
 
Voorkomen is beter dan genezen,  

maak met uw dierenarts en voorlichter 
een bedrijfsgezondheidsplan

Check risicofactoren, zoals klimaat, voeding en huisvesting•	
Stel een hygiëneprotocol op•	
Maak een ongediertebestrijdingsplan•	
Zoveel mogelijk all in – all out •	
Scheiding tussen leeftijdscategorieën•	
Evalueer regelmatig met uw dierenarts en voorlichter het bedrijfs-•	
behandelplan

Denk aan uw eigen veiligheid

Volg de veiligheidsaanwijzingen zoals vermeld op de bijsluiter en/of etiket•	
Was uw handen na het toepassen van diergeneesmiddelen•	
Bescherm uzelf tegen contact met diergeneesmiddelen (bv met mond-•	
kapjes tegen inademen en handschoenen tegen huidcontact)

Een goede behandeling begint met de 
juiste diagnose

Bepaal met uw dierenarts de ziekteverwekker. Er zijn verschillende •	
soorten: virussen, bacteriën en parasieten die ieder een andere aanpak 
vragen. Stuur regelmatig materiaal in voor onderzoek.
Stem behandeling op de ziekteverwekker af •	

  - Antibiotica werken alleen tegen bacteriën
  - Gebruik het bedrijfsbehandelplan als uitgangspunt 
  - Niet alle antibiotica werken tegen alle bacteriën. Laat een gevoelig- 
    heidsbepaling doen (ook van belang voor toekomstige behandelingen) 

 Behandel alleen als dat nodig is
Verbeter structurele tekortkomingen in bijvoorbeeld klimaat, voedsel-•	
bereiding, management en huisvesting in plaats van antibiotica te 
gebruiken 
Gebruik gericht antibiotica voor de behandeling van ziekten. Niet om de •	
productiecijfers te verbeteren
Gebruik alleen door de dierenarts voorgeschreven diergeneesmiddelen•	

Gebruik nooit combinaties van  
diergeneesmiddelen tenzij uw dierenarts 

dit adviseert

Combinaties kunnen: •	
  - Elkaars werking opheffen of juist versterken
  - Schadelijk zijn voor de dieren
  - Elkaars wachttijd beïnvloeden

Waarom en wat moet u noteren?

Voor de voedselveiligheid hebben de overheid en Voedsel Keten  •	
Informatie (VKI) regels vastgelegd
Volg de regels die IKB heeft vastgelegd•	
 De administratie vormt een belangrijk handvat voor de evaluatie van •	
het bedrijfsbehandelplan en verbeteringen in het bedrijfsgezond- 
heidsplan en het aantoonbaar maken van veilige voedselproductie

Evalueer behandelingen regelmatig  
met uw dierenarts

Structureel gebruik van diergeneesmiddelen tegen telkens dezelfde •	
aandoening is ongewenst
Vaccineer indien mogelijk bij voorkeur preventief om het antibioti-•	
cumgebruik te verminderen  
Indien een behandeling niet aanslaat, neem dan contact op met uw •	
dierenarts om bv. een gevoeligheidsbepaling te laten uitvoeren
Wees alert op besmettelijke dierziekten en meld verdenkingen bij het •	
Centraal Meldpunt in Kerkrade (045-5354232)
Meld bijwerkingen aan uw dierenarts•	

Verantwoord diergeneesmiddelengebruik

Wijk niet af van de aanbevolen dosering
Bereken samen met uw dierenarts de juiste dosering (per kg lichaams-•	
gewicht)
Te lage dosering: kans op onvoldoende resultaat en resistentievorming•	
Te hoge dosering: mogelijk gevaar voor de dieren en/of een langere •	
wachttijd
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Bewaaradviezen diergeneesmiddelen

Kijk op de verpakking en/of bijsluiter•	
Beperk de voorraad en controleer voor gebruik de uiterste houdbaar-•	
heidsdatum
Bewaar buiten het bereik van kinderen en onbevoegden•	
Verkeerd bewaren kan de werkzaamheid en de diergezondheid nade-•	
lig beïnvloeden
Het advies is om bij een eerste keer aanbreken van een verpakking •	
altijd de aanbreekdatum op het flesje of het pak te noteren
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Maak de behandeling altijd af,  
ook al lijkt het koppel beter

Te kort behandelen kan leiden tot:•	
  - onvoldoende resultaat 
  - resistentieontwikkeling

Na juiste behandeling toch nog onvoldoende resultaat: overleg met •	
uw dierenarts
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Dit is een gezamenlijke uitgave ter bevordering van verantwoord diergeneesmiddelengebruik van de vereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen in Nederland, de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Land en Tuinbouw Organisatie, Vakgroep vleeskalverhouderij.
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Aandachtspunten voor toediening 

Injectie•	
 - Gebruik schoon injectiemateriaal
 - Gebruik scherpe, rechte en niet beschadigde of rechtgebogen   
  naalden
 - Zoek een schoon stuk huid en werk hygiënisch

Koppelbehandeling via de melk•	
 - Gebruik per voerbeurt een juiste afgewogen hoeveelheid en los het  
  goed op
 - Pas op: het gebruik van zuren/logen beïnvloedt de werking van
  diergeneesmiddelen
 - Aftappen met draaiende menger
 - Na behandeling de (medicijn)menger en melkleiding
   reinigen
 - Start bij opzetten van de kalveren altijd met een gereinigd leiding 
  systeem


