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Procedure beoordeling antibioticagebruik
WIJZE VAN BEOORDELING MATE ANTIBIOTICAGEBRUIK

Definities
Artikel 1
Dit reglement neemt de terminologie van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf
over.

Uitgangspunten
Artikel 2
1.

Conform artikel 9 van de Algemene Voorwaarden Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf wordt het
diergeneesmiddelengebruik bij kalveren geregistreerd in de database InfoKalf.

2.

Indien bij een erkenningscontrole blijkt dat een bedrijf in de periode voorafgaand aan het
moment van de erkenningscontrole, vleeskalveren heeft gehouden en het
diergeneesmiddelengebruik niet heeft geregistreerd in de database InfoKalf, heeft het bedrijf
niet voldaan aan de verplichtingen die voortvloeien uit de regeling Diergeneesmiddelen.
Aangezien een beoordeling van de mate van het gebruik van antibiotica hierdoor niet mogelijk
is, dient de mate van gebruik van antibiotica te worden beoordeeld als veelgebruik, fase 1.

3.

De beoordeling conform artikel 2, tweede lid, wordt teniet gedaan indien een bedrijf, binnen 6
weken na de berichtgeving over de beoordeling volgend uit artikel 2, tweede lid, alsnog het
diergeneesmiddelengebruik registreert in de database InfoKalf, waarna opnieuw een
beoordeling van het gebruik van antibiotica wordt uitgevoerd, conform deze bijlage.

Indeling in referentiegroepen
Artikel 3
1. Het antibiotica gebruik wordt uitgedrukt in dierdagdoseringen.1
2. Om het antibioticagebruik van verschillende Vitaal Kalf bedrijven op relevante wijze te
kunnen vergelijken, worden vier referentiegroepen binnen de vleeskalverhouderij
onderscheiden:
a. Blank;
b. Rosé Start;
1

Waar mogelijk wordt een berekening per koppel uitgevoerd, DDD/k. Indien dat niet mogelijk is wordt een
berekening per jaar uitgevoerd, DDD/j. De berekening van DDD/j en DDD/k wordt beschreven in de ‘Standard
Operating Procedure (SOP)’. Dit betreft een interne procedure. Samenvatting hiervan is inzichtelijk op InfoKalf.
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c. Rosé Afmest;
d. Rosé Gesloten.
3. De verdeling van Vitaal Kalf bedrijven over de referentiegroepen geschiedt als volgt:
Referentiegroep
Criteria
Blank
- Kalveren met het koppeltype Blank geregistreerd
Rekengewicht: 160 kg per kalf
gedurende de voortschrijdende periode van anderhalf
jaar.
Rosé start
- Bedrijven met het koppeltype Rosé die jonge kalveren
Rekengewicht: 77,5 kg per kalf
opzetten en afleveren aan andere kalverbedrijven
gedurende de voortschrijdende periode van anderhalf
jaar.
Rosé afmest
Rekengewicht: 232,5 kg per kalf

- Bedrijven met het koppeltype Rosé die kalveren
afleveren voor slacht en of export gedurende de
voortschrijdende periode van anderhalf jaar.

Rosé gesloten
Rekengewicht: 205 kg per kalf

- Bedrijven met het koppeltype Rosé die jonge kalveren
opzetten en deze kalveren afleveren voor slacht en of
export gedurende de periode van 7 tot 19 maanden
geleden waarvan 95% van alle in deze periode
aangevoerde kalveren langer dan 14 weken op stal was
en bij aanvoer jonger dan 6 weken oud.

Artikel 4
De dierenarts bepaalt bij ieder voorschrift en levering van diergeneesmiddelen voor welk subdoeldier
het voorschrift is bestemd. Waar mogelijk wordt deze toewijzing gevolgd.
Wijze van beoordelen
Artikel 5
De SDa stelt jaarlijks de grenswaarden vast voor het streef-, signalerings- en actieniveau (vanaf 2019
worden door de SDa nog uitsluitend actiewaarden bepaald). Voor de beoordeling van de mate van
het antibioticagebruik, worden deze grenswaarden en de door SDa gehanteerde berekeningswijze
voor het bepalen van de dierdagdosering gebruikt.
Artikel 6
De beoordeling van de mate van het antibioticagebruik vindt tweemaal per jaar plaats.
Artikel 7
1.

De wijze van beoordelen is mede afhankelijk of een Vitaal Kalf bedrijf werkt volgens het all-inall-out systeem of werkt met meerdere leeftijdsgroepen kalveren die tegelijkertijd op het bedrijf
verblijven. De dierdagdosering wordt berekend op basis van de berekening over de laatste 1,5
jaar. Indien er sprake is van all-in-all-out dan wordt een koppelberekening toegepast, in overige
gevallen een berekening van de dierdagdosering per jaar.
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Voor de beoordeling op basis van koppelberekening wordt gebruik gemaakt van de DDD/K van
alle afgeleverde koppels in de laatste 1,5 jaar. Indien er meerdere koppels zijn afgeleverd, dan
wordt het gemiddelde van de laatste twee koppelberekeningen genomen.

3. Voor de beoordeling op basis van de jaarberekening wordt gebruik gemaakt van de DDD/J van
alle afgeleverde kalveren in de subdoeldiergroep in de laatste 1,5 jaar.

Veelgebruik van antibiotica
Artikel 8
1. Indien bij een beoordeling blijkt dat de dierdagdosering van een referentiegroep op het
Vitaal Kalf bedrijf, valt binnen het door de SDa vastgestelde signaleringsniveau, valt het Vitaal
Kalf bedrijf in de categorie ‘Veelgebruik, fase 0’ voor de betreffende referentiegroep. Het
Vitaal Kalf bedrijf krijgt dan conform artikel 18 van de Certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Vitaal
Kalf) maatregelen opgelegd. Indien gegevens over minder dan 1,5 jaar beschikbaar zijn, valt
een Vitaal Kalf bedrijf in de categorie ’Veelgebruik fase 0’ indien de dierdagdoseringen van
een of meerdere referentiegroepen van het Vitaal Kalf bedrijf vallen binnen het door de SDa
vastgestelde signaleringsniveau.
2. Indien bij een beoordeling blijkt dat de dierdagdosering van een referentiegroep op het
Vitaal Kalf bedrijf valt binnen het door de SDa vastgestelde actieniveau, valt het Vitaal Kalf
bedrijf in de categorie ‘Veelgebruik, fase 1’ voor de betreffende referentiegroep. Het Vitaal
Kalf bedrijf krijgt dan conform artikel 18 van de Certificatiecriteria (Bijlage 2 AV Vitaal Kalf)
maatregelen opgelegd. Indien gegevens over minder dan 1,5 jaar beschikbaar zijn, valt een
Vitaal Kalf bedrijf in de categorie ‘Veelgebruik fase 1’ indien de dierdagdoseringen van een of
meerdere referentiegroepen van het Vitaal Kalf bedrijf vallen binnen het door de SDa
vastgestelde actieniveau.
3. Indien bij beoordeling blijkt dat een Vitaal Kalf bedrijf dat een halfjaar eerder viel in de
categorie ’Veelgebruik fase 1’, een halfjaar later op basis van de dierdagdosering opnieuw
valt binnen het door de SDa vastgestelde actieniveau en waarbij het verschil tussen de
dierdagdosering van het Vitaal Kalf bedrijf is verlaagd en/of gelijk geblevenen de gemiddelde
dierdagdosering van de referentiegroep waar het bedrijf toe behoort is verkleind, blijft het
Vitaal Kalf bedrijf vallen in de categorie ‘Veelgebruik fase 1’.
4. Indien bij beoordeling blijkt dat een Vitaal Kalf bedrijf dat een halfjaar eerder viel in de
categorie ’Veelgebruik fase 1’, een halfjaar later op basis van de dierdagdosering opnieuw
valt binnen het door de SDa vastgestelde actieniveau en waarbij het verschil tussen de
dierdagdosering van het Vitaal Kalf bedrijf en de gemiddelde dierdagdosering van de
referentiegroep waar het bedrijf toe behoort gelijk is gebleven of is vergroot, dan valt het
Vitaal Kalf bedrijf in de categorie ’Veelgebruik fase 2’.
5. Indien bij beoordeling blijkt dat een Vitaal Kalf bedrijf dat een halfjaar eerder viel in de
categorie ’Veelgebruik fase 2’, een halfjaar later op basis van de dierdagdosering opnieuw
valt binnen het door de SDa vastgestelde actieniveau, dan blijft het Vitaal Kalf bedrijf nog een
halfjaar vallen in de categorie ’Veelgebruik fase 2’.
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6. Indien bij beoordeling blijkt dat een Vitaal Kalf bedrijf dat een halfjaar eerder viel in de
categorie ‘Veelgebruik fase 0’ of ’Veelgebruik fase 1’ en binnen de periode van 1,5 jaar voor
het jaar van beoordeling van referentiegroep is gewisseld en dit Vitaal Kalf bedrijf opnieuw
valt binnen het door de SDa vastgestelde signalerings- of actieniveau, dan blijft het Vitaal Kalf
bedrijf nog een halfjaar vallen in de categorie ’Veelgebruik fase 0’ respectievelijk
‘Veelgebruik fase 1’.
6.7. In geval van koppelberekeningen worden de waardes afgeleid van de door de SDa
vastgestelde signalerings- of actieniveau.

Slotbepalingen
Artikel 9
1. Deze procedure wordt aangehaald als: Procedure beoordeling antibioticagebruik
Kwaliteitsregeling Vitaal Kalf.
2. Dit reglement is gestart op 1 maart 2017.
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