FECAVA advies aan eigenaren van gezelschapsdieren over
het verantwoord gebruik van antibiotica en het voorkomen van infecties.
Het onnodig of ongepast gebruik van antibiotica (antibacteriële stoﬀen) kan je huisdier,
jou en je familie schaden en is een bedreiging voor de wereldgezondheid.
ANTIBIOTICA ZIJN BELANGRIJK
Vele infecties kunnen niet behandeld worden zonder antibiotica,
nochtans is antibioticaresistentie een toenemend probleem voor
de volksgezondheid. Eigenaars en dierenartsen moeten samenwerken om dit aan te pakken.

VOLG ALTIJD HET ADVIES VAN JE DIERENARTS
•

•
•

ZIJN ANTIBIOTICA ECHT NOODZAKELIJK?
•

•

Niet alle infecties worden veroorzaakt door organismen die
gevoelig zijn voor antibiotica, vele zijn bv. viraal en reageren
niet op antibiotica. Bovendien vereisen niet alle bacteriële
infecties een behandeling met antibiotica.
Vele wond- en huidinfecties kunnen opgelost worden m.b.v.
wondverzorging en door plaatselijk te reinigen met desinfecterende producten. Vraag uw dierenarts om meer uitleg.

DIAGNOSTIEK IS BELANGRIJK
Om te onderzoeken of de ziekte van je dier wordt veroorzaakt
door een bacteriële infectie, kan het nodig zijn dat de dierenarts
stalen neemt om te zoeken naar tekenen van infectie of om via
bacteriële cultuur de speciﬁeke ziektekiem te identiﬁceren. Dit
helpt de dierenarts om de beste therapie te kiezen en vergroot
de kans op een goed herstel van je dier zonder onnodige risico’s
(bv. verkeerde behandeling).

VERWACHT GEEN ANTIBIOTICA

•
•

Geef de antibiotica precies zoals voorgeschreven. Contacteer
je dierenarts als de behandeling binnen de aangegeven
termijn niet het gewenste eﬀect heeft.
Verander de behandelduur of dosis niet zonder eerst je
dierenarts te raadplegen en kom de vervolgafspraken na.
Geef geen antibiotica door aan andere dieren of andere
eigenaars.
Gebruik nooit restjes van medicijnen.
Gebruik nooit diergeneesmiddelen voor jezelf.

GA OP EEN HYGIËNISCHE MANIER MET JE DIER OM
Gebruik altijd handschoenen en ontsmet je handen voor en na
het verzorgen van wondes of het reinigen van de oren van je
huisdier

WEET WAT JE KAN VERWACHTEN
Als je dierenarts op de hoogte is van de correcte protocols voor
hygiëne en preventie van infecties, zal hij/zij een jas of schort
met korte mouwen dragen zodat een behoorlijke desinfectie van
de handen tussen 2 patiënten mogelijk is. Dit is van toepassing
voor alle gezondheidswerkers.
• Er worden geen ringen, polshorloges of juwelen gedragen
• Handen moeten proper en ontsmet zijn alvorens je dier te
behandelen
• Er worden handschoenen gedragen bij het onderzoeken of
verzorgen van wondes en/of geïnfecteerde weefsels

Vraag niet om antibiotica als je dierenarts ze niet voorschrijft. In
de meeste gevallen is het ongepast om preventief antibiotica in
te zetten. Vraag altijd, behalve als je dier ernstig ziek en gehospitaliseerd is, of de voorgeschreven antibiotica echt nodig zijn,
of als er eerst iets anders kan geprobeerd worden.
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