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UDD-regels
Op 1 maart zijn de UDD-regels van kracht geworden.
We hebben u daar al eerder in deze nieuwsbrief over
geïnformeerd. Omdat de veranderingen soms grote
consequenties kunnen hebben, nogmaals een uitleg
hierover. Meer informatie kunt u vinden op de site
van het ministerie van Economische Zaken (https://
mijn.rvo.nl/antibiotica-in-de-veehouderijgebruiken). Dit ministerie is verantwoordelijk voor
de ontwikkeling van deze regels. Ook kunt u op onze
site www.suvitavarkensartsen.nl meer informatie
hierover lezen.
In het kort komt het erop neer dat voor elke behandeling van uw dieren met antibiotica, de dierenarts
eerst een diagnose moet stellen en een behandelingsadvies moet geven. U mag dus ook niet meer
antibiotica op voorraad hebben. En als u na het beëindigen van een kuur nog een voorraad over heeft,
dient u dit volgens de gemeentelijke eisen af te voeren als klein chemisch afval.
Uitzonderingen
Gelukkig zijn er uitzonderingen gemaakt. Zo mag u
wel eerstekeuzemiddelen op voorraad hebben die u
ook zelf mag toedienen, mits het een behandeling
betreft die in het bedrijfsbehandelplan beschreven
staat. De voorraad van deze middelen mag zo groot
zijn dat u maximaal 15% van de vatbare dieren kunt
behandelen. Dat betekent wel dat voor elke koppelbehandeling altijd de dierenarts een diagnose moet
hebben gesteld. Op basis van een behandeladvies
van de dierenarts mag de veehouder dan zelf de kuur
afmaken.
Ook mag u wel tweedekeuzemiddelen op voorraad
hebben, mits ze bestemd zijn voor individuele behandeling van enkele specifieke aandoeningen. Voor
varkens zijn dat geboortediarree, speendiarree en
hersenvliesontsteking. Op een bedrijf mag de voorraad van deze middelen niet groter zijn dan de hoeveelheid de nodig is om het aantal dieren te behandelen waarvan de dierenarts heeft bepaald dat die in
de daaropvolgende 14 dagen behandeld zouden
kunnen worden.
Eisen
Deze uitzondering voor de specifieke aandoeningen
geldt tot 1 maart 2016. Het is dus belangrijk om te
bekijken hoe we deze aandoeningen kunnen voorkomen.
Een veehouder mag onder voorwaarden gebruikmaken van deze uitzonderingen. De meeste van die
voorwaarden zijn al vastgelegd in de IKB-eisen.
Wel vereist het ministerie een minimale bezoekfrequentie van de dierenarts. Voor varkens is dat één

keer per maand. En als u tweedekeuzemiddelen
gebruikt voor de ‘uitzonderingsaandoeningen’, dan
dient een dierenarts elke 14 dagen langs te komen.
Daarnaast vereist het ministerie dat de dierenarts
uitgebreid vastlegt wat de diagnose is, wat het behandeladvies is en hoe de aandoening in de toekomst voorkomen gaat worden. Dat betekent in de
praktijk dat we nog langer bezig zullen zijn met ons
bezoekverslag. De NVWA heeft aangekondigd die
verslaglegging van de dierenarts en de onderbouwing van zijn therapieadviezen intensief te gaan
controleren.
Diverse diersoorten
Al deze regels gelden alleen voor de houders van
melkvee, vleeskuikens, varkens en vleeskalveren.
Het gebruik van antibiotica bij schapen, eenden,
kalkoenen, leghennen en vleesvee valt niet onder
dit strenge regime. Hiervoor geldt nog gewoon de
oude wet. Voor deze dieren geldt dat de veehouder
op basis van een behandeladvies van de dierenarts
zelf zijn dieren met antibiotica mag behandelen.
In de praktijk komt het erop neer dat, als u een koppel hoestende vleesvarkens heeft, wij eerst langs
moeten komen, voordat u met een kuur kunt starten. En als u een big met gewrichtsontsteking wilt
behandelen met een tweedekeuzemiddel, wij dus
ook eerst langs moeten komen.
Dit zijn ingrijpende regels. Waar we erg aan zullen
moeten wennen. De bedoeling van de wetgever is
dat er zorgvuldiger wordt omgegaan met antibiotica. Met het doel om ook in de toekomst mensen en
dieren succesvol met antibiotica te kunnen behandelen.
Suiker
Waar u geen dierenartsbezoek voor nodig heeft, is
de behandeling van een anusprolaps of ‘gatdarm’.
Door op een verse prolaps wat suiker te strooien,
krimpt het darmdeel enorm en kan het zo weer
naar binnen ‘floepen’. Het uitstekende darmdeel
mag dan niet beschadigd zijn en niet al te zeer ontstoken zijn.
Als er wel schade is of als het darmdeel ernstig ontstoken is, moet u wel de dierenarts roepen. We
hebben ons onlangs een speciale operatietechniek
aangeleerd. Na een hechting en een amputatie van
het darmdeel heeft het dier redelijke overlevingskansen.
Tijdens het reguliere overleg van SUVITA varkensartsen kwam dit ter sprake. Enkelen van ons hadden onlangs deze tips gekregen en inmiddels al
succesvol toegepast. Zo leer je nog eens wat van
elkaar!

