Grenzen per gebied t.a.v. beoordeling antibioticagebruik op opfok- en vleeskuikenbedrijven in IKB Kip
Vaststelling gebieden
Conform artikel 14 van de Certificatiecriteria IKB Kip dient de schemabeheerder van IKB Kip (zijnde
Stichting PLUIMNED) de grenzen per gebied vast te stellen ten behoeve van de periodieke
beoordeling van het antibioticagebruik op opfok- en vleeskuikenbedrijven.
Op 21 januari 2018 heeft de schemabeheerder de volgende waarden vastgesteld:
Type bedrijf:
Streefgebied:
Signaleringsgebied:
Vleeskuikenbedrijf
≤ 17 DDDA*
> 17 doch ≤ 34 DDDA*
Opfokbedrijf voor (groot) ≤ 10 DDDA*
> 10 doch ≤ 18 DDDA*
ouderdierbedrijven

Actiegebied:
> 34 DDDA*
> 18 DDDA*

*DDDA: Defined Daily Dose Animals. Dit is de parameter die het gebruik van antibiotica weergeeft.
De rekenmethode om te komen tot dit getal is vastgelegd in een Standard Operating Procedure die is
afgestemd met de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) en is gepubliceerd op de website
van AVINED.
Nadere toelichting
Vleeskuikenbedrijven worden sinds 2013 in IKB Kip elk half jaar beoordeeld op het gebruik van
antibiotica over de voorgaande periode. Voor opfokbedrijven (groot)ouderdieren vlees gaat deze
beoordeling na 1 maart 2018 van start. De bedrijven worden ingedeeld in de categorieën
streefgebied (groen), signaleringsgebied (oranje) of actiegebied (rood). De grenzen voor deze
categorieën worden benchmarkwaarden genoemd.
De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) stelt op basis van de antibioticagegevens van de
veehouderijsectoren benchmarkwaarden vast voor een aantal (deel)sectoren.
Beoordeling van de hoogte van het antibioticagebruik op opfok- en vleeskuikenbedrijven en in
voorkomend geval opleggen van vervolgacties vindt plaats binnen IKB Kip en daarom worden de
gebieden t.b.v. die beoordeling vastgesteld door het PLUIMNED-bestuur.
De SDa heeft de waarden voor vleeskuikenbedrijven in 2011 vastgesteld en deze zijn destijds al
overgenomen binnen IKB Kip. De hierboven voorgestelde waarden voor opfokbedrijven
(groot)ouderdieren zijn vastgesteld door de Werkgroep antibiotica pluimveesector op basis van de
antibioticagegevens over 2017. Gekozen is voor de gebruikelijke grenzen van P75 (75% van de
opfokbedrijven zit onder dit getal) en P50 (50% van de opfokbedrijven zit onder dit getal).
De SDa heeft gemeld in de loop van 2018 te willen komen tot nieuwe benchmarkwaarden voor
vleeskuikenbedrijven. Mogelijk zal de SDa ook voor opfokbedrijven benchmarkwaarden gaan
vaststellen. Nieuwe waarden zullen worden besproken in de Werkgroep antibiotica pluimveesector,
waarna een advies zal worden gedaan aan het bestuur van PLUIMNED over het eventueel aanpassen
van de waarden in IKB Kip.
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