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Het toedienen van antibiotica aan dieren via drinkwater kan leiden tot antibioticunresistentie als dit gebeurt

met een niet goed ontworpen of onderhouden drinkwaterinstallatie. Veehouders rnoeten daarom investeren in

deugdelijke drinkwaterinstallaties. Dit adviseert het blneau Risicobeoordeling & onderzoeksprogranrrrring
(BuRO) van de Nederlandse Voedsel- en'Warenaworiteit (NVWA)

Sinds kort kunnenveehouders geenveevoeder rneer kopenwaarin antibiotica zjn gemengd. De overheid
heeft name$k aánvullende eisen gesteld omte voorkomen dat veevoeder rrpt antibiotica ander veevoer
tiidens het productie- of distibutieproces zou kururen vervuilen. Hierdoor vindt de veevoedersector het niet

meer rendabelomgemedicineerd voeder te produceren Daarommoeten de veehouders tegenwoordig de

antibiotica vooral via het drinkwater aan hun dieren gever Het BuRO vindt dat voorkonrcn moet worden dat

onnodige resistentie- ontwftkeling optreedt door tekortkomingen in de drirÍawaterinstallaties. Ook moet

voorkomen worden dat drinkwater met antibiotica in het milieu terechtkonÍ orrdat de gevolgen hiervan nog

niet te voorspellen zljn

Een andere methode is het sfooien van antibiotica op het voeder; de zogenoemde 'topdressing'. Hierdoor

bestaat de kans dat de antibiotica onregeknatig worden verspreid waardoor dieren een te lage dosering

krijgen Ook door een te lage dosering kan antibioticurïresistentie ontstaan Daarom adviseert het BuRO dat

het gebnril< van'topdressing' met antitbiotica zo beperkt mogelijk ziin.

Het bureau Risicobeoordeling & onderzoeksprogranrnering van de NVVVA oordeeft en adviseert

wetenschappefdk onderbor.nvd over nrogelijke bedreigingen van de voedsel- en productveiligheid,

diergezondheid en dierenwelzijn De onaflrankelijke uitoefening vandezn opdracht is geregeld in de \il/et

onaftranke$ke risicobeoordeling Voedsel en Waren ArÍoriteit die in 2006 door het parlement is aangenomen

Adviezen in het kader van de wet worden uitgebracht aan de ministers van de ministeries van Economische

ZakeryI-andbouw enlnnovatie (EL&D enVolksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
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