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Antibiotica
Veranderingen de afgelopen jaren, o.a.:
– Registraties en beschikbaarheid antibiotica
– Wetgeving m.b.t. gevoeligheidsbepaling
– UDD- regeling (en BBP’s)
– Richtlijnen
• WVAB richtlijn, inclusief indeling 1ste, 2de en 3de keuze
middelen
• Herziening Formularia 2012

Knelpunten / onduidelijkheden
in de praktijk
wetten.overheid.nl

wvab.knmvd.nl

2011: Nieuwe richtlijnen WVAB n.a.v. rapport
gezondheidsraad
• Focus op ESBL en AmpC β-lactamase producerende bacteriën;
nieuwe indeling 1ste,2de,3de keuze gebaseerd op meer/minder risico
op dergelijke mechanismen
Formularia zijn herzien
Daarnaast: striktere wetgeving en richtlijnen voor AB gebruik
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2015:

Richtlijn Toepassen Antimicrobiële Middelen
knelpunten en oplossingen
– Cascaderegeling vs. WVAB richtlijn
o Voorkeur voor 1ste of 2de keuze middel via cascade boven
geregistreerd 3de keuze middel
o Humane AB preparaten versus AB die alleen humaan
geregistreerd zijn
o Registraties voor doeldiersoort binnen de EU

– Off label use
o Dosering en behandelduur
o Wachttijden

Zie ook
richtlijn TAM
en ‘nieuwe’
formularia

– Wetgeving m.b.t. gevoeligheidsbepaling
o Mogelijkheden en beperkingen BO/ABG
o Andere argumentatie en klinische noodzaak

De cascaderegeling
(o.a. Besluit Diergeneeskundigen, artikelen 5.1 en 5.2)
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De cascaderegeling
(o.a. Besluit Diergeneeskundigen, artikelen 5.1 en 5.2)
Voorwaarden voor cascadegebruik bij Voedselproducerende dieren
→Verordening (EU) nr. 37/2010
Tabel I: vastgestelde (voorlopige) MRL of geen MRL nodig
Tabel II: niet toegestaan
Géén stoffen van tabel II
(o.a. metronidazol, chlooramfenicol, nitrofuranen)
Géén stoffen die niet vermeld staan op EU verordening 37/2010
Wachttijden tenminste 28 d. voor vlees en 7 d. voor melk en eieren, tenzij
anders vastgesteld. (m.u.v. registraties binnen EU voor doeldiersoort)
→zie Regeling Diergeneeskundigen

NB: voor up to date overzicht MRL’s: check www.ema.europa.eu
Find medicine→Veterinary medicines→Maximum residue limit assessment reports

Formularia ‘nieuwe stijl’
Meer ruimte om (goed beargumenteerd) andere
keuzes te maken*, o.a.:
- Het niet opnemen van geregistreerde middelen die niet
geschikt zijn
- Het opnemen van (extra) cascadetoepassingen
- Evt. opmerkingen over behandelduur
- Evt. opmerkingen en adviezen over doseringen en off label
use
NB: Voorkeursvolgorde formulariumcommissie en intentie
*zie ook opmerkingen onder ‘cave’
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Formularia ‘nieuwe stijl’
Interactie met en inspraak van practici (en andere
stakeholders)
-

Vertegenwoordiging in de commissies

-

Consultatie

-

Constructief overleg met o.a. NVWA, FIDIN, CBG,
ministerie, farmaceutische bedrijven

Dynamisch document
- Tussentijds aanpassingen mogelijk n.a.v. ontwikkelingen en
input

Formularia ‘nieuwe stijl’
Doelstellingen:
-

Werkbare richtlijnen voor de praktijk

-

Oplossingen/ ondersteuning practici (o.a. in argumentatie)

-

Bewust omgaan met antibiotica en resistentieontwikkeling & tegelijkertijd wel mogelijkheden houden
voor effectieve therapie

Feedback en input m.b.t. de formularia is welkom!
wvab@knmvd.nl

Questions?

Vragen?

J.C.Vendrig@uu.nl
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