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Met minder antibiotica  
lukt het ook! 



ANTIBIOTICUMGEBRUIK  
MOET DRASTISCH NAAR BENEDEN
Waarom?

Antibiotica zijn geneesmiddelen die bacteriën afdoden of hun groei afremmen. Ze zijn 
geschikt voor de behandeling van mensen of dieren met een bacteriële aandoening. 
Ook bij pluimvee worden antibiotica sinds vele jaren succesvol ingezet. Ze hebben 
onmiskenbaar bijgedragen tot de vorming van de professionele sector zoals we die nu 
kennen.

Sommige bacteriën ontwikkelden mechanismen om aan de werking van een antibioticum 
te ontsnappen: ze werden resistent. Het antibioticum is dan niet meer geschikt voor een 
behandeling. Gelukkig bestaan er meerdere antibiotica; wanneer er tegen één product 
resistentie is opgetreden, kan men vaak nog op een ander terugvallen. Echter kan na 
verloop van tijd ook daar resistentie tegen gevormd worden. Zo ontstaan multi-resistente 
kiemen die nog moeilijk met antibiotica kunnen bestreden worden.

Wanneer in een pluimveetoom resistenties ontstaan, heeft in eerste instantie het bedrijf 
zelf daar last van. Zieke dieren kunnen immers niet meer behandeld worden. Omdat 
bacteriën ook buiten het dier in de stal overleven dreigen opeenvolgende ronden 
met resistente kiemen besmet te worden en uit te groeien tot een bedrijfsprobleem. 
Resistente bacteriën kunnen tevens spreiden naar andere pluimveebedrijven, waardoor 
die eveneens met de problematiek af te rekenen krijgen.

Sommige bacteriën kunnen tussen diersoorten onderling en/of tussen dieren en mensen 
uitgewisseld worden. In bepaalde gevallen kunnen verschillende bacteriën zelfs hun 
resistenties aan mekaar doorgeven. Resistenties die bij kiemen van één diersoort 
ontstaan, kunnen ook bij andere dieren en bij mensen opduiken. De problematiek van 
resistentie-ontwikkeling bij dieren en mensen is dus erg met mekaar verweven.

Door het veelvuldige gebruik van antibiotica zijn multi-resistente bacteriën sterk 
toegenomen. Bacteriële aandoeningen dreigen onbehandelbaar te worden, zowel bij 
dieren als bij mensen! Het antibioticumverbruik moet daarom dringend naar beneden, 
ook in de pluimveesector. 
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Preventieve parameters

Antibiotica zijn bedoeld om zieke dieren te behandelen. Hoe meer we kunnen vermijden 
dat dieren ziek worden, hoe minder vaak we antibiotica dienen te gebruiken. Meerdere 
maatregelen kunnen daarbij van nut zijn.

Bioveiligheid en hygiëne zijn erop gericht de insleep van ziektekiemen en hun verspreiding 
doorheen het bedrijf te voorkómen. Ondermeer beperken van bezoekers, toezien op hun 
persoonlijke hygiëne (ontsmettingsbad, bedrijfskledij, handen wassen, douchen,...) en 
reiniging en desinfectie van stallen en materialen dragen daartoe bij. Meer informatie is 
beschikbaar in de gespecialiseerde literatuur.

Het stalklimaat wordt door tal van factoren zoals temperatuur, relatieve vochtigheid, 
luchtsnelheid en gassenconcentraties bepaald. Bij ongunstige omstandigheden 
worden de dieren gevoeliger voor veralgemeende infecties en infecties van het 
ademhalingsstelsel. Hiervoor worden er in de pluimveehouderij veel antibiotica verbruikt.

Dieren in goede conditie zijn minder gevoelig aan ziekte. Het gebruik van kwaliteitsvol 
voeder en drinkwater zijn daarom noodzakelijk. Deze dragen tevens bij tot een goede 
darmgezondheid. Bij vleeskuikens vormen darmproblemen de voornaamste aanleiding 
voor gebruik van antibiotica!

Een gezonde darmflora is van belang om darmstoornissen te voorkómen. Verstoring van 
de normale flora leidt steevast tot verteringsproblemen. Allerlei preparaten (volledige 
flora’s, probiotica, prebiotica, zuren, plantextracten, ...) die betrachten de darmgezondheid 
te ondersteunen, zijn ruim voorhanden.

Gevaccineerde dieren zijn minder ziektegevoelig. Vaccins zetten het afweersysteem 
er immers toe aan om tegen specifieke agentia bescherming op te bouwen. Zowel 
vaccinaties gericht tegen de bacteriële ziekteverwekkers zelf als tegen tal van virussen 
en parasieten zijn belangrijk. Virale en parasitaire aandoeningen gaan immers vaak 
gepaard met bacteriële complicaties, waardoor ze gebruik van antibiotica in de hand 
werken. Tevens dragen ouderdieren hun immuniteit via het broedei gedeeltelijk over naar 
de kuikens, hetgeen hen helpt beschermen in de eerste levensweken. 
In tegenstelling tot antibiotica leidt gebruik van vaccins niet tot resistentievorming. 



Antibiotica minder vaak en verstandiger gebruiken

Antibiotica dienen enkel te worden gebruikt bij dieren die ziek zijn door een bacteriële 
infectie. Bij andere oorzaken van ziekte is het gebruik van antibiotica zinloos. Antibiotica 
zijn ook niet bedoeld om de groei van kippen te bevorderen of om de gevolgen van een 
slecht management te camoufleren.

Wanneer een dierenarts een bacteriële aandoening bij pluimvee vaststelt, kan hij nog 
steeds antibiotica aanwenden. Het gebruik van producten die ook belangrijk zijn voor de 
behandeling van mensen, wordt zoveel mogelijk vermeden. Testen van de gevoeligheid 
van kiemen vóór een behandeling gestart wordt, helpt zinloos gebruik van antibiotica 
tegen te gaan.

Recent heeft de Belgische agrosector zich in een convenant(1) met de overheid 
geëngageerd om tegen 2020 het gebruik van antibiotica met 50% te verminderen ten 
opzichte van 2011. Cijfers uit 2015 tonen reeds een gunstige evolutie. Echter werd nog 
geen verminderd verbruik van de meest kritieke producten genoteerd, ondanks dat 
het gebruik daarvan zelfs met 75% zou moeten dalen. De komende jaren zijn dus nog 
belangrijke inspanningen nodig.

Ref. (1): Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de vermindering 
van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector. www.favv.be



1.  Vormt resistentie tegen antibiotica een 
probleem voor de pluimveesector?

JA. Wanneer dieren ziek worden door een infectie met resistente bacteriën, kan 
men ze niet meer genezen met antibiotica. Resistente bacteriën kunnen vaak in 
de omgeving achterblijven waardoor ze in meerdere ronden opduiken en een 
bedrijfsprobleem vormen. Eventueel kan de resistentie overgedragen worden 
van de ene kiemsoort naar de andere. Soms is zelfs spreiding mogelijk naar  
andere diersoorten en naar de mens.

2.  Kan ik maatregelen nemen om minder 
antibiotica te hoeven gebruiken?

JA. Bioveiligheid en hygiëne helpen de insleep van ziekteverwekkers tegen  
te gaan. Kwaliteitsvol voeder en drinkwater, een geschikt stalklimaat en een  
gezonde darmflora ondersteunen de conditie van de dieren. Gerichte vaccinaties 
verlagen de gevoeligheid van dieren aan specifieke ziekteverwerkkers.

3.  Mag ik nog antibiotica gebruiken als 
mijn kippen ziek zijn?

JA. Zieke kippen kunnen nog steeds met antibiotica behandeld worden wanneer 
de dierenarts een bacteriële oorzaak vaststelt. Gevoeligheidstesten kunnen 
helpen om een geschikt product te selecteren. Gebruik van producten die 
cruciaal zijn voor de behandeling van mensen, moet zoveel mogelijk vermeden 
worden.

4.  Mag ik antibiotica gebruiken om de groei 
van mijn kippen aan te wakkeren?  

NEEN. Antibiotica zijn enkel bedoeld om bacteriële aandoeningen bij dieren te 
bestrijden, niet om de groei van kippen trachten te bevorderen.



BE/POU/0216/0001

 Food
Safety

Intestinal
 Health

MSD Animal Health - Lynx Binnenhof 5, 1200 Brussel, Belgium
Tel: +32 2 370 94 01 - E-mail: MSD.AH.Info@merck.com - www.msd-animal-health.be
Inschrijven via www.pluimveehartslag.be THE SCIENCE OF HEALTHIER ANIMALS™

Dynamic
Immunity

Respiratory 
Protection


