Gevolgen
gewijzigde
UDD-regeling
Zorgvuldig gebruik van antibiotica
in de veehouderij

Regels voor gebruik antibiotica
Antibiotica worden gebruikt om bacteriële infecties bij
mensen en dieren te genezen. Een belangrijk risico van
antibioticagebruik is dat bacteriën ongevoelig kunnen
worden voor antibiotica. Antibiotica moeten daarom
terughoudend en zorgvuldig worden toegepast, zodat
infecties bij mensen en dieren ook in de toekomst te
behandelen zijn. Sinds 1 maart 2014 gelden er daarom
strengere voorwaarden voor het gebruik van antibiotica
bij dieren. Deze zijn vastgelegd in de zogenaamde UDDregeling. Deze is per 1 januari 2017 gewijzigd. In deze
brochure leest u wat er verandert.

UDD-regeling: Wat is er gebeurd sinds
1 maart 2014?
De UDD-regeling uit 2014 is in 2015 geëvalueerd. Op basis hiervan is de
UDD-regeling op een aantal punten verbeterd. Deze aanpassingen treden
per 1 januari 2017 in werking. In deze brochure leest u wat er verandert.
Uitsluitend door dierenarts-regeling (UDD)
De UDD-regeling is een bijlage van de Regeling Diergeneesmiddelen en
geldt sinds 1 maart 2014. Deze regeling gaat over het gebruik van antibiotica
in de veehouderij. Alle antibiotica hebben de kanalisatiestatus UDD
gekregen: alleen de dierenarts mag antibiotica voorschrijven en toedienen.
Een dierenarts mag alleen antibiotica voorschrijven als hij op het bedrijf
een klinische inspectie heeft uitgevoerd en daarbij een (waarschijnlijkheids)
diagnose heeft gesteld. Maar er gelden enkele uitzonderingen.
Uitzondering op de UDD-regeling
Onder strenge voorwaarden mag de veehouder zelf antibiotica op voorraad
hebben en toedienen voor de behandeling van individuele dieren.
De basisvoorwaarden hiervoor zijn:
- er is een schriftelijke overeenkomst met de dierenarts per diersoort op
het bedrijf, een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan;
- de dierenarts bezoekt het bedrijf regelmatig*;
- samen met de veehouder evalueert de dierenarts tijdens dit
bedrijfsbezoek de gezondheidssituatie en het antibioticumgebruik
op het bedrijf;
- veehouder en dierenarts evalueren jaarlijks het bedrijfsgezondheidsplan
en het bedrijfsbehandelplan en stellen een reductiedoelstelling op.

* De reguliere bezoekfrequentie is voor varkens eens per vier weken, voor vleeskuikens eenmaal
per ronde, voor vleeskalveren eenmaal per drie maanden, voor konijnen twee maal per drie
maanden, voor melkveerunderen eenmaal per drie maanden of eenmaal per zes maanden als in de
tussenliggende periode de diergezondheidsstatus is beoordeeld en hier een verslag van is gemaakt.

De basisvoorwaarden gelden voor veehouders met meer dan vijf varkens,
meer dan vijf melkveerunderen, meer dan vijf vleeskalveren, meer dan 250
vleeskuikens of meer dan 250 konijnen. Voldoet de veehouder aan deze
voorwaarden, dan mag hij de door de dierenarts voorgeschreven antibiotica
zelf toedienen. Hij doet dat dan in de gevallen en op de manier zoals
beschreven in het bedrijfsbehandelplan en volgens het behandeladvies van
de dierenarts.
Houders met kleinere aantallen dieren of op bedrijven met andere
diersoorten zoals legkippen of schapen, mogen de door de dierenarts
voorgeschreven antibiotica toedienen en voorhanden hebben op basis van
het behandeladvies van de dierenarts, zonder verdere voorwaarden.
Eerste keuze antibiotica
Voor maximaal 15% van de aanwezige en mogelijk vatbare dieren mogen
veehouders een door de dierenarts voorgeschreven eerste keuze middel op
voorraad hebben. Dit geldt ook nog steeds voor tweede keuze antibiotica ter
behandeling van mastitis bij melkvee. De aandoening of ziekte waartegen
behandeld wordt, moet opgenomen zijn in het bedrijfsbehandelplan.
De veehouder mag deze antibiotica gebruiken voor de behandeling van
individuele dieren. Dit mag ook een kleine groep dieren zijn, maar in geen
geval een hele stal of afdeling.

Nieuwe regels voor tweede keuze antibiotica
Per 1 januari 2017 gelden er nieuwe regels voor het voorhanden hebben
van tweede keuze middelen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor
veehouders met meer dan vijf varkens, meer dan vijf melkkoeien of meer
dan vijf vleeskalveren. Er verandert niets voor veehouders met meer dan
250 vleeskuikens, meer dan 250 konijnen, houders met kleinere aantallen
dieren of op bedrijven met andere diersoorten zoals legkippen of schapen.

Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2017 veranderen de voorwaarden waaronder tweede keuze
middelen op een bedrijf aanwezig mogen zijn en die door de veehouder zelf
ingezet mogen worden voor behandeling van individuele dieren.

Van knelpuntaandoeningen naar bedrijfsspecifieke aandoeningen
Voor maximaal drie aandoeningen die op het bedrijf vaak voor problemen
zorgen en waar acuut handelen noodzakelijk is, mogen tweede
keuze middelen op voorraad zijn. Deze aandoeningen moeten in het
bedrijfsbehandelplan staan vermeld. In het bedrijfsgezondheidsplan moet
onderbouwd zijn waarom tweede keuze middelen voor de betreffende
aandoening op het bedrijf aanwezig moeten zijn en welke aanvullende
maatregelen genomen worden om de uitbraak van de aandoening(en)
te bestrijden en herhaling te voorkomen. Hiermee vervallen de
sectorspecifieke knelpuntaandoeningen uit de oude UDD-regeling.

Contactmoment
Per 1 januari 2017 geldt dat op het moment dat een veehouder tweede keuze
middelen voor behandeling van individuele dieren wil inzetten, hij eerst*
contact moet hebben gehad met zijn dierenarts. De dierenarts kan tijdens
dit contactmoment akkoord gaan met de inzet van een tweede keuze middel
door de veehouder of besluiten zelf een bezoek te brengen. De dierenarts
legt vast dat dit contact heeft plaatsgevonden en zendt bij akkoord een
instructie naar de veehouder. De veehouder moet deze instructie vijf jaar
bewaren. De veehouder legt conform de bestaande regelgeving in zijn
administratie vast welke dieren zijn behandeld. Indien gewenst kunnen
veehouder en dierenarts gezamenlijk bepalen dat ze liever blijven werken
met een tweewekelijks bedrijfsbezoek. Deze afspraak dient dan vastgelegd
te worden in het bedrijfsgezondheidsplan.
* of indien onbereikbaar binnen 24 uur

Tweewekelijks bezoek in hoog-risico-periode
Het tweewekelijks bedrijfsbezoek van de dierenarts blijft verplicht voor
de behandeling met tweede keuze middelen tijdens de hoog-risicoperiode. Dit is de periode bij biggen tot een leeftijd van acht weken of
bij vleeskalveren in de eerste zes weken na opzet op het kalverbedrijf
(blankvleesbedrijf of rosé opfokbedrijf ) tot en met een leeftijd van
maximaal tien weken. In deze periode is het contactmoment niet verplicht
en gelden de afspraken gemaakt tijdens het tweewekelijks bezoek.
Maximale voorraad
Naast de maximale voorraad aan eerste keuze middelen van 15% van de
aanwezige en voor de aandoening vatbare dieren gelden vanaf 2017 ook
maximale voorraden voor tweede keuze middelen. Voor vleeskalveren was
dit al bepaald op 5% van de aanwezige en voor de aandoening of ziekte
vatbare dieren in een stal. Dit wordt aangevuld met maximaal 10% van de op
het bedrijf aanwezige en voor de aandoening vatbare melkveerunderen. En
met maximaal 10% van de in een afdeling aanwezige en voor de aandoening
vatbare varkens.

Afvoerplicht tweede keuze middelen vervalt
De afvoerplicht van tweede keuze middelen vervalt. Voor alle antibiotica
geldt dat middelen die over zijn met een nieuwe instructie van de dierenarts
gebruikt kunnen worden.

Samengevat
- De dierenarts mag voor maximaal drie bedrijfsspecifieke aandoeningen
tweede keuze middelen bij de veehouder achterlaten.
- De maximale hoeveelheid betreft voor vleeskalveren 5% van de in de
stal aanwezige en voor de aandoening vatbare dieren, voor varkens
10% van de in een afdeling aanwezige en voor de aandoening vatbare
dieren en voor melkveerunderen 10% op het bedrijf aanwezig en voor de
aandoening vatbare dieren.
- Wanneer de veehouder deze antibiotica wil gebruiken, is hij verplicht
direct of uiterlijk binnen 24 uur contact te hebben met zijn dierenarts
voor een akkoord, het zogenaamde contactmoment. Hiermee wordt het
tweewekelijks bezoek vervangen. De dierenarts stuurt een schriftelijke
instructie die vijf jaar door de veehouder bewaard moet worden.
- In het geval er sprake is van een hoog-risico-periode (tot zes weken na
aankomst op een vleeskalverbedrijf of tot acht weken leeftijd in geval
van biggen op een varkensbedrijf ) blijft het huidige tweewekelijks
bezoekregime wél bestaan en geldt het contactmoment niet.

Vrijstellingen voor bedrijven met een structureel laag
antibioticagebruik
Voor bedrijven met een structureel laag gebruik van antibiotica gelden per
1 januari 2017 een aantal vrijstellingen. Per veehouderijsector, te weten
varkenshouderij, vleeskalverhouderij en melkveehouderij, kan een ‘gids van
goede praktijken’ worden opgesteld waarin staat beschreven wanneer een
veehouder een structureel laag gebruik van antibiotica heeft en daarmee in
aanmerking komt voor een vrijstelling. Het gaat hierbij om een vrijstelling
van:
- het evalueren van het antibioticagebruik bij elk regulier bedrijfsbezoek;
- het tweewekelijks bedrijfsbezoek door de dierenarts in de hoog-risicoperiode*;
- het jaarlijks aanscherpen van de reductiedoelstelling;
- het driemaandelijks (of zesmaandelijks) regulier bezoek voor
melkveehouderijbedrijven door de dierenarts. Dit wordt omgezet in een
jaarlijks bezoek door de dierenarts.
*) in dat geval gaat, bij inzet van tweede keuze middelen door de veehouder, het
contactmoment gelden

Let op: Raadpleeg RVO.nl of een ‘Gids van Goede Praktijken’ voor
de betreffende veehouderijsector is opgesteld. Via deze gids kunnen
dierenartsen en veehouders nagaan of er sprake is van structureel laag
gebruik van antibiotica en of de veehouder aan de voorwaarden in deze gids
voldoet. Er zijn geen extra handelingen nodig om in aanmerking te komen
voor de vrijstelling. Wel is het verstandig dat veehouders en dierenartsen
samen bespreken of er sprake is van een vrijstelling. Uit de administratie zal
bij een NVWA-controle blijken of er terecht sprake was van een vrijstelling.

Dierenarts

Stap 1

De veehouder constateert dat één of meerdere van de
drie bedrijfsspecifieke aandoeningen, vermeld in het
bedrijfsbehandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan,
zich voordoet bij één of meerdere dieren*.
* varkens, vleeskalveren, melkveerunderen

Stap 2

Veehouder neemt direct of binnen maximaal 24 uur contact op
met zijn dierenarts. Dit mag telefonisch maar bijvoorbeeld ook
met een whatsapp-bericht. Als er binnen 24 uur geen wederzijds
contact heeft plaatsgevonden is de veehouder verplicht contact
op te nemen met de desbetreffende dierenartsenpraktijk.

Stap 5

Veehouder registreert conform
de bestaande wetgeving de
behandeling in zijn “logboek”.
Veehouder bewaart instructie
n.a.v. contactmoment van
dierenarts vijf jaar.

Stap 3

Veehouder en dierenarts nemen de situatie
door en de dierenarts besluit of veehouder
kan starten met behandelen of als hij al is
gestart (omdat hij de dierenarts niet direct
kon bereiken en acuut handelen noodzakelijk
was) de behandeling voort kan zetten en/of
dat hij een bedrijfsbezoek aflegt.

Stap 4

De dierenarts stelt een instructie op
en noteert dat contact is geweest
en stuurt deze binnen 24 uur naar
de veehouder die conform de
instructie handelt.
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