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Bijlage 3 – Berekeningswijze voor de terugkoppeling van de resultaten aan de 
belanghebbenden 

Deel 1 – De principes van de analyse en de rapportering 
 

1. Uitdrukken van het antibioticagebruik 

Het antibioticagebruik wordt uitgedrukt met het kengetal BD100. Dit staat voor het aantal 
behandeldagen op 100 dagen of, anders gezegd, het percentage behandeldagen. 

2. Berekening van de BD100 

 

BD100  =  
hoeveelheid antibioticum

DDDA ×  populatie @risk ×  periode @risk
 ×  LA − factor ×  100 

 
 

• Hoeveelheid antibioticum 

Dit is het aantal mg van een bepaalde actieve substantie (AS) dat in de overeenkomstige periode 
@risk wordt gebruikt. 

Voor antibacteriële farmaceutica wordt dit berekend op basis van het aantal geregistreerde 
verpakkingen van een product en de hoeveelheid AS per verpakking. 

Voor met antibiotica gemedicineerde voormengsels wordt dit berekend op basis van de 
geregistreerde hoeveelheid voormengsel en de concentratie AS per eenheid voormengsel. 

Noot: Er wordt verondersteld dat het geregistreerde antibioticum daadwerkelijk wordt 
gebruikt in de periode @risk indien de datum van voorschrijven, verschaffen of toedienen 
binnen deze periode ligt. 

• DDDA 

Dit staat voor ‘Defined Daily Dose Animal’ en is de dagdosis-per-kg-lichaamsgewicht van het 
product. Dit wordt bepaald op basis van de informatie in de bijsluiter van het product. 

• Populatie @risk  

Dit is het beschouwde aantal kg dieren dat behandeld kan worden met antibiotica. Dit wordt 
bepaald door het aantal dieren (eventueel opgesplitst per leeftijdscategorie afhankelijk van de 
beschouwde diersoort) dat in de periode @risk op een beslag aanwezig is te vermenigvuldigen 
met hun verondersteld gewicht bij behandeling (zie punt 3). 

• Periode @risk 

Dit is het beschouwde aantal dagen waarin dieren uit de populatie @risk behandeld kunnen 
worden.  
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• LA-factor 

Dit is de ‘long acting factor’, die corrigeert voor de langere werkingsduur van sommige 
antibiotica. Eén dag behandelen met een langwerkend product dient immers meegerekend te 
worden als meer dan één behandeldag. 

De LA-factor wordt bepaald op basis van informatie in de bijsluiter van het product, informatie 
van de fabrikant van de antibiotica en wetenschappelijke literatuur. 

3. Bepaling van de populatie @risk 

Tabel 1 geeft een overzicht van de gegevens die gebruikt worden om per diercategorie de populatie 
@risk te bepalen. 

• Diercategorieën 

De aanwezige diercategorieën op een beslag worden afgeleid uit de Sanitel-dierbezettingsgegevens. 

Opfokvarkens (= gelten) worden bij de fokvarkens gerekend indien deze aanwezig zijn op het beslag; 
indien niet worden opfokvarkens als vleesvarkens gecategoriseerd. 

Wanneer er fokvarkens op een beslag aanwezig zijn wordt verondersteld dat er ook niet-gespeende 
biggen aanwezig zijn. 

• Dieraantallen 

De dieraantallen worden afgeleid uit de Sanitel-dierbezettingsgegevens. 

Aangezien in Sanitel geen afzonderlijke aantallen voorzien zijn voor niet-gespeende biggen worden 
deze berekend op basis van het aantal fokvarkens, volgens de formule aangegeven in Tabel 1. 

• Gewicht bij behandeling 

Aangezien het precieze gewicht bij de behandeling van de dieren niet gekend is, moet gewerkt 
worden met een verondersteld gewicht op moment van behandeling. Met uitzondering van de 
leghennen en vleeskalveren wordt er gebruikgemaakt van de standaardgewichten die worden 
aanbevolen door het Europese ESVAC-project1.  

Voor leghennen wordt gewerkt met het binnen de sector gehanteerde gewicht van 2 kg, voor 
vleeskalveren met een gewicht van 160 kg ipv 80 kg.  

Tabel 1. Bepaling van de populatie @risk voor de verschillende diertypes en diercategorieën. 

Diertype Diercategorie Dieraantallen Verondersteld gewicht 
bij behandeling 

Varkens Biggen niet-gespeend   # fokvarkens × 27
12

 4 kg 

 Biggen gespeend   Gemiddelde dierbezetting Sanitel 12 kg 

 Vleesvarkens Gemiddelde dierbezetting Sanitel 50 kg 

                                                      
1http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/12/WC500136456.pdf  

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/12/WC500136456.pdf
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 Fokvarkens Gemiddelde dierbezetting Sanitel 220 kg 

Pluimvee Vleeskippen Gemiddelde dierbezetting Sanitel 1 kg 

 Leghennen Gemiddelde dierbezetting Sanitel 2 kg 

Vleeskalveren Vleeskalveren Gemiddelde dierbezetting Sanitel 160 kg 

 

4. De gemiddelde BD100 

De gemiddelde BD100 wordt per beslag en, indien van toepassing, per diercategorie berekend voor 
een periode van een jaar, op basis van alle registraties die in dat jaar voor die diercategorie en dat 
beslag werden ingevoerd.  

De gemiddelde BD100 heeft tot doel te weerspiegelen wat het algemene antibioticagebruik is op een 
beslag (in een specifieke diercategorie). Het is bijgevolg essentieel dat een voldoende lange periode 
@risk wordt gehanteerd. Een periode @risk van een jaar wordt als optimaal beschouwd, aangezien 
zo wordt gecorrigeerd voor potentiële seizoensinvloeden. 

Noot: Bij vleeskalveren duurt een productieronde gemiddeld acht maanden en is er typisch 
een verhoogd antibioticagebruik bij opzet van een ronde. Een periode @risk van een jaar 
leidt bijgevolg tot de mogelijkheid dat twee productierondes worden opgezet in de 
beschouwde periode. Dit zal resulteren in een relatief hoog gebruik op dergelijke beslagen in 
vergelijking met beslagen met slechts één productieronde binnen die periode @risk. De 
Sanitel-Med stuurgroep dient te beslissen over een eventuele aanpassing van de periode 
@risk bij de berekening van de gemiddelde BD100 voor vleeskalverhouders. 

Een voorbeeld verduidelijkt hoe de gemiddelde BD100 informeert over het antibioticagebruik. 

Stel dat voor een bepaald beslag in de periode van 1 januari 2015 tot 31 december 2015 de 
gemiddelde BD100 voor vleesvarkens 2,2 bedraagt dan wil dit zeggen dat, op basis van de registraties 
in 2015 voor vleesvarkens op dit beslag, berekend werd dat een vleesvarken gemiddeld 2,2 dagen op 
100 dagen of 2,2% van de tijd behandeld werd met antibiotica. Als de afmestperiode op dit beslag 
bijv. 135 dagen zou duren, dan betekent dit dat een vleesvarken op dit beslag gemiddeld 135 dagen 
x 2,2% ≈ 3 dagen van de afmestperiode behandeld werd met antibiotica. Een gelijkaardige 
redenering geldt voor alle diercategorieën. 

Noot: De (gemiddelde) BD100 geeft niet noodzakelijk het aantal dagen weer dat de dieren 
ook echt in de praktijk behandeld werden. De berekening veronderstelt immers dat de 
dieren behandeld werden met standaarddosissen, dat ze het standaardgewicht hadden op 
het moment van behandelen, dat elk dier uit de populatie @risk behandeld werd en dat de 
verschafte antibiotica opeenvolgend gebruikt werden en niet gelijktijdig (soms worden 
verschillende behandelingen samen gegeven). Tot slot is de berekening van de BD100 
uiteraard afhankelijk van de correctheid van de aangeleverde gegevens. 
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5. De AMCRA-kleurcodes 

De AMCRA-kleurcode van een antibioticum is een weergave van het belang van dat antibioticum 
voor de humane geneeskunde en de diergeneeskunde. 

De AMCRA-kleurcodes moeten worden beschouwd in het kader van de ‘Formularia voor 
verantwoord gebruik van antibacteriële middelen’. Deze worden uitgegeven door AMCRA en zijn 
specifiek bestemd voor dierenartsen, als hulpmiddel en ondersteuning bij het rationeel en selectief 
voorschrijven, verschaffen en toedienen van antibacteriële middelen. De bedoeling van de AMCRA-
formularia is het bevorderen van een verantwoord en voorzichtig gebruik van antibacteriële 
middelen, om op die manier de selectie en verspreiding van antibacteriële resistentie tegen te 
gaan. 

 

Antibiotica kunnen 3 AMCRA-kleurcodes krijgen: geel, oranje of rood. Voor de toekenning ervan 
wordt rekening gehouden met informatie gegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 
diens equivalent voor de diergeneeskunde (het ‘Office Internationale d’Epizooties’, OIE) en met 
wetenschappelijke inzichten. 

Bij de indeling wordt voorrang gegeven aan het humaan belang boven het veterinair belang. Gele 
producten behoren tot de minst kritisch belangrijke antibiotica voor de volksgezondheid, rode 
producten tot de meest kritisch belangrijke; oranje producten zitten daartussen. 

Algemeen geldt het principe dat antibiotica altijd op een onderbouwde manier moeten ingezet 
worden, ‘enkel indien nodig’. Indien behandeling met antibiotica toch noodzakelijk is, wordt bij 
voorkeur gekozen voor een product dat van minder belang is voor de volksgezondheid, op basis van 
de kleurcodes (voorrang aan geel boven oranje en aan oranje boven rood binnen de indeling in 
eerste, tweede en derde keuze volgens de AMCRA-formularia). 
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