
Nochtans is antibioticumresisten-
tie geen nieuw fenomeen: resistente
bacteriën zijn van nature aanwezig in
de omgeving, maar door het (overma-
tig) gebruik van antibiotica gaan de
‘gewone’ bacteriën, die wel gevoelig
zijn aan antibiotica, afgedood wor-
den. Hierdoor krijgen de resistente
bacteriën de bovenhand. Dit kan ver-
regaande gevolgen hebben voor dier
en mens. Professor Jeroen Dewulf,
voorzitter van het kenniscentrum
AMCRA (zie kader), legt uit: “Een
toename in antibioticumresistentie
heeft twee belangrijke gevolgen: ten
eerste wordt het moeilijker om zieke
dieren nog te behandelen. Ten tweede
kan de resistentie mogelijk ook over-
gedragen worden naar de mens.” Een
bekend voorbeeld hiervan is de ge-
vreesde ziekenhuisbacterie (d.i. me-
thicillineresistente Staphylococcus
aureus of MRSA). Deze kiem wordt
ook met regelmaat aangetroffen in de
kalver- en varkensindustrie. “Ons an-
tibioticumgebruik is duidelijk te
hoog”, stelt Dewulf onomwonden.
“We staan op de zesde positie van alle
Europese lidstaten. Er zijn veel lan-
den die minder antibiotica gebruiken
per kilogram dier dan wij.” Hij ver-
wijst daarbij ook naar onze Noorder-
buren. “We staan ver achter ten op-

zichte van Nederland; zij hebben een
belangrijke vermindering gekend in
de laatste jaren. In België is dat maar
beperkt geweest.” Gegevens verzame-
len staat bovenaan de agenda van AM-
CRA. Momenteel zijn er nog geen ge-
detailleerde gegevens beschikbaar van
het antibioticumgebruik op bedrijfs-
of sectorniveau, maar daar wil men
snel verandering in brengen. “We zijn
nu bij varkens data op dierniveau aan
het verzamelen via het AB Register
project van Belpork”, aldus Dewulf.

(N.v.d.r. Alle varkensbedrijven die on-
der het Certus of CodiplanPLUS label
vallen, zijn sinds 1 januari 2014 ver-
plicht om alle antibiotica te laten regi-
streren.) “Daar beginnen we nu gege-
vens te krijgen op bedrijfsniveau
binnen een deel van de varkenssector.
Bij andere diersoorten ontbreekt dat
echter nog. Voorlopig kunnen we nog
geen duidelijke cijfers per diersoort
geven. Het is belangrijk dat dit er
komt op korte termijn.” Met deze ge-
gevens zal men op termijn ook veehou-
ders en dierenartsen kunnen bench-
marken. Hierbij tracht men een
referentiepunt te geven aan antibioti-
cumgebruik. “Als we aan veehouders
vragen of ze veel antibiotica gebrui-
ken, moeten ze vaak het antwoord
schuldig blijven, omdat ze niet weten
wat hun collega’s gebruiken. Wat is nu
veel, of weinig anti- biotica? Door
richtwaarden te geven aan het antibio-
ticumgebruik (zijnde normaal, hoog of
extreem hoog gebruik), kunnen de vee-
houders zich vergelijken met hun col-
lega’s. Hetzelfde moet gebeuren voor
de dierenartsen.”  Bij het benchmar-
ken houdt men niet enkel rekening
met het antibioticumgebruik, maar
ook met de grootte van het bedrijf.
“Een bedrijf met 200 koeien zal uiter-
aard meer verbruiken dan een bedrijf
met 100 koeien”, verklaart Dewulf.
“Dat is logisch. Je moet het gebruik al-
tijd in verhouding tot het aantal dieren
per bedrijf beschouwen. Zo kunnen we
de grootverbruikers identificeren.” 

Van ‘veearts’ naar
‘dierenarts’

Door de professionalisering en de
schaalvergroting in de landbouw, stelt
de veehouder uiteraard ook andere ei-
sen aan zijn dierenarts dan vroeger.
De moderne dierenarts is niet langer
‘de meester’ die zich buigt over aller-
lei problemen bij alle diersoorten.
Diergeneeskunde wordt, net als land-
bouw, steeds meer gespecialiseerd.
“Momenteel staan we op een kantel-

punt”, vertelt professor Sarne De Vlieg-
her, voorzitter van de Orde der Dieren-
artsen. “De bedrijven worden steeds
groter, professioneler en zakelijker. Dat
betekent dat bedrijfsdierenartsen met
een taak in de epidemiologische bewa-
king en dierziektebestrijding ook ande-
re diensten moeten aanbieden. De be-
drijfsdierenarts zal meer beschikbaar
moeten zijn voor betaalde advisering,
voor een stuk ten koste van het ambu-
lante werk. Maar dat is natuurlijk een
moeilijk evenwicht.” Deze evolutie is
reeds aan de gang, maar is nog niet
overal doorgebroken. “Ik ben ervan
overtuigd dat steeds meer veehouders
inzien dat goed advies waardevol is en
bereid zijn om hiervoor te betalen”, al-
dus De Vliegher. “Veel dierenartsen zijn
in staat om dergelijk advies te geven,
maar ze hebben nog niet direct de ge-
woonte om dit neer te schrijven in een
verslag. Goed advies staat op papier, is
geschreven door experten en wordt
goed betaald.” Een andere uitdaging
waar dierenartsen in de toekomst mo-
gelijk mee geconfronteerd zullen wor-
den, is de beperking van het ‘verschaf-
fingsrecht’ (d.i. het recht om
geneesmiddelen te verstrekken aan
klanten). Enkele jaren geleden kwamen
er stemmen op vanuit politieke hoek
om het verschaffingsrecht op te doeken
om zo de antimicrobiële resistentie te
bekampen. “Als dit verschaffingsrecht
wegvalt, zullen de geneesmiddelen op
een andere manier tot bij de veehouder
moeten geraken: namelijk via de apo-
thekers. Is dat een stap vooruit? (aar-
zelt) Dat weet ik niet, maar het is alles-
zins minder praktisch. Het zou zeker
ook duurder worden voor de veehouder.
De dierenarts is nog altijd de meest
aangewezen persoon om geneesmidde-
len op de meest correcte manier bij de
veehouder te krijgen”, volgens De
Vliegher. Verder stelt hij dat deze dis-
cussie ook niet losgekoppeld kan wor-
den van het ‘depotrecht’ van de veehou-
der (d.i. de mogelijkheid om binnen een
wettelijk kader geneesmiddelen op het
bedrijf te houden).  Toch beseft hij dat
hier een belangenconflict achter
schuilt: “Aan de ene kant moeten die-
renartsen steeds minder antibiotica
verschaffen, maar aan de andere kant
halen ze er nog altijd een stuk van hun
inkomen uit. Deze tegenstelling zou
eventueel opgelost kunnen worden
door een vaste prijs voor antibiotica te
bepalen. Dan valt de onderlinge con-
currentie tussen dierenartsen op dat
vlak weg. Daarnaast werd recentelijk
de Code der Plichtenleer aangepast om
dierenartsen op afdwingbare manier te
wijzen op hun verantwoordelijkheid als
het gaat over het gebruik van antimi-
crobiële middelen. Dat is een belangrij-
ke stap in de juiste richting. Het wordt
tijd dat ook de landbouwsector met
zulke niet-vrijblijvende maatregelen
komt.” �

AMCRA (Antimicrobial Con-
sumption and Resistance in Anim-
als) is sinds 2012 een kenniscen-
trum dat data verzamelt en
adviezen genereert omtrent het
antibioticumgebruik in de vee-
teelt. AMCRA brengt alle betrok-
ken partijen rond de tafel: de
landbouworganisaties, dierenart-
sen, mengvoederindustrie, farma-
ceutische industrie en ten slotte
ook de wetenschappelijke wereld.
Samen streven ze naar een ver-
standiger gebruik van antibiotica.
Tegen 2020 hoopt men een vermin-

dering van 50% in het totale anti-
bioticumgebruik te zien. 

AMCRA

Professor Jeroen Dewulf, 
voorzitter van AMCRA: “Ons

antibioticumgebruik is te hoog.”
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GIGA x TGV DE FOOZ x ISTAMBOUL

DE ZWAARSTE, DE GROOTSTE EN DE OUDSTE 
PEDIGREE IN HET BWB RAS!

•  17 maand, 138 cm ( +13), 742 kg

•  De beste origine in de fokkerij van Leo  
en Benoit Cassart!

•  Moeder van 1049 kg en 143 cm (+11),  
mager in de wei

•  De beste spermakwaliteit in de geschiedenis  
van Fabroca!

•  Gemakkelijk gebruik, in zijn afstamming geen 
Bourgogne, Brulot, Fausto, Radar, Brutal, 
Torrero, Osborne, Lasso, Artaban, Adagio 
alsook geen Elsa, Davina en…Empire.

INFO EN BESTELLINGEN
Dr. Peter DE SWAEF - 0475.31.09.84
SVC OOST WEST - 050.27.71.49
KI SAMEN BELGIE - 050.22.31.40 
WIM COOL - 0474.29.03.46
KI SAMEN NL - 077.35.86.789 
André DEBRUYNE - 0477.33.11.69
KOEN LEUS (Oosterzele) - 0495.35.21.34 
ANDRE LABEEUW (Ronse) - 0475.49.45.24
Lisbeth ANDRIESSEN (Limburg) - 0474.77.37.48
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