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

Deel 2 – Analyse en rapportering antibioticagebruik van de veehouders 
 

I. Benchmarken van veehouders 

Veehouders worden gebenchmarkt per diercategorie, op basis van hun gemiddelde BD100 voor die 
diercategorie. 

Bij het benchmarken wordt de gemiddelde BD100 vergeleken met BD100-grenswaarden die vooraf 
werden vastgesteld. 

Een mogelijke manier om BD100-grenswaarden te bepalen is door te werken met percentielen, 
waarbij bijv. de volledige groep beslagen wordt opgedeeld in drie zones (groen, geel, rood) op basis 
van het 50ste (= grenswaarde voor de gele zone) en 90ste percentiel (= grenswaarde voor de rode 
zone) (zie voorbeeld op volgende pagina).  

Een andere mogelijkheid is om vaste waarden te laten vaststellen door de Sanitel-Med stuurgroep. 
De keuze hierover dient gemaakt te worden door deze stuurgroep. De wetenschappelijke eenheid 
van AMCRA kan de benchmarkmethoden en -berekeningen voor beide opties aanleveren. 

Het benchmarken van beslagen laat dus toe om in te schatten of op het eigen beslag in de 
verschillende diercategorieën weinig, gemiddeld of veel antibiotica worden gebruikt in vergelijking 
met andere beslagen. 

De figuur op de volgende pagina illustreert het benchmarken van een individueel beslag in functie 
van grenswaarden opgesteld op basis van het 50ste en 90ste percentiel. 

  



Convenant AB – Bijlage 3, deel 2: Analyse en rapportering AB-gebruik van veehouders  

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kwalitatieve beoordeling antibioticagebruik van veehouders 

Naast de kwantitatieve beoordeling kan het antibioticagebruik eveneens kwalitatief worden 
beoordeeld door het bepalen van het aandeel van de verschillende AMCRA-kleurcodes; hierbij is het 
evident dat gestreefd dient te worden naar een zo laag mogelijk gebruik van rode producten. 

Deze beoordeling wordt gedaan op basis van de gemiddelde BD100, enerzijds op niveau van het 
totale beslag (over alle diercategorieën) en anderzijds op niveau van de afzonderlijke 
diercategorieën, indien van toepassing. 

Er wordt ook steeds een referentie voorzien, in de vorm van het resultaat berekend over de 
overeenkomstige beslagen in de benchmarkgroep. 

De grafische voorstelling van het aandeel van elke AMCRA-kleurcode wordt hieronder voorgesteld. 

 

Het getal naast het ruitje is de gemiddelde BD100-waarde voor dit beslag (in de betreffende 
diercategorie). In dit geval werd op basis van het gebruik in de betreffende periode @risk berekend 
dat een dier in deze categorie gemiddeld 2,2 op 100 dagen behandeld werd met antibiotica. 
Aangezien dit lager is dan de BD100-grenswaarde voor de gele zone, ligt het beslag in de groene 

  

Gemiddelde BD100-waarden waar een bepaald % beslagen (af te lezen op 
de linker-as) uit de benchmarkgroep onder zit. Bijv. 50% van de beslagen 
heeft een gemiddelde BD100 lager dan 4,6 (= grenswaarde voor de gele 
zone); 90% van de beslagen heeft een gemiddelde BD100 lager dan 16,5 
(= grenswaarde voor de rode zone). 

De waarden op deze as geven 
aan hoeveel % van de beslagen 
uit de benchmarkgroep een 
gemiddelde BD100 heeft die lager 
ligt dan de overeenkomstige 
BD100-waarde op de rechter-as.  

Bijv. 30% van de beslagen heeft 
een gemiddelde BD100 lager dan 
1,6; 70% van de beslagen heeft 
een gemiddelde BD100 lager dan 
8,5; enz. 
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Deze figuur toont hoeveel procent 
van de behandeldagen er werd 
behandeld met gele, met oranje en 
met rode producten, in dit geval op 
niveau van het volledige beslag. 

Aanduiding van niveau waarop 
de analyse betrekking heeft, m.n. 
het volledige beslag of een van 
de diercategorieën. 

De referentiefiguur, met hetzelfde 
resultaat als op de linker-figuur 
maar dan berekend over alle 
beslagen uit de benchmarkgroep. 
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