Er gelden strenge

GEVOLGEN UDD-REGELING
VOOR DE VEEHOUDER

JA

een schriftelijke
overeenkomst met

dierenarts antibiotica mag
toedienen. Als een veehouder aan
bepaalde voorwaarden voldoet,
mag hij zelf antibiotica toedienen.
Dit is een verkort overzicht van de
voorwaarden.

Heeft u meer dan

de dierenarts?

geen antibiotica
toedienen of

dierenarts mag kuur
starten en afmaken.

NEE

Voor deze aandoening mag u voor
maximaal 15% van de aanwezige en
mogelijk vatbare dieren een door de

middel ingezet kan
worden of een 2e

dierenarts voorgeschreven middel
voorhanden hebben.

keuze middel

U mag de dieren een eenmalige kuur
met het middel geven.

ingeval van
mastititis bij
melkvee?

U mag zelf de kuur

voorhanden
hebben. Alleen de

vijf varkens, vijf
stuks melkvee of
jongvee, vijf
vleeskalveren of
meer dan 250
vleeskuikens?

NEE

JA

De strengere eisen
gelden niet voor u.
U mag uw dieren
behandelen met
antibiotica op basis
van diagnose en
behandeladvies
van de dierenarts.

KADER 1
Aandoeningen waarvoor in bepaalde gevallen tweede
keuze antibiotica op het bedrijf voorhanden mogen zijn:
Varkens: neonatale diarree door E. coli, speendiarree door
E. coli, meningo-encephalitis door Streptococcus suis
Vleeskalveren: luchtwegaandoeningen, enteritis, artritis
Jongvee: diarree bij pasgeboren kalveren.

NEE

dierenarts). Dan geldt dat alleen een

JA

U mag zelf

Betreft het een
aandoening waarvoor een 1e keuze

NEE

antibiotica UDD (uitsluitend door

JA

vermeld in uw
bedrijfsdossier?

NEE

antibiotica door de
veehouder. Heeft u

Staat de aandoening
waar u op uw bedrijf
last van heeft

bedrijfsdossier?

regels voor het
gebruik van

Vanaf 1 maart 2014 zijn alle

JA

Heeft u een

toedienen volgens
het behandeladvies
dat de dierenarts
heeft gegeven op
basis van klinische
inspectie.

NEE

Betreft het een
aandoening die
in KADER 1 wordt
vermeld waarvoor
een 2e keuze middel
nodig is?

JA

U mag onder de volgende voor
waarden tot 1 maart 2016 het middel
op uw bedrijf voorhanden hebben
en toedienen:
•d
 e dierenarts heeft vastgesteld dat
behandeling binnen 14 dagen
mogelijk nodig is
• het middel is maximaal 14 dagen
op het bedrijf aanwezig
• in geval van vleeskalveren geldt dat
dit voor de behandeling is van
maximaal 5% van de in de stal
aanwezige vatbare vleeskalveren
• er zijn schriftelijke
behandelinstructies van de
dierenarts
• de te behandelen dieren zijn in
deze instructie geïdentificeerd
m.b.v. I&R of van een hok-,
afdelings- of stalnummer
• met uw dierenarts voegt u
specifieke maatregelen toe aan het
overzicht van maatregelen voor
een betere diergezondheid om
deze aandoening of ziekte te
voorkomen.

