
Meedoen aan onderzoek

 antibiotica
varkenshouderij

Wil je werk maken van antibioticareductie op 
je varkenshouderij? Zet nu echt stappen.

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij is de 

afgelopen jaren met 64% afgenomen. Toch zijn de verschillen 

hierin tussen veehouderijen nog steeds groot. 



Succesfactoren

Er is geen standaard oplossing om het antibioticagebruik terug 

te dringen. Wel spelen kritische succesfactoren een rol. Hiernaar 

heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren vorig jaar onderzoek 

gedaan. Vragen waren bijvoorbeeld waarom kan het ene 

varkensbedrijf het antibioticagebruik aanzienlijk terugschroeven 

en dit het andere bedrijf niet lukt? Welke factoren spelen mee 

bij de zogeheten rode en groene bedrijven? 

Het onderzoek krijgt een vervolg. Met hulp van een 

‘ondernemerscoach’ gaan we ondernemers helpen het 

antibioticagebruik nog verder terug te dringen zodat ook 

‘rode bedrijven’ in het ‘groen’ komen.



Welke bedrijven zoeken we? 
We zoeken bedrijven (zowel vermeerderaars, opfokbedrijven als gesloten 

bedrijven) die voor het antibioticagebruik hoog zitten (in rood) en moeite 

hebben om dit omlaag te brengen.

Wat gaan we doen?
We starten met het meten van de resistentieniveaus. Dan krijg je 2 keer per 

jaar bezoek van een ondernemerscoach. De bezoeken vinden tegelijk plaats 

met die van de dierenarts en bijvoorbeeld een voerleverancier, zodat geen 

extra kosten worden gemaakt. 

Na twee jaar nemen we monsters af om te kijken of het resistentieniveau 

gedaald is. Bovendien verzamelen we door het jaar heen de dierdag-

doseringen en eventuele andere gegevens.

Wanneer?
De begeleiding van de ondernemerscoach op de bedrijven zal ongeveer 2 jaar 

in beslag nemen (4 bedrijfsbezoeken). De start van het project is najaar 2018/

begin 2019.

Wat kost het u als ondernemer?
Vooral tijd. De ondernemerscoach wordt betaald vanuit het project. 

Verder vragen wij je gegevens aan te leveren, uiteraard blijven deze anoniem.  

Waarom meedoen?
De SDa heeft bekendgemaakt dit jaar de benchmarkwaardes aan te scherpen. 

Tevens wil het ministerie het antibioticagebruik in een aantal sectoren nog 

verder terugdringen. 



Vragen of direct aanmelden? 
Neem contact op met ZLTO:

Heleen Prinsen 
heleen.prinsen@zlto.nl 
06 212 124 02 

Janine Roemen
janine.roemen@zlto.nl 
06 212 325 94
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Wij willen je daarbij helpen. Je krijgt begeleiding van een ondernemerscoach 

waarmee je bepaalde veranderingen op je bedrijf kan aanbrengen zodat het 

antibioticagebruik vermindert.

Wie gaat u coachen?
Wij proberen een ondernemerscoach uit de sector te regelen, zodat die 

bekend is bij een groot aantal ondernemers en kennis heeft van de sector.


