeten worden.
De signaleringswaarde, de bovengrens van het streefgebied, is voor
speenbiggen voorlopig vastgesteld op 20 DDDAF . De actiewaarde ligt
op 65 DDDAF . Lees hier meer over de nieuwe benchmarkwaarden voor
de varkenssector.
Links www.sda.nl/ varkenshouder met daar link IKBs ~Informatiebrief
Richard Soons?

SDa-expertpanel kijkt naar benchmarkwaarden 2.0

Het SDa-expertpanel kijkt momenteel naar een nadere onderbouwing
van de benchmarkwaarden. De benchmarkwaarden die sinds 2011
door het expertpanel zijn vastgesteld zijn gestoeld op de grote
verschillen in antibioticagebruik bij veehouders met hetzelfde
bedrijfstype. Het SDa panel oriënteert zich nu op een aanvullende
onderbouwing van benchmarkwaarden in relatie tot
resistentieontwikkelingen. Hiervoor zijn diverse onderzoekstrajecten
uitgezet om de effecten van de antibioticareductie te evalueren. In juni
zal het SDa-expertpanel de eerste bevindingen bespreken met een
groep internationale wetenschappers en hun commentaar meenemen.
In het najaar zal het SDa-expertpanel eerst de voorlopige resultaten
binnen haar klankbord bespreken, waarna zij haar rapport zal
opmaken en publiceren.

Verbetertraject Veterinaire Benchmark Indicator

De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) heeft een verbetertraject
gekoppeld aan de Veterinaire Benchmark Indicator, die de SDa in
maart 2014 heeft gelanceerd. Het SGD heeft op advies van de CvBs
besloten dat deelnemende dierenartsen, waarvan de VBI in het
actiegebied zit, deel moet nemen aan een verbetertraject, net zoals
dat geldt voor veehouders in het actiegebied.
De SDa is positief over deze ontwikkeling. Oude voorschrijfpatronen
doorbreken is een leerproces van zowel de dierenarts als zijn
veehouders. De start van deze verbetertrajecten op basis van de VBI is
een belangrijke stap naar een puur restrictief en selectief
antibioticagebruik in de dierhouderij.
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Meer informatie over de verbetertrajecten vindt op de site van de
SGD. Achtergronden bij de VBI vindt u in de twee laatste SDarapporten.

SDa behoudt haar rol ook na opheffen productschappen

De SDa blijft ook na 1 januari 2015 als Autoriteit Diergeneesmiddelen
de gebruiksgegevens van antibiotica in de dierhouderij ontvangen,
analyseren en rapporteren.
De aanloop naar de opheffing van de productschappen was ook voor
de SDa een uitdagende periode, maar in goed overleg met de
sleutelorganisaties kan haar werk worden gecontinueerd. De SDa
behoud haar onafhankelijke positie en de huidige structuur met een
Raad van Advies bestaande uit de voorzitters van de verschillende
ABRES-werkgroepen.
Lees hier het hele bericht.
Vervolg bericht (komt op de SDa-website):
De aanpak van het antibioticumgebruik in dierhouderij wordt voortaan
door de diversie branche- en productieorganisaties uitgevoerd.
Daarvoor hebben zij onder meer een aanwijzing als databank
aangevraagd. Deze databanken kunnen vervolgens de nodige
gegevens verstrekken aan de SDa. De SDa formalisering van deze
gegevensverstrekking is zo goed als rond.
Naast de uitwisseling van gegevens met de SDa, hebben de
databanken ook de afspraak van de productschappen overgenomen
om structurele veelgebruikers van antibiotica door te geven aan de
NVWA.
Meer over het opheffen van de productschappen lees u hier.
http://www.pve.nl/
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