
Groepsbehandelingen met antibiotica worden frequent toegepast bij varkens, voornamelijk bij speenbiggen en 
vleesvarkens. Om het onderbouwd antibioticumgebruik te bevorderen, wordt het aanbevolen onderstaande 
beslissingsboom te volgen bij het aanvangen van een groepsbehandeling  met antibiotica bij varkens.  

Het volledige advies is te consulteren op www.amcra.be

Is het bedrijf een alarmgebruiker voor de diercategorie 
waarbinnen de groepsbehandeling wordt voorzien?

1. De dierenarts neemt monsters voor labora-
torium onderzoeken ter bevestiging van de 
waarschijnlijkheidsdiagnose

2. Bij de identifi catie van de bacteriële ziekteverwekker  
wordt na reincultuur ook een gevoeligheidstest *
aangevraagd 

Gaat het over een herhaalde (> 1) 
antibioticumbehandeling voor dezelfde 
klinische diagnose en bij dezelfde groep 
dieren of bij opeenvolgende rondes op 
hetzelfde bedrijf?

De dierenarts bepaalt de 
antibioticumkeuze op basis van de 

resultaten van de gevoeligheidstest* 
en het AMCRA-formularium 

De dierenarts behandelt zo weinig 
mogelijk dieren. Kies voor 
individuele behandelingen of  

behandel een deel van de groep 
varkens indien mogelijk

De dierenarts bepaalt de 
antibioticumkeuze op basis van 
het AMCRA-formularium in 

combinatie met de resultaten van 
de antibacteriële gevoeligheidstesten 
bij pathogene kiemen van varkens 
zoals jaarlijks gepubliceerd door 

Diergezondheidszorg Vlaanderen 
(DGZ) 
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Waarschijnlijkheidsdiagnose op basis van klinisch onderzoek door de dierenarts: bacteriële infectie

Wat moet gedaan worden alvorens de groepsbehandeling kan opgestart worden?

Veehouders en dierenartsen moeten goede praktijken toepassen met betrekking tot het voorbereiden, het 
bewaren en het toepassen van antibiotica in het drinkwater of het voeder op het bedrijf. Dit moet een 
goede homogeniteit en stabiliteit van de antibacteriële substanties in drinkwater en voeder garanderen en het risico 
op residuen van antibiotica in het drinkwater- of  voedersysteem verminderen.

Advies omtrent maatregelen voor een 
verantwoord antibioticumgebruik bij 
groepsbehandeling van varkens

WWW.AMCRA.BE

* De resultaten van de gevoeligheidstest van de geteste bacteriesoort zijn geldig binnen de diercategorie 
waarvan een stam werd getest en blijven 6 maanden geldig.

Stel preventieve maatregelen in


