
SDa-SIGNAAL  
 

NIEUWSBRIEF VAN DE AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN   18 NOVEMBER 2014  
EUROPEAN ANTIBIOTIC AWARENESS DAY 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SDa zet Nederlandse antibioticareductie internationaal 
op de kaart 

De SDa-rapportages over de verdergaande reductie van het 
antibioticagebruik in de Nederlandse dierhouderij trekt zowel 
nationaal als internationaal de aandacht. De directeur en de SDa-
expertpanelvoorzitter zijn graag geziene sprekers op internationale 
symposia over de strijd tegen antibioticaresistentie.  Hun uitleg over 
de Nederlandse aanpak stond gisteren prominent op de voorpagina 
van de Zweedse krant ”Dagens nyheter”. Beiden hebben onlangs ook 
bijgedragen aan een uitzending van de Deense TV-zender ‘Nyheder’. 
De link naar het Deense-artikel met een link naar de uitzending vindt u 
hier.  

 

Nederlandse positie binnen Europa sterk verbeterd 

Dankzij de succesvolle reductie van het antibioticagebruik bij 
Nederlandse productiedieren staat Nederland in de laatste rapportage 
van de European Medicines Agency (EMA) niet langer in de top tien 
van grootverbruiker binnen Europa. In deze rapportage zijn de 
verkoopcijfers tot en met 2012 opgenomen. Dit is een enorme 
verbetering ten opzicht van 2009 toen Nederland bovenaan stond op 
de ladder van het veterinaire antibioticumgebruik. In totaal daalde de 
Europese verkoopcijfers van antibiotica voor veterinair gebruik in 26 
EU/EEA met 15% daling ten opzichte van 2011. Lees hier het volledige 
ESVAC-rapport.  
 

 

SDa deelt kennis over antibioticagebruik bij dieren met 
humane veld 

De ‘European Antibiotic Awareness Day’ is een jaarlijks Europees 
initiatief dat plaats vindt op 18 november ter bewustwording van het 
gevaar van antibioticaresistentie voor de volksgezondheid en 
verstandig antibioticagebruik te verhogen.  De SDa neemt deel aan het 
symposium ‘Nederland en AMR: klaar voor de toekomst?’ dat vandaag 
plaats vindt in het kader van deze Europese Dag. De genodigden voor 
dit symposium zijn zorgprofessionals op humaan-, veterinair-, 
farmaceutisch- en tandheelkundig gebied, wetenschappers én 
beleidsmakers. Het doel van het symposium is om de problematiek 
van antimicrobiële resistentie vanuit verschillende invalshoeken te 
belichten en zo kennis uit te wisselen tussen de aanwezige 
zorgprofessional. RIVM/CIb en SWAB organiseren het symposium in 
samenwerking met KNMvD, KNMG, KNMT, KNMP en ZonMw. 
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U ontvangt deze nieuwsbrief automatisch omdat u zich in het verleden hebt aangemeld voor de nieuwsbrief. Afmelden voor deze 
nieuwsbrief kan door bericht te sturen aan info@diergeneesmiddelenautoriteit.nl ovv ‘afmelden nieuwsbrief’. 
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Dierenartsen gaan aan de slag met de veterinaire 
benchmark indicator van de SDa 
 
Bij de introductie van de Veterinaire Benchmarkindicator (VBI) eerder 
dit jaar kondigde de Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) aan dat zij op 
eenzelfde wijze als de dierhouderij de door de SDa ontwikkelde 
systematiek wilde automatiseren en implementeren in haar 
kwaliteitssysteem voor dierenartsen. De invulling hiervan liet helaas 
op zich laten wachten, maar onlangs werd bekend dat  de Groep 
Geneeskunde Landbouwhuisdieren van de KNMvD op verzoek van de 
SGD nu een verbetertraject  heeft opgesteld  met inspannings-
verplichtingen voor praktiserende dierenartsen met een VBI in het 
actiegebied. Deze inspanningen zijn gericht op het gezamenlijk met de 
veehouders terugdringen van het antibioticagebruik op veehouderij-
bedrijven met hoge dierdagdoseringen. Het voorstel wordt deze 
maand besproken binnen de Colleges van Belanghebbenden van de 
SGD. De SDa ziet uit naar de uitkomst van dit overleg. Meer informatie 
over de VBI vindt u in de twee laatste SDa-rapporten. Een uitgebreide 
beschrijving van de rekensystematiek in rapport maart 2014, en de 
laatste “trends in rapport juli 2014 (revisie sept 2014). 
 

 

Nieuw benchmarkconcept voor varkenssector 

In overleg met de varkenssector introduceert de SDa (op 1 januari 
2015) drie nieuwe benchmarkindicatoren voor de belangrijkste 
categorieën varkens op het bedrijf die antibiotica krijgen: de zeugen 
(inclusief zogende biggen), de gespeende biggen en de vleesvarkens 
(inclusief gelten). Het concept van één benchmark per varkensbedrijf 
vervalt daarmee. Het antibioticagebruik op varkensbedrijven zal 
worden gespecificeerd naar bovenstaande drie diercategorieën. 
Daarnaast is de berekening van de DDDAF (DDD/J) op een aantal 
punten aangepast om dit getal nog beter aan te laten sluiten bij de 
situatie op de bedrijven.  Lees hier het volledige nieuwsbericht. 

 
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/agenda 

http://www.tvsyd.dk/artikel/261413?autoplay=1&video_id=66633 

http://www.dn.se/ekonomi/antibiotikan-till-djur-halverades-efter-
dodsfall/ 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/10/03/132848 
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