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Voorzitter Collectief Praktiserende Dierenartsen ongerust over antibioticabeleid:

‘Dierenarts wil zieke dieren helpen’
De stem uit de praktijk
van de dierenarts
wordt lang niet
altijd voldoende
gehoord. Dat leidde
tot de oprichting
van het Collectief
Praktiserende
Dierenartsen (CPD).
Voorzitter Frans
Dirven: „Samen met
de boer bepalen wij
uiteindelijk of het
gewenste beleid echt
kan worden ingevoerd.
Een nuloptie voor
antibiotica? Als
dierenarts ben je
opgeleid om zieke
dieren te helpen, niet
om ze te laten lijden.“

Dierenarts Frans Dirven is voorzitter van het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) die de stem van de praktijk wil laten horen: „Ik vind het onbegrijpelijk dat antibiotica in de veehouderij zo’n slechte naam bij het publiek
heeft gekregen, terwijl het juist een mooie vinding is.”
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of dat gewenste beleid echt kan
worden ingevoerd.”
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Geluid gaat verder

oem ons vooral geen
club die tegen het ministerie van Economische Zaken of tegen de KNMvD
(Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)
is. Dat zijn we niet en dat willen
we ook niet worden. We vragen
ons alleen af of alle (nieuwe) regels en wetten die van bovenaf
worden opgelegd praktisch uitvoerbaar zijn.”
Voorzitter Frans Dirven van
het in december officieel opgerichte Collectief Praktiserende
Dierenartsen (CPD) benadrukt
het enkele keren. Hij wil absoluut voorkomen dat de buitenwereld een verkeerde indruk van de
jonge belangenvereniging krijgt;
„Wij bundelen de ideeën en geluiden van dierenartsen uit de
praktijk en laten die horen.”
„Al enkele jaren leeft bij veel
praktiserende dierenartsen het
idee dat de KNMvD in de loop
der tijd steeds meer uitvoerende
en controlerende taken heeft
gekregen van de overheid. En
daarvoor ook wordt betaald. Dat
geldt zowel voor landbouwdieren, paarden als gezelschapsdieren. Neem bijvoorbeeld de
gewenste reductie van het antibioticagebruik. Als CPD zijn wij
daar natuurlijk voor, maar wij
willen wel dat de vraag wordt
gesteld of die regels en wetgeving werkbaar, uitvoerbaar én
effectief zijn. Dat kunnen alleen
dierenartsen beoordelen die dagelijks, zeg maar, met hun poten
in de modder staan. Samen met
de boer bepalen die uiteindelijk

Inmiddels telt het CPD na een
klein jaar ongeveer kleine 200
leden, een aantal waar de Limburgse dierenarts oprichter en
mede-eigenaar van DAP Lintjeshof in onder andere Nederweert
en Roermond tevreden over is.
Toch zijn er naar schatting 1.500
dierenartsen actief in de landbouw. „Het gaat niet om de pure
aantallen dierenartsen die lid zijn,
maar veel meer om het aantal
dieren dat zij vertegenwoordigen.
Wat landbouwdieren betreft, zijn
alle grote praktijken, zeker in de
intensieve veehouderij, bij ons
vertegenwoordigd. Dus aantallen
zeggen me niet zoveel. Veel belangrijker is dat ons geluid nu al
goed wordt gehoord. En dat geluid
gaat verder dan alleen de landbouwdieren. Naar ons luisteren,
wordt al gezien als verbreding van
het te voeren beleid.”

Resistente bacteriën
Een van de speerpunten van het
CPD is het afgelopen jaren gevoerde beleid om het antibioticagebruik in de veehouderij sterk
te verminderen. Daarmee moest
worden voorkomen dat door
massaal antibioticagebruik in de
veehouderij resistente bacteriën
zouden ontstaan die daarna een
bedreiging voor de menselijke
gezondheidszorg zouden worden. Na enkele jaren is er al een
op zich verbazingwekkende reductie van minstens 60 procent
bereikt.

Dirven kan zich goed in het
gestelde doel vinden, maar stelt
inmiddels ook de nodige vraagtekens. „Alle dierenartsen willen alleen een serieus en verantwoord
gebruik van antibiotica. Het gaat
om het beperken van risico van
dier op mens én daling van de
resistentie-ontwikkeling. Enkele
jaren geleden werd in het Gezondheidsraadrapport een duidelijke relatie geconstateerd tussen
antibioticumgebruik bij dieren en
risico’s voor de mens. Inmiddels
zijn er nieuwe wetenschappelijke
inzichten waarin wordt aangegeven dat de resistentie bij dier en
mens twee gescheiden werelden
lijken zonder veel onderlinge
relatie. Het beleid moet je dan
eigenlijk aan die nieuwe kennis
aanpassen.”

heidszorg, bestaat geen discussie. Die worden nauwelijks meer
gebruikt en zijn alleen in uiterste
nood beschikbaar. Het knelpunt
zit in de mogelijkheden om eerste
en tweede keus in te zetten. Dierenartsen moeten nu in principe
met een eerstekeusmiddel beginnen en kunnen daarna eventueel
een tweedekeusmiddel gebruiken. Dat betekent niet altijd de
beste behandeling voor het dier.
„De regels leiden eerder tot
meer, dan minder antibioticagebruik. Het is voor het dier beter
om onmiddellijk een efficiënt
antibioticum in te zetten. Bovendien is deze indeling van keuzen
alleen voor Nederland geldig, in
onze buurlanden worden andere
criteria gehanteerd. Resistentie
stopt niet aan de landsgrenzen.”

Te gemakkelijk

Koppelbehandeling

De CPD-voorzitter is eerlijk genoeg om een deel van de schuld
bij de landbouw zelf te leggen.
„Antibiotica is zeker in het verleden te gemakkelijk gegeven, al
is het nu dus de vraag of dat echt
invloed heeft gehad op resistentie bij mensen. Op een lezing onlangs sprak een wetenschapper
over 1.800 stafylokokkeninfecties
per jaar in een Deens ziekenhuis.
Daar was maar bij vier gevallen
sprake van MRSA met een relatie tot de veehouderij. Dat laatste
krijgt veel aandacht en dat onthoudt het publiek. De perceptie
wijkt dan erg sterk af van de werkelijkheid.”
Het CPD wil het antibioticabeleid tegen het licht houden. Over
derdekeusmiddelen, die kritisch
zijn voor de menselijke gezond-

Ook andere de regels zijn volgens
Dirven erg onduidelijk. „Wat is
bijvoorbeeld een gemotiveerde
keuze bij het voorschrijven van
tweedekeusmiddelen? Een keer
per jaar een gevoeligheidsonder-

zoek of steeds weer opnieuw bij
elk ziek dier? Koppelbehandeling
is verboden, maar wat is een koppel precies?”
Ook de invoering van Uitsluitend Door Dierenarts (UDD)regeling is volgens de Limburgse
dierenarts veel ingrijpender dan
verwacht. „Als dierenarts ken
je het bedrijf en de dieren heel
goed, maar strikt genomen moet
je voor alle zieke dieren waarvoor geen uitzondering geldt het
bedrijf bezoeken.”
„Moet je dus voor veel voorkomende ziekten die buiten de
uitzondering vallen, bijvoorbeeld
diarree bij zogende biggen, elke
dag het bedrijf bezoeken? De
NVWA controleert de UDD-regeling maar er zijn nog veel vragen.
Die controle kan wel tot een zaak
bij het Tuchtcollege leiden. Dat
leeft enorm onder de collega’s. Ik
heb wel de indruk dat de NVWA
zich momenteel op de praktische
uitvoering oriënteert.“
„Waar ik wel voor vrees, is dat
het verwachtingspatroon, zeker
in de politiek en ook bij de consument, enorm gaat botsen met
de realiteit. Want 0 procent antibiotica is niet haalbaar. En ook 90
procent niet. Dieren worden ziek
en vragen om een behandeling.
Als de verwachting en de werkelijkheid niet met elkaar overeenstemmen, krijg je vroeg of laat
weer een zogenaamd voedselschandaal. Overigens accepteert
diezelfde consument zonder
problemen behandeld vlees uit
andere landen. Wat dat betreft, is
een eerlijke communicatie, ook
over de categorie zogenaamde
veelverbruikers nog een hele uitdaging. Nu werkt het averechts.”

Grenzen aan reductie
De huidige reductie van rond de
60 procent nadert volgens de Limburger de grenzen van het haalbare. „In onze eigen praktijkgegevens van varkens gaat het zelfs
al om een reductie van 70 procent.
Deze eerste reductie is mogelijk
gemaakt door directe inzet van
veehouder en dierenarts. Als we
nog verder willen, dan zal de hele
veesector hierin strategisch mee
moeten denken. Een verdere reductie kan dus. Maar bij 90 procent, waar sommige politici om
vragen, komt het dierenwelzijn
ernstig in gevaar, dat gaat niet.
Dan wordt de intensieve veehouderij in dit land onmogelijk en
verlies je een economische sector. Dan komt in de toekomst het
vlees misschien uit landen die het
niet zo nauw nemen met het antibioticumgebruik.”
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