Verantwoord diergeneesmiddelengebruik
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Een goede behandeling begint met

2

de juiste diagnose
• Bepaal de ziekteverwekker. Er zijn verschillende soorten:
virussen, bacteriën, parasieten, schimmels en protozoën
• Stem behandeling op de ziekteverwekker af:
- Antibiotica werken alleen tegen bacteriën
- Niet alle antibiotica werken tegen alle bacteriën
Laat een gevoeligheidsbepaling doen
(Ook van belang voor toekomstige behandelingen)
• Check de andere risicofactoren, zoals klimaat, huisvesting en voeding

Gebruik alleen

geregistreerde diergeneesmiddelen
• Controleer het REG NL nummer
• Lees en bewaar de bijsluiter
• Houdt u aan het bedrijfsbehandelplan of overleg met uw
dierenarts over het in te zetten middel

Behandel alleen als dat nodig is!
• Gebruik antibiotica alleen voor de behandeling van ziekten, niet om de
productiecijfers te verbeteren
• Gebruik antibiotica niet om structurele tekortkomingen in bijvoorbeeld
huisvesting, voer en management te maskeren
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Aandachtspunten voor toediening door

het drinkwater en/of voer
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Wijk niet af van de aanbevolen dosering
• Bij te lage dosering:
kans op onvoldoende resultaat en resistentievorming
• Bij te hoge dosering:
mogelijk gevaar voor het dier en/of een langere wachttijd

• Bereken samen met uw dierenarts de juiste dosering
(per kg lichaamsgewicht)
• Maak een goede vooroplossing:
- Juiste verhouding
- Goed opgelost
• Let op een goede afstelling van de doseerapparatuur
• Tap het recirculatievat af, of sluit het kort
• Zorg voor schone drinkwaterleidingen voor de behandeling
• Let op met het gebruik van zuren in combinatie met diergeneesmiddelen:
- Dit is alleen toegestaan in combinatie met sommige diergeneesmiddelen
- Combinatie kan de stabiliteit beïnvloeden
- Het kan in sommige gevallen de wachttermijn verlengen
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Aandachtspunten voor toediening vaccins
• Toediening door bevoegden
• Sprayvaccins:
- Afstelling van apparatuur
- Gebruik schone apparatuur
- Het sprayen afstemmen op het aantal dieren
- Bescherm uzelf (bril, mondkapje)
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Maak de behandeling altijd af,
ook al lijkt het koppel beter
• Te kort behandelen kan leiden tot:
- Onvoldoende resultaat
- Resistentie-ontwikkeling
• Na juiste behandeling toch nog onvoldoende resultaat:
Overleg met uw dierenarts
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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
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Denk aan uw eigen veiligheid
• Voorkom inslikken en/of inademen, gebruik beschermingsmiddelen
• Draag handschoenen tijdens de bereiding en was uw handen
na toediening
• Volg de veiligheidsaanwijzingen zoals vermeld op de bijsluiter en/of etiket
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Voorkom overschrijdingen van de

residunormen
•
•
•

Mogelijke oorzaken residuen:
Fout in de berekening van de dosering
Vervuiling drinkwatersysteem
Niet in acht genomen wachttermijn
Afwijkend opname-/uitscheidingspatroon
Recirculatie drinkwatersysteem
Combineren van geneesmiddelen of hulpmiddelen
Versleping in voer- of drinkwatersystemen
Tips ter voorkoming van residuen:
Houdt u aan de bijsluiter en de instructie van de dierenarts
Respecteer de door de dierenarts voorgeschreven wachttijden
Bij twijfel over residuen overleg tijdig met dierenarts en/of slachterij
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Wat moet u noteren?
• Productnaam en leverancier diergeneesmiddel,
REG NL nummer en batchnummer
• Datum en reden toediening, naam toediener
• Gebruikte hoeveelheid en toedieningswijze
• Afdeling en aantal behandelde dieren
• (Einde) wachttijd
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Bewaaradviezen diergeneesmiddelen
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Evalueer behandelingen regelmatig
met uw dierenarts
• Dit is van belang voor toekomstige behandelingen
• Meld bijwerkingen aan uw dierenarts

• Kijk op de verpakking en/of bijsluiter
• Beperk de voorraad, controleer voor gebruik de uiterste
houdbaarheidsdatum
• Bewaar buiten het bereik van kinderen en onbevoegden
• Verkeerd bewaren kan de werkzaamheid en de diergezondheid nadelig
beïnvloeden
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