
 

Revisie bij: “Het gebruik van antibiotica bij Landbouwhuisdieren in 2014 – Trends, benchmark 
bedrijven en dierenartsen” van 1 oktober 2015. 
 

1. In de bijlage B5 ‘Verkoop van antibiotica in 2011, 2012, 2013 en 2014 per antibioticumklasse’ 
(pagina 42) is het gebruik over 2014 niet correct weergeven. 

 

In de figuur zijn de gebruikscijfers van 2014 bij een aantal antibioticaklassen bij de verkeerde klassen 
weergegeven. Dit resulteert in de volgende nieuwe figuur B5. 

Figuur B5 Verkoop van antibiotica in 2011, 2012, 2013 en 2014 per antibioticumklasse 

 

 

2. In de bijlage ‘Het gebruik van antibiotica op bedrijfsniveau in de subsectoren’ (pagina 44 en 
verder) is het gemiddelde antibioticumgebruik in 1e, 2e en 3e keuzemiddelen voor het jaar 2013 
niet correct weergegeven.  



 

 

De figuren die het gemiddelde antibioticumgebruik voor 1e, 2e en 3e keuzemiddelen weergeven in de 
runder- en de kalversector zijn voor het jaar 2013 deels gebaseerd op de oude kalf- en runddosering 
in plaats van de nieuwe gecombineerde runddosering. In onderstaande tabel is weergegeven voor 
welke sectoren dit van toepassing is, inclusief figuur- en paginanummer, met de eerder 
gepubliceerde en aangepaste waarden. 

 

Sector (figuur en paginanr.) Keuze 

2013 - oude gegevens 
(aparte kalf- en 
runddosering) 

2013 - erratum 
(gecombineerde 

runddosering) 

Kalf - blank (B7 rechts - p.45) 1 23.510 26.084 

  2 4.726 5.235 

  3 0.021 0.036 

Kalf - start (B8 rechts - p.47) 1 98.114 104.575 

  2 10.328 11.025 

  3 0.024 0.029 

Kalf - afmest (B9 rechts - p.49) 1 4.564 4.817 

  2 0.321 0.326 

  3 0.006 0.008 

Kalf - combi (B10 rechts - p.51) 1 9.305 10.097 

  2 1.486 1.579 

  3 0.007 0.008 

Rund - zoogkoeien (B12 rechts - p. 57) 1 0.429 0.420 

  2 0.307 0.304 

  3 0.001 0.001 

 
1. De titel van figuur B11 moet luiden:  ‘Gemiddeld antibioticagebruik per melkveebedrijven in 

2012, 2013 en 2014 per ATCvet groep (links) en 1e, 2e en 3e keuzemiddel (rechts). 
 

 


