SUVITA nieuwsbrief december 2016.
UDD regeling gewijzigd.
In 2014 zijn er door de overheid strengere voorwaarden gesteld aan het gebruik van
antibiotica. Met name het toepassen van koppelkuren en het gebruik van 2e keuze middelen
werd streng gereguleerd door te eisen dat dat alleen op basis van een voorschrift van een
dierenarts kon.
Per 1 januari wordt deze regeling aangepast. En in principe versoepelt. Het toepassen van 2e
keuze middelen voor individuele behandeling wordt eenvoudiger. Een veehouder mag nu
onder voorwaarden zelf beslissen welke dieren hij individueel gaat behandelen met een 2e
keuze middel. Hij mag 2e keuze middelen dus ook op voorraad hebben. Een belangrijke
voorwaarde is dat het om de behandeling van een aandoening gaat die beschreven staat in
het behandelplan en het bedrijfsgezondheidsplan. Waarbij aangegeven moet worden welke
maatregelen er zijn genomen om de kans op het ontstaan van die specifieke aandoening te
verkleinen. En waarom voor die behandeling wordt gekozen voor een 2e keuze middel.
Als een veehouder een dier wil behandelen met een 2e keuze middel moet er een
contactmoment met de dierenarts zijn. De veehouder stelt daarmee zijn dierenarts op de
hoogte van het probleem. Dat kan via een whats-appje, een SMS-je, een telefoontje, etc. In
elk geval moet de dierenarts vastleggen dat dat contactmoment er is geweest en moet hij
ook vastleggen wat de behandeling is. Dat contactmoment hoeft niet perse bij elke
behandeling plaats te vinden. De dierenarts kan ook besluiten om de veehouder gedurende
een bepaalde periode zijn dieren, indien nodig, individueel te laten behandelen met een 2e
keuze middel. De dierenarts moet dat besluit wel kunnen motiveren en dat ook vastleggen.
De dierenarts moet de bevestiging van dat contactmoment en de instructie voor de
behandeling en de motivatie daarvan binnen 24 uur naar de varkenshouder sturen. En die
moet dat dan weer minimaal 5 jaar bewaren….
Deze eis van een contactmoment geldt niet voor behandelingen van biggen in de “hoogrisico-periode” van de eerste 8 levensweken. Als voor die biggen een 2e keuze middel
gebruikt moet worden blijft de huidige eis van een 2-wekelijks bezoek van de dierenarts van
kracht. Waarbij de dierenarts dan steeds zelf de biggen aan moet wijzen die behandeld
moeten worden met een 2e keuze middel.
Dat laatste geldt weer niet voor de bedrijven die weinig antibiotica gebruiken. Als u in de
groene categorie zit qua antibioticagebruik wordt u vrijgesteld van de verplichting om voor
dieren in de “hoog-risico-periode” elke 2 weken de dierenarts op uw bedrijf te laten komen.
Maar dat voordeel geldt dus alleen voor bedrijven met zogende en/of gespeende biggen.
De regeling is inmiddels uitgetest bij een paar varkenshouders in één van onze praktijken.
Het werd in deze pilot als een verbetering ervaren dat de varkenshouders nu met
toestemming van hun dierenarts zonder de verplichting van een 2-wekelijks bezoek, 2e
keuze middelen individueel kunnen toepassen.
Bloedonderzoek.
Denkt u er aan dat u voor 1 januari 2017 bloedmonsters instuurt voor onderzoek op de
Ziekte van Aujeszky, Blaasjesziekte en eventueel Salmonella?
Dat kan op het slachthuis plaatsvinden maar dan moet het wel geregeld worden. Ieder jaar
zijn er wel weer bedrijven die lelijk in de problemen zijn gekomen doordat er toch geen of
onvoldoende bloedmonsters zijn ingeleverd gedurende de 4-maandelijkse periode.

Wij raden met klem aan om te controleren, bijvoorbeeld in uw IKB account, of u inderdaad
voldoende monsters heeft ingeleverd. Het kan u veel sores besparen!

