Nederweert, 11 februari 2015
Werkbezoek EZ en NVWA maakt knelpunten UDD-regeling duidelijk
De aanstaande evaluatie van de UDD-regeling was voor partijen in de Taskforce ABRES varken (LTO,
NVV, NEVEDI, COV, GD, CPD en KNMvD) aanleiding om een delegatie van het ministerie van EZ en de
NVWA kennis te laten maken met de knelpunten van de UDD-regeling in de praktijk. Tijdens een
werkbezoek aan dierenartsenpraktijk Lintjeshof te Nederweert en een varkensbedrijf in de regio, werd
duidelijk dat de UDD-kanalisatie van antibiotica, met het doel reductie van resistentie na te streven,
door alle partijen wordt onderschreven. De huidige UDD-regeling bevat echter ook bepaalde punten
die door dierenartsen en veehouders als knellend en niet effectief worden ervaren en het draagvlak
voor de regeling ondermijnen. Bovendien was het werkbezoek een mooie gelegenheid om
beleidsmakers te laten zien hoe dierenartsen hun professionele verantwoordelijkheid, ten aanzien van
het zorgvuldig voorschrijven van antibiotica, invullen. Dat gaat verder dan de klinische inspectie bij
ziekte en is gebaseerd op bevindingen en onderzoeken tijdens de periodieke bedrijfsbezoeken in de 1op-1 relatie tussen veehouder en dierenarts
De afgelopen jaren is in de varkenshouderij een forse reductie van het antibioticagebruik bereikt.
Derde keuze middelen worden nauwelijks meer ingezet en ook het aandeel tweede keuze middelen is
fors gedaald. Dierenartsen en varkenshouders zijn echter van mening dat wat betreft de reductie de
ondergrens in zicht komt. Nog meer druk op het terugdringen van antibioticagebruik zorgt in de
huidige situatie voor onaanvaardbare concessies aan het dierenwelzijn. Vanuit de zijde van
dierenartsen en veehouders werd ook aangegeven dat de zwaarte van het huidige regime het
draagvlak voor het hele reductiebeleid onder druk zet. Varkensbedrijven die met hun dierdagdosering
goed scoren moeten beloond worden; volgens dierenartsen en varkenshouders zouden zij in
aanmerking moeten kunnen komen voor een verlicht UDD regime. Bedrijven die onvoldoende scoren
moeten beter onder de loep genomen worden. Verdere reductie zou hier veel meer moeten bestaan
uit het aanbrengen van bedrijfs- en sectoriele verbeteringen. Hiervoor start de sector een pilot
project.
Uit cijfers van varkensdierenartsen blijkt dat er het afgelopen najaar een stijging was in het gebruik
van met name eerste keuze middelen, o.a. ten gevolge van luchtwegproblemen. Onder
omstandigheden blijkt er dus een verhoging van het antibioticagebruik ten opzichte van de behaalde
ondergrens op te treden. Omdat het veterinaire formularium niet uitsluitend gebaseerd is op
veterinaire resistentie, zal inzet van tweede keuze middelen, met name op zeugenbedrijven, nog
steeds noodzakelijk zijn. en zal dit ook in de nabije toekomst het geval blijven. Dat geldt niet alleen
voor de in de UDD-regeling opgenomen specifieke knelpuntaandoeningen maar voor alle
aandoeningen waarvoor tweede keuze middelen nodig blijven.
De UDD-regeling zelf zorgt in het veld voor veel onduidelijkheid. Met name de verplichte
bedrijfsbezoeken, voorafgaand aan het voorschrijven van koppelbehandelingen of tweede keuze
middelen, voegen in de ogen van dierenartsen meestal niets toe. Door de structuur van de
varkenshouderij, waar veelal sprake is van een continue productiecyclus en vastgestelde
bedrijfsproblemen waarvoor niet 1,2,3 een oplossing bestaat, dragen deze extra klinische inspecties
niet bij aan restrictiever antibioticagebruik. De deskundigheid van de bedrijfsdierenarts, de opbouw
van een bedrijfsdossier op basis van onderzoek en kennis van het bedrijf en de diagnose blijven de

basis bij het voorschrijven van antibiotica. Dat komt ook overeen met de doelstelling van de UDDregeling waarbij zorgvuldigheid een belangrijk uitgangspunten is. Daarnaast vinden dierenartsen dat
ze meer ruimte moeten krijgen om dieren die “at risk” zijn tijdig te (laten) behandelen. De huidige
regeling betreffende voorraden op de bedrijven (15 % regeling) wordt door dierenartsen als lastig
uitvoerbaar ervaren. Dierenartsen zijn van mening dat het noodzakelijk is dat veehouders een
beperkte hoeveelheid ( tweede keus) antibiotica voor curatieve behandelingen op voorraad hebben.
Dierenartsen en veehouders zijn immers goed in staat om op basis van een veterinaire risico-analyse
deze inzet van antibiotica te verantwoorden
Afgesproken is dat er in het kader van de evaluatie van de UDD-regeling binnen de Taskforce ABRES
doorgesproken zal worden over deze problematiek. Daarnaast zal ook het ministerie van VWS
benaderd worden om middels werkbezoek kennis te maken met de situatie in het veld.

