Leidraad verbeterplan gebruik tweede en derde keus middelen
in de legsector
In de legsector is het gebruik van antibiotica laag (1,78 DDDAs in 2020). Het gebruik van tweede keus
middel colistine is echter relatief hoog (0,78 DDDA in 2020), met name bij leghennen. Daarom heeft
AVINED voor de legpluimveesector een leidraad ontwikkeld voor een verbeterplan bij de inzet van
tweede en derde keus middelen, met extra aandacht voor het gebruik van colistine. Met als doel het
gebruik hiervan verantwoord terug te dringen. Zo kan colistine correct ingezet blijven worden ter
bevordering van de diergezondheidsstatus van het koppel én wordt de werkzaamheid in de humane zorg
behouden.
AVINED adviseert legpluimveehouders om deze leidraad, i.s.m. de GPD-dierenarts, te gebruiken om inzet
van tweede en derde keus middelen te bespreken en mogelijk bij een volgende inzet te verlagen of doen
voorkomen. Deze leidraad is toepasbaar voor IKB Ei-deelnemers (voorschrift A6.1.12*). Neem voor meer
informatie over de leidraad contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340.
Inzet antibiotica
Naam legpluimveebedrijf
Kipnummer en UBN
Bedrijfstype
Houderijvorm
Type uitloop
(indien van toepassing)
Ingezette werkzame
stof(fen)
Tweede óf derde keus
middel
Reden inzet antibioticum

Frequentie inzet

Overdekte uitloop| Vrije uitloop | Biologisch

Waarom is dit middel ingezet?

Is het middel vaker ingezet in deze ronde? En in de afgelopen drie jaar?

Geboortedatum koppel
Datum opzet koppel
Leverdatum antibioticum
Naam GPD-dierenarts
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Acties voor verbetering
1

Welke acties gaat u
ondernemen om de inzet
van het tweede en derde
keus middel te verlagen in
de volgende ronde?

2

Wat is er nodig om deze
acties te kunnen bereiken?

[Vervolgacties in deze ronde , indien sprake is van de inzet van colistine]
3 Wanneer heeft u voor het
laatst een drinkwateronderzoek uitgevoerd?
4

Advies: voer minimaal elke
ronde, en bij aanwijzingen,
een drinkwateronderzoek
uit.
Advies: laat de klimaatinstellingen in uw stal door
een onafhankelijk
deskundige doormeten.

Wanneer heeft u voor het
laatst de klimaatinstellingen
van uw stal (of stallen)
geëvalueerd en wie heeft u
hierbij betrokken?
5 Welke aanvullende
Advies: bespreek /
maatregelen heeft u
evalueer aanvullende
getroffen (bijv. zuren en
maatregelen met uw
andere toevoegingen)?
dierenarts.
[Vervolgacties voorafgaand aan de volgende ronde, indien sprake is van de inzet van colistine]
6 Is het nieuwe stalkoppel in
Advies: overleg met uw
de opfok gevaccineerd tegen
dierenarts de
E. coli?*
mogelijkheden voor het
gebruik v/e geregistreerd
of stalvaccin voor E. coli*.
7 Heeft u nagedacht over
Advies: bespreek mogelijke
mogelijke aanpassingen in
aanpassingen in het
de stal in relatie tot het
stalklimaat met een
stalklimaat? Zo ja, welke?
deskundige.

[Vervolgacties, bij inzet van een tweede en derde keus middel]
8 Heeft u bovenstaande acties
besproken en geëvalueerd
met uw dierenarts?

Advies: bespreek
vervolgacties met uw
dierenarts om de inzet van
tweede en derde keus
middelen te verlagen

* Attendeer uw dierenarts op het volgende: een stalvaccin wordt op 12 weken leeftijd ingezet, én kent een levertijd
van +/- 6 weken. Dit betekent dat u drie tot vier maanden voordat u uw nieuwe kippen krijgt deze actie samen met uw
dierenarts moet voorbereiden.
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