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Basisdocument
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit in oprichting
Dit document verwoordt de visie van leden van de taskforce Antibioticaresistentie op de Stichting
Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) in oprichting. Essentieel in de aanpak is een onafhanke lijk
panel van volledig onafhankelijke deskundigen die per diersector normen vaststelt voor de kwaliteit
en kwantiteit van het gebruik van de in te zetten middelen. Deze normen zullen leidend zijn voor
het controleren van voorschrijvende dierenartsen en vo or de ketenkwaliteitssystemen bij de
controle van het gebruik op de bedrijven
Doel
Verantwoorde toepassing van diergeneesmiddelen door het aanspreken van dierhouder en
dierenarts op basis van kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling door experts vanuit een obje ctief
systeem van benchmarking.
De SDa betrekt in haar oordeelsvorming en richtlijnen de kennis van en de ontwikkelingen in de
hele keten en richt zich primair op de dierenarts en de dierhouder. Het eerste aandachtsgebied is
antibiotica.
Werkwijze
De SDa stelt per diersector richtlijnen en rekenregels op voor de analyse van antibioticagebruik op
bedrijven als ook voor dierenartsenpraktijken waarmee eenduidige benchmarkindicatoren kunnen
worden vastgesteld. De indicatoren worden 'gevuld' met behulp van gegevens uit de
VetCISdatabank en de private kwaliteitssystemen. Voor het normeren van benchmark-indicatoren
stelt de SDa een expertpanel in. Het expertpanel stelt per indicator en per diersector kwalitatieve
en kwantitatieve normen vast zoveel mogelijk op basis van wetenschappelijk onderzoek en
(internationale) richtlijnen en beoordeelt het voorschrijfgedrag van individuele dierenartsen op
voorschrijven dat niet voldoet aan de norm. Voor het kunnen aanspreken van dierenartsen wordt
een nadere regeling o ntwikkeld.
Het antibioticumgebruik op dierhouderijbedrijven wordt vanuit de ketenkwaliteitssystemen getoetst
aan de hand van de norm. Het aanspreken van dierhouders of dierhouderijsectoren gebeurt door
de ketenkwaliteitssystemen. Met deze organisaties onderhoudt de SDa contacten over individuen,
bedrijven of sectoren die naar het oordeel van het expertpanel extra aandacht behoeven. Voor de
handhaving op de bedrijven wordt gebruik gemaakt van het sanctioneringsinstrumentarium van de
ketenkwaliteitssystemen. De overheid is verantwoordelijk voor de bedrijven welke niet deelnemen
aan een kwaliteitssysteem. Indien vormen van antibioticumgebruik worden gesignaleerd die buiten
de wet- en regelgeving vallen wordt dit gecommuniceerd aan de daarvoor geldende
overheidsinstanties.
De SDa communiceert op basis van standaardanalyses en rapportageformats richting dierenartsen
en veehouders, alsmede hun organisaties, en de overheid.
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Samenstelling expertpanel
Het expertpanel bestaat uit deskundigen afkomstig van wetenschappelijke instituten die
geschraagd door publicaties en (praktijk-)ervaring grote kennis en autoriteit hebben inzake
verantwoord antibioticagebruik. In het expertpanel is ten minste aanwezig de veterinaire, de
methodologische en de humaan-infectiologische discipline.
Het expertpanel wordt samengesteld door een selectiecommissie onder leiding van een
onafhankelijke voorzitter.
Het panel heeft een secretaris die zorg draagt voor de benodigde ondersteunende uitvoerende
werkzaamheden.
Randvoorwaarden
Het ministerie van LNV zal worden gevraagd financieel bij te dragen aan de SDa. Hierover zal
nader overleg gevoerd moeten worden met het ministerie.
Tevens dient het algemeen verbindend verklaren van overeenkomsten te worden geëffectueerd
teneinde free riders aan te kunnen pakken.

