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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het jaarverslag van de Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, over het jaar 2015. In 

dit jaarverslag vindt u, naast de financiële verantwoording over 2015 en de bijbehorende 

accountantsverklaring, ook een korte samenvatting van de activiteiten van de SDa in 2015. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag 2015 vragen, opmerkingen of suggesties 

hebben, neem dan contact op met de SDa via 088 - 0307 222 of 

info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl. Wij staan u graag te woord. 

 

Namens het SDa-bestuur, 

 

 

Drs. F.J.M. Werner 

Voorzitter 
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Vijf jaar SDa is voor de SDa aanleiding om, samen met de betrokken partijen, 
terug te kijken op wat er in de achterliggende periode is bereikt. In dit jaarverslag 
vindt u reacties van nauw betrokkenen bij de SDa op de verdiensten van de SDa in 
de afgelopen vijf jaar. 

 

 

DE AUTORITEIT DIERGENEESMIDDELEN | SDa  

 

Inleiding 

De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) is eind 2010 opgericht als onafhankelijke autoriteit 

om te komen tot een verantwoord gebruik van antibiotica in de Nederlandse dierhouderij, 

met in achtneming van de borging van het dierenwelzijn. Daarmee draagt de SDa bij aan het 

beperken van antibioticaresistentie bij mens en dier.  

 

De taken van de SDa zijn: 

1. Signaleren en rapporteren van het antibioticumgebruik door dierhouders en het 

voorschrijfpatroon van dierenartsen voor overheden en maatschappij en het opstellen 

van benchmarkwaarden voor dierenhouder en dierenarts (normeren); 

2. Beoordelen van de kwaliteit van gegevensbestanden en beoordelen van de effectiviteit 

van verbetertrajecten, door het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan 

betrokken partijen. 

 

Deze aanpak heeft er voor gezorgd dat het antibioticumgebruik in de Nederlandse 

dierhouderij sinds 2009 is gedaald met 58,4% (2015). Vooral in de eerste jaren zijn sterke 

reducties behaald; veel bedrijven zijn erin geslaagd het antibioticumgebruik te verlagen. De 

SDa zoekt samen met de betrokken partijen naar manieren om met name de bedrijven met 

relatief hoger gebruik te bewegen hun antibioticumgebruik nog verder te verlagen.  

 

De werkzaamheden van de SDa richten zich daarom de komende periode op het in beeld 

brengen van kritische bedrijfsfactoren om de bedrijven handvatten te geven het 

antibioticumgebruik verder te verlagen. Daarnaast richt het zich op het verklaren van de 

totale verkoop van antibiotica in Nederland. Enerzijds door het gebruik in de gemonitorde 

diersoorten (kalveren, rundvee, varkens, vleeskuikens en kalkoenen) inzichtelijk te maken. 

Anderzijds door te onderzoeken waar de overige antibiotica worden ingezet (gebruik in niet-

gemonitorde diersoorten). Tot slot blijft de SDa kritisch op het verbeteren van haar eigen 

werkzaamheden.  
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Signaleren en rapporteren in 2015 

 

Rapportage antibioticumgebruik 2014 

De SDa heeft de gegevens over het antibioticumgebruik in de vijf gemonitorde diersoorten 

geanalyseerd en hierover gerapporteerd. Het blijkt dat de aanzienlijke dalingen in 

antibioticumgebruik van de afgelopen jaren in 2014 afvlakt. De SDa heeft dit geconstateerd 

en wil samen met betrokken partijen komen tot een verdere reductie van het 

antibioticumgebruik. 

 

Monitoring vleeskonijnensector 

De vleeskonijnensector heeft een aantal jaren (2011 – 2014) op vrijwillige basis het 

antibioticumgebruik geregistreerd in de antibioticawijzer van het Landbouw Economisch 

Instituut (LEI). De vleeskonijnensector heeft aangegeven het antibioticumgebruik met ingang 

van januari 2016 verplicht te gaan monitoren in een aangewezen databank. De wetgeving is 

hiervoor aangepast en vergelijkbaar met de wetgeving voor de gemonitorde diersoorten. Er  

is afstemming geweest met de SDa. De SDa zal met ingang van 2017 jaarlijks gaan 

rapporteren over het antibioticumgebruik in de vleeskonijnensector.  

 
Monitoring nertsensector 

De SDa is in overleg met de nertsensector om het antibioticumgebruik in de nertsensector in 

kaart te brengen.  

 

Survey gezelschapsdieren en paarden 

De SDa is in 2015 onderzoek gestart in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken 

naar het antibioticumgebruik bij gezelschapsdieren (honden en katten) en bij paarden. Door 

middel van een survey bij dierenartsenpraktijken wordt het antibioticumgebruik éénmalig 

over de jaren 2012 tot en met 2014 in beeld gebracht. De uitkomsten van deze surveys 

worden in 2016 gerapporteerd.   

SDa is als een spin in een groot web en voert daarin de regie voor verbetering van 
de volksgezondheid en een duurzame dierlijke productie (A.J. van der Zijpp, lid van 
het Bestuur van de SDa). 
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Normeren 

 

Introductie benchmarkwaarde speenbiggen 

SDa rapporteert met ingang van 2016 over het antibioticumgebruik in de varkenssector per 

leeftijdscategorie in plaats van per bedrijfstype. Hiervoor is een nieuwe 

benchmarkwaardensystematiek ontwikkeld. De SDa onderscheidt de volgende 

leeftijdscategorieën: ‘zeugen en zuigende biggen’, ‘speenbiggen’ en ‘vleesvarkens’. Hierdoor 

kan één bedrijf dat al deze leeftijdscategorieën houdt met drie verschillende 

benchmarkwaarden te maken hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Resistentie geïnformeerde benchmarkwaarden 

De SDa heeft een traject ingezet om te onderzoeken of benchmarkwaarden kunnen worden 

onderbouwd met informatie over het voorkomen van resistentie. Hiervoor heeft onder andere 

een expertbijeenkomst met nationale en internationale experts plaatsgevonden in juni 2015. 

Uit dit traject blijkt dat er een duidelijke associatie is tussen antibioticumgebruik en 

antibioticaresistentie, maar dat er geen wetenschappelijke grond is om benchmarkwaarden 

hierop te baseren. De rapportage is in het eerste kwartaal van 2016 uitgebracht. 

 

  

De praktische invulling van het antibioticumbeleid heeft ervoor gezorgd dat we grip 
hebben gekregen op het antibioticumgebruik en de Nederlandse werkwijze is 
hiermee een voorbeeld voor andere landen (I. Jansen, vertegenwoordiger 
varkenssector in de Raad van Advies van de SDa). 

Publiek-private samenwerking is niet altijd eenvoudig omdat het er ook vanuit gaat 
dat consensus wordt bereikt. Maar als er consensus is, dan is het uiteindelijk wel 
effectiever. Niet vergeten moet worden dat de antibiotica reductiedoelen door de 
overheid zijn vastgesteld. SDa, diersectoren en dierenartsen opereerden binnen die 
context. Juist op dit moment, na de snelle daling van het antibioticumgebruik, moeten 
lange termijndoelen opnieuw worden geformuleerd. Dat stelt de publiek-private 
samenwerking op de proef, omdat vooral de overheid hoopt dat SDa en diersectoren 
dit tot stand kunnen brengen (D.J.J. Heederik, voorzitter van het expertpanel van de 
SDa).  
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SOP Pluimvee 

De pluimveesector heeft de door haarzelf opgestelde SOP (Standard Operating Procedure)  

voorgelegd aan het SDA-expertpanel. Daarin zijn groeicurves opgenomen ten behoeve van 

het bepalen van het juiste behandelgewicht bij de toepassing van antibiotica bij vleeskuikens. 

De SOP zal in 2016 definitief worden vastgesteld door de sector en de SDa. De procedure 

van totstandkoming van de SOP in de pluimveesector dient als voorbeeld voor de 

totstandkoming van de SOP’s in de overige sectoren.  

Met de overige sectoren zal in 2016 een zelfde traject worden gevolgd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overeenstemming kalversector berekeningsperiode 

Met de kalversector is overeenstemming bereikt over de periode waarover 

antibioticumgebruik wordt bepaald. Doordat in de kalversector onregelmatig dieren worden 

opgelegd in een all-in, all-out systeem, ontstaan grote verschillen in antibioticumgebruik per 

bedrijf per jaar. Kalveren worden vooral in de eerste fase op het kalverbedrijf behandeld met 

antibiotica. Wanneer een kalverhouder in het betreffende jaar twee keer oplegt, is de 

dierdagdosering sterk vertekend. Door nu te rekenen met een periode van 1,5 jaar en deze 

te corrigeren naar 1 jaar, wordt een realistischer beeld van het antibioticumgebruik in de 

kalversector gegeven. Vanaf 2016 wordt met deze systematiek gewerkt.  

  

Het succes van de antibiotica aanpak is vooral een zaak van samenwerking 
tussen individuele bedrijven, dierenartsen en andere partijen die werken in de 
pluimveeketens. Ook beleidsmatig is samenwerking essentieel: tussen 
pluimveesector, dierenartsen en overheid en met een toetsing door de 
onafhankelijke autoriteit (E. Hubers, vertegenwoordiger pluimveesector in de Raad 
van Advies van de SDa). 
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Beoordelen  

 

De SDa beoordeelt de kwaliteit van gegevensbestanden en de effectiviteit van 

verbetertrajecten en geeft op grond van haar bevindingen gevraagd en ongevraagd advies 

aan betrokken partijen. 

 

Beoordelen kwaliteit data 

 

Transparantie in wijze van berekenen dierdagdoseringen vergroot 

De diersectoren maken graag gebruik van de meest recente versie van de SDa-algemene 

doseringslijst uit de SDa-Diergeneesmiddelenstandaard (DG-standaard). Via een 

webapplicatie is er inmiddels een continue uitwisseling van aanpassingen in de DG-

standaard mogelijk en deze wordt al gebruikt door enkele databanken. Er wordt verder 

gewerkt aan het toepassen van deze webapplicatie door de overige databanken. Voor 

derden blijft de tabel opvraagbaar bij de SDa of is er een voorbeeld ter inzage beschikbaar 

op de website van de SDa: http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/dg-standaard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek gegevensverzameling 

De SDa heeft KPMG de opdracht gegeven om in vervolg op de reeds uitgevoerde 

onderzoeken, de betrouwbaarheid van de door de sectoren aangeleverde gegevens vast te 

stellen. Uit het onderzoek blijkt dat 95,6% van de gegevens uit de 

praktijkmanagementsystemen bij dierenartsen aansluit op de registratie bij de 

diersectorsystemen. Bij 4,4% van de records is een afwijking op het diergeneesmiddel of de 

hoeveelheid geconstateerd. Voor het vaststellen van het juiste antibioticumgebruik is het 

noodzakelijk dat de door de sectoren aangeleverde gegevens betrouwbaar zijn.  

Het unieke aan de SDa is dat het verschillende elementen verenigt, zoals: de 
publieke en private sectoren maar ook wetenschap en praktijk en kennis van de 
humane en dierlijke sectoren. Dit geeft de SDa extra kracht (H.W.A. Swinkels, 
vertegenwoordiger kalversector in de Raad van Advies van de SDa). 
 

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/nl/dg-standaard
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De reductie van het antibioticumgebruik in de veehouderij is een schoolvoorbeeld 
van een uitermate succesvolle publiek-private samenwerking. Veehouderijsectoren, 
verwerkende industrie, dierenartsen en overheid hebben met respect voor ieders 
eigen verantwoordelijkheid samen opgetrokken in het maken en uitvoeren van 
beleid. Deze samenwerking heeft geleid tot ambitieuze maar wel praktisch 
uitvoerbare maatregelen met een breed draagvlak (A.L.M. van Hoof, 
vertegenwoordiger rundveesector in de Raad van Advies van de SDa). 

 

 

De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de transparantie in het registratieproces bij 

dierenartsenpraktijken en de herleidbaarheid en de kwaliteit van de antibiotica-aflever-

gegevens in de sectorale databanken is toegenomen ten opzichte van het onderzoek uit 

2013. Toen is bij 10 tot 20% van de gegevens een afwijking vastgesteld. De grootste 

stappen zijn gezet in de rundvee-, kalver- en varkenssector. De betrouwbaarheid van de 

antibioticumgebruiksgegevens welke de SDa jaarlijks publiceert, is hierdoor duidelijk 

verbeterd. De rapportage is opgeleverd in het eerste kwartaal van 2016. 

 

Adviezen 

 

Onderzoek naar kritische bedrijfsfactoren op bedrijven en voorschrijfpatronen van 

dierenartsen 

Met het uitkomen van het SDa-rapport ‘Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 

2014’ in mei 2015, is vastgesteld dat de verschillen in antibioticumgebruik tussen bedrijven 

binnen een sector nog steeds groot zijn. Dit geeft ruimte voor verdere reductie en 

verantwoordelijker antibioticumgebruik op de bedrijven met een hoog gebruik. Daarvoor is 

het wenselijk nader te kijken naar de onderliggende bedrijfsfactoren die van invloed zijn op 

antibioticumgebruik in de verschillende gemonitorde diersectoren. De betrokken partijen 

zullen, met inzet van de expertise van de SDa, onderzoeken welke bedrijfsfactoren in 

meerdere en mindere mate van invloed zijn op het antibioticumgebruik. De hieruit ontleende 

bedrijfsfactoren kunnen gebruikt worden bij het opstellen van gerichte(re) 

bedrijfsverbeterplannen. Op deze wijze kan, met name op de bedrijven met relatief hoger 

gebruik (oranje en rood), een verdere reductie in antibioticumgebruik worden gerealiseerd.  

In eenzelfde benadering kunnen de onderliggende factoren worden meegenomen, die 

bepalen waarom een dierenarts een voorschrijfpatroon heeft boven de streefwaarde. Dit 

vindt plaats door onderzoek naar de factoren die de soms grote verschillen tussen 

dierenartsen die vergelijkbare bedrijven begeleiden, kunnen verklaren.   
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Toepassen ‘incentives’ 

De SDa zoekt samen met de betrokken partijen naar de stimulansen (incentives) om 

antibioticumgebruik te verminderen. De SDa biedt ondersteuning aan de diersectoren en 

ketens om toepassing van deze stimulansen te initiëren en hier verder zelf invulling aan te 

geven. 

 

 
  

Antibioticaresistente micro-organismen kennen geen grenzen, daarom kan een 
goed beleid alleen een duurzaam effect hebben als het in heel Europa wordt 
geïmplementeerd, in de landbouw, in de dierenartsenpraktijk en in de zorg. Een 
proces dat door het Nederlandse voorzitterschap EU2016 en vooral door de 
verantwoordelijke ministeries VWS, EZ/Landbouw en Infrastructuur & Milieu is 
begonnen (A.W. Friedrich, lid van het Bestuur van de SDa). 
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Potentieel bedreigende situaties voor de succesvolle samenwerking kunnen 
enerzijds ontstaan indien er getornd wordt aan de gelijkwaardigheid van de 
betrokken partijen en anderzijds indien de P van Publiek vervangen wordt door die 
van Politiek (D.L. Willink, vertegenwoordiger dierenartsen in de Raad van Advies 
van de SDa). 

 

 

Communicatie van bevindingen aan overheid, sectoren en samenleving 

 

a. De SDa heeft in 2015 een aantal publicaties verzorgd, te weten: 

 Het gebruik van antibiotica bij landbouwhuisdieren in 2014. Trends, benchmarken 

bedrijven en dierenartsen, mei 2015,  

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/pdf/SDa-rapporten/def-rapport-

sda-het-gebruik-van-antibiotica-bij-landbouwhuisdieren-in-2014-incl-erratum.pdf 

Engelse vertaling: Usage of antibiotics in Livestock in the Netherlands in 2014 

(september 2015).  

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/pdf/SDa-rapporten/def-sda-

rapport-ab-2014-engels-v2-aangepast-102015-incl-erratum.pdf 

 Diverse edities van SDa-Signaal, de digitale nieuwsbrief van de SDa. 

 

De SDa ontvangt van de FIDIN, de belangenvereniging van fabrikanten en importeurs van 

diergeneesmiddelen in Nederland, de verkoop- en gebruiksgegevens van antibiotica. De 

SDa bewerkt deze informatie en levert deze, samen met de uitkomsten van de eigen 

analyses, aan voor het MARAN1-rapport 2015. Daarnaast bewerkt de SDa deze informatie  

voor opname in de ESVAC2-rapportage op Europees niveau. 

 

De SDa wordt geregeld uitgenodigd om op bijeenkomsten en congressen in Nederland een 

toelichting te geven op de werkzaamheden en de specifieke werkwijze van de SDa. 

Daarnaast beantwoordt de SDa vragen uit verschillende geledingen van de dierhouderij en 

de maatschappij over antibioticumgebruik in de dierhouderij.   

  

                                                           
1
 Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands 

2
 European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption 

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/pdf/SDa-rapporten/def-rapport-sda-het-gebruik-van-antibiotica-bij-landbouwhuisdieren-in-2014-incl-erratum.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/pdf/SDa-rapporten/def-rapport-sda-het-gebruik-van-antibiotica-bij-landbouwhuisdieren-in-2014-incl-erratum.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/pdf/SDa-rapporten/def-sda-rapport-ab-2014-engels-v2-aangepast-102015-incl-erratum.pdf
http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/Userfiles/pdf/SDa-rapporten/def-sda-rapport-ab-2014-engels-v2-aangepast-102015-incl-erratum.pdf
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b. Het SDa-expertpanel heeft de volgende wetenschappelijke artikelen gepubliceerd: 

 Antimicrobial prescription patterns of veterinarians: introduction of a benchmarking 

approach. Marian E. H. Bos, Dik J. Mevius, Jaap A. Wagenaar, Ingeborg M. van 

Geijlswijk, Johan W. Mouton and Dick J. J. Heederik on behalf of the Netherlands 

Veterinary Medicines Authority (SDa). J. Antimicrob. Chemother. (2015) 70 (8): 2423-

2425. 

 Influence of applying different units of measurement on reporting antimicrobial 

consumption data for pig farms. F.J.Taverne, J.H. Jacobs, D.J.J. Heederik, J.W. 

Mouton, J.A. Wagenaar, I.M. van Geijlswijk and on behalf of the Netherlands 

Veterinary Medicines Authority (SDa). BMC Veterinary Research 2015 11:250 

 

Het SDa-expertpanel heeft de volgende wetenschappelijke artikelen voor publicatie in 

voorbereiding: 

 Quantitative assessment of antimicrobial resistance in livestock during the course of a 

nationwide antimicrobial use reduction in the Netherlands. Alejandro Dorado-García, 

Dik J. Mevius, José J.H. Jacobs, Inge M. van Geijlswijk, Johan W.Mouton, Jaap A. 

Wagenaar, Dick J.J. Heederik.  

 Pharmacokinetics of cephalosporin antimicrobials and allometric scaling in food-

producing and companion animals. F.J. Taverne, I.M. van Geijlswijk, D.J.J. Heederik, 

J.A. Wagenaar, J.W. Mouton. 

 
 

  

We kunnen de ‘Nederlandse aanpak’ als exportproduct gebruiken. Het past ook 
perfect in een bredere ‘One Health’ aanpak waarvoor Nederland internationaal 
toonaangevend is. Hoewel daar, net als op het antibioticumbeleid, verbeteringen 
mogelijk zijn, moeten we beseffen dat we misschien wel de beste van de wereld 
zijn. Dus: tel je zegeningen en wees trots op wat er is bereikt (J.A. Wagenaar, lid 
van het expertpanel van de SDa). 
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De ambitieuze inzet van de SDa als onafhankelijke autoriteit zal ook de komende 
jaren nodig zijn om – in overleg met betrokken partijen – richting te geven aan 
versterking van het zorgvuldig en terughoudend antibioticumgebruik in de 
dierhouderij (J.P. Hoogeveen, directeur-generaal Agro en Natuur, Ministerie van 
Economische Zaken).  

 
 

c. Internationale dimensie 

Twee leden van het SDa-expertpanel zijn lid van het projectteam van het European 

Surveillance Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) project en bewerkstelligen daar 

de afstemming over de gebruikte rekenmethodiek voor het gebruik van antibiotica op 

dierhouderijen met de andere Europese landen. 

 

Zowel de leden van het expertpanel als de directeur zijn voor diverse internationale 

bijeenkomsten uitgenodigd om ‘The Dutch Approach’ van reductie in antibioticumgebruik in 

de Nederlandse dierhouderij te belichten. Ook dragen zij de Nederlandse aanpak en kennis 

uit op internationale congressen en ontvangen buitenlandse delegaties voor een persoonlijke 

toelichting.  

 

De SDa is in 2015 als ‘associate partner’ toegetreden tot de EPRUMA (European Platform 

for the Use of Medicines in Animals). De EPRUMA is het Europese platform voor  

verantwoordelijk gebruik van diergeneesmiddelen. 

 

 
d. De SDa-website 

Alle relevante informatie voor betrokkenen over de doelstellingen en samenstelling van de 

SDa is te vinden op de website (www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl). Daarbij is de SDa-

site één van de belangrijkste middelen voor de communicatie van de SDa met individuele 

dierhouders, dierenartsen, belangstellende burgers en consumenten. Alle SDa-publicaties 

zijn vrij beschikbaar en voor de diverse doelgroepen zijn antwoorden te vinden op veel 

gestelde vragen. 

 

Naast de Nederlandstalige website is er ook een Engelstalige website die regelmatig bezocht 

wordt door geïnteresseerden uit diverse Europese en niet-Europese landen. 

Ook kunnen de activiteiten van de SDa worden gevolgd via twitter @SDaNieuws. 

 

 

 

 

  

http://www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl/
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‘De waarde van de SDa is, dat zij voor wat betreft het diergeneesmiddelengebruik 
een onafhankelijke autoriteit is. En ook daadwerkelijk een onafhankelijke autoriteit 
kan zijn’ (J.F. Snijder-Hazelhoff, voorzitter Commissie van Toezicht SDa). 

 

 

BEOORDELING VAN DE COMMISSIE VAN TOEZICHT STICHTING 

DIERGENEESMIDDELENAUTORITEIT 

 

Op verzoek van de leden van de Tweede Kamer is door de staatssecretaris van 

Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een Commissie 

van Toezicht ingesteld. De taak van deze commissie richt zich met name op het beoordelen 

van de onafhankelijkheid van bestuursleden ten opzichte van belanghebbende groeperingen, 

het onafhankelijk functioneren van het SDA-expertpanel en de onafhankelijkheid in het 

handelen van de SDa bij het nastreven van volledige transparantie van het gebruik van 

diergeneesmiddelen en het bevorderen van een verantwoord gebruik van 

diergeneesmiddelen.  

 

Conform het instellingsbesluit van de Commissie van Toezicht SDa rapporteert zij over haar 

bevindingen. Zij heeft geconstateerd dat de SDa de transparantie van de besluitvorming 

heeft versterkt. Daarnaast heeft de SDa het onafhankelijk functioneren van het expertpanel 

geborgd door duidelijk vast te leggen hoe de interactie verloopt tussen de Raad van Advies 

en het SDa-bestuur en tussen het SDa-bestuur, het MT van de SDa en het expertpanel.  

In 2015 heeft de Commissie van Toezicht ook de onafhankelijkheid beoordeeld van de drie 

onderzoekers die het expertpanel ondersteunen. De Commissie van Toezicht constateert dat 

er geen sprake is van belangenverstrengeling bij de uitvoering van hun werkzaamheden voor 

het SDa-expertpanel.  

De Commissie van Toezicht heeft ook beoordeeld of de toetreding als ‘associate partner’ van 

de EPRUMA (European Platform for the Use of Medicines in Animals) het onafhankelijk 

functioneren van de SDa beïnvloedt. De SDa draagt via de EPRUMA bij aan het 

internationaal uitdragen van ‘best practices’ om zorgvuldig gebruik van antibiotica bij dieren 

in de EU te bevorderen. De Commissie van Toezicht is van mening dat, gelet op deze rol en 

bijdrage van de SDa, het onafhankelijk functioneren niet wordt beïnvloedt.  

De Commissie van Toezicht concludeert dat de SDa een stabiele organisatie is, waarbij het 

onafhankelijk functioneren goed geborgd is. De Commissie van Toezicht zal blijven toezien 

op behoud van deze bereikte resultaten.  
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MENS EN ORGANISATIE 

 

De SDa is een professionele organisatie en is gehuisvest in Utrecht. Haar kernwaarden zijn: 

onafhankelijk, transparant, wetenschappelijk integer, kostenefficiënt en 

samenwerkingsgericht. De organisatie kent een Bestuur, een expertpanel, een Raad van 

Advies waarin de KNMvD en de vier diersectoren vertegenwoordigd zijn, een klankbordgroep 

SDa-expertpanel en een Commissie van Toezicht. 

 

Samenstelling en werkwijze van de verschillende onderdelen van de SDa: 

a. Bestuur 

Het SDa-bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier 

leden. Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport hebben een waarnemer die wordt uitgenodigd om de 

bestuursvergaderingen bij te wonen. Het Bestuur heeft in 2015 vijfmaal vergaderd. Op 

verzoek van de Commissie van Toezicht heeft het Bestuur éénmaal met de Commissie van 

Toezicht vergaderd. De samenstelling van het Bestuur vindt u in bijlage 1.  

 

b. SDa-expertpanel 

Het SDa-expertpanel bestaat uit vier wetenschappers op het gebied van de humane en 

veterinaire microbiologie, epidemiologie en farmacie. Zij laten zich ondersteunen door 

onderzoekers die zich toeleggen op de data-analyse, DG-standaard en het beantwoorden 

van specifieke vragen van het expertpanel. Het SDa-expertpanel kwam in 2015 zes keer 

bijeen. De samenstelling van het expertpanel vindt u in bijlage 2. 

 

c. Raad van Advies  

De Raad van Advies (RvA) staat het Bestuur van de SDa bij door haar, gevraagd en 

ongevraagd, te adviseren. De kalver-, rundvee-, varkens- en pluimveesector, evenals de 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), zijn 

vertegenwoordigd in de RvA. Sinds 2013 beschikt de RvA over een eigen secretaris die 

zorgt voor de formulering van de adviezen van de raad van advies aan het Bestuur. In 2015 

kwam de raad van advies vijf keer bijeen. In bijlage 3 treft u de samenstelling van deze raad 

aan.  
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d. Klankbordgroep SDa-expertpanel 

De vier diersectoren en de KNMvD zijn vertegenwoordigd in de klankbordgroep van het SDa-

expertpanel. In 2015 heeft het SDa-expertpanel twee keer gezamenlijk overleg gevoerd met 

de klankbordgroep over de eerste resultaten van de analyses van het expertpanel. 

Daarnaast heeft het expertpanel minimaal eenmaal met elke diersector apart overleg 

gevoerd over de invulling van sectorspecifieke technische aspecten. In bijlage 4 vindt u de 

samenstelling van de klankbordgroep SDa-expertpanel. 

 

e. Bureau 

Het SDa-bureau bevindt zich in Utrecht aan de Yalelaan 114 en wordt geleid door een 

directeur. De directeur wordt ondersteund door een beleidsmedewerker en twee secretariële 

medewerkers. De samenstelling van het bureau in 2015 vindt u in bijlage 5.  

 

f. Commissie van Toezicht 

De Commissie van Toezicht bestaat uit drie leden en ziet namens de staatssecretaris van 

Economische Zaken en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport toe op de 

onafhankelijkheid van de SDa. De commissie heeft in 2015 eenmaal met het SDa-bestuur 

vergaderd. Voor een overzicht van de samenstelling van de Commissie van Toezicht wordt 

verwezen naar bijlage 6. 
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Bijlage 1 

In het Bestuur hadden in 2015 zitting: 

Drs. F.J.M. Werner (voorzitter) 

Ir. C.A.C.J. Oomen (secretaris) 

Prof. dr. ir. G. van Dijk (penningmeester) 

Prof. dr. P.J. van den Broek – vanaf juni 2015 

Prof. dr. J.E. Degener – tot juni 2015 

Prof. dr. A.W. Friedrich   

Prof. dr. A. Pijpers 

Mw. prof. dr. ir. A.J. van der Zijpp  

Waarnemers:  Mw. J.M. van der Kamp (VWS) – tot december 2015 

Mw. mr. J. Elsinghorst (VWS) – vanaf december 2015 

 Mw. ir. G. van Ingen-ten Brinke (EZ)  

 

Bijlage 2 

Het SDa-expertpanel bestond in 2015 uit: 

Prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, epidemioloog IRAS, Universiteit Utrecht (voorzitter) 

Mw. dr. I.M. van Geijlswijk, apotheker Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht 

Prof. dr. J.W. Mouton, arts microbioloog, Erasmus MC, Rotterdam 

Prof. dr. J.A. Wagenaar, veterinair microbioloog, Universiteit Utrecht 

 

Onderzoeker data-analyse mw. dr. J.H. Jacobs  

Onderzoeker DG-standaard mw. drs. F.J. Taverne 

Onderzoeker Projecten drs. A. Dorado Garcia  

Onderzoeker Survey Gezelschapsdieren mw. M.A.M. van Dijk MSc 

Onderzoeker Survey Paarden drs. M.J.P. Theelen  

Onderzoeker Survey Paarden mw. A.E. van Breukelen (stagiaire van HAS Den Bosch) 

 

Bijlage 3 

De Raad van Advies bestond in 2015 uit de volgende leden: 

Kalversector: H.W.A. Swinkels  

Rundveesector: A.L.M. van Hoof 

Varkenssector: mw. I. Jansen  

Pluimveesector: E. Hubers 

KNMvD: drs. D.L. Willink  

Ir. H. Bekman (secretaris) 

  

http://www.linkedin.com/pub/johan-w-mouton/10/3ab/566
http://www.linkedin.com/pub/johan-w-mouton/10/3ab/566
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Bijlage 4 

Leden van de klankbordgroep van het SDa-expertpanel: 

Namens kalversector 

 Ir. H. Bekman 

 Drs. P.H.A. Mölder 

Namens rundveesector 

 Prof. dr. T.J.G.M. Lam 

 H. Voogd 

Namens varkenssector 

 G. van Beek 

 W. Meulendijks 

Namens pluimveesector 

 Ir. E.G.M. Bokkers 

 E.D. de Jonge 

Namens KNMvD 

 Mw. dr. L. Schipper 

 Drs. E.B. Visser 

 

Bijlage 5 

Medewerkers van het SDa-bureau: 

Mw. dr. H.M.G. van Beers-Schreurs, directeur 

Mw. dr. M.A.E. van Hagen, medewerker beleid & communicatie – tot maart 2015 

Mw. M.J.E. Lenssinck-Braker MSc, beleidsmedewerker – vanaf september 2015 

Mw. J. van Velthuizen-van Ravenswaaij, secretarieel medewerker 

Mw. G.M.M. de Bruin, secretarieel medewerker – tot 1 juli 2015 

Mw. drs. M.A. Reinders, secretarieel medewerker – vanaf november 2015 

 

Bijlage 6 

De Commissie van Toezicht bestaat uit: 

Mw. J.F. Snijder–Hazelhoff, voorzitter  

Prof. dr. P. Vanthemsche, voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen en voorzitter Vlaamse 

Visveiling en European Food Centre 

Dr. H.A.M. Backx, directeur GGD GHOR Nederland  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 

 

Hierna treft u het financiële jaarverslag van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) 

over het boekjaar 2015 aan. Het verslag is opgesteld door Zorgaccountants en is van een 

accountantsverklaring voorzien. Het originele en gewaarmerkte rapport is op aanvraag in te 

zien bij de SDa. 
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