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

Deel 3 – Analyse en rapportering van het voorschrijven/verschaffen/toedienen van 
antibiotica door dierenartsen 

 
I. Benchmarken van dierenartsen 

Dierenartsen worden niet individueel gebenchmarkt maar op het niveau van de dierenartsenpraktijk 
(DAP). Net zoals bij veehouders worden de resultaten bepaald per diercategorie. 

Om een onderscheid te maken tussen de benchmarkrapporten van dierenartsen en veehouders 
wordt voorgesteld om het benchmarkgetal voor DAPs de BD100-VET te noemen. 

De BD100-VET staat voor “het aantal dagen op 100 dat een dier op een gemiddeld beslag door de DAP 
met antibiotica wordt behandeld”. De Sanitel-Med stuurgroep dient een aantal beslissingen te 
nemen die verband houden met de berekening van de BD100-VET: 

o Welke beslagen worden in rekening gebracht: alle beslagen waar de DAP antibiotica 
heeft voorgeschreven, toegediend of verschaft; enkel beslagen waar de DAP een 
contract als bedrijfsdierenarts en/of plaatsvervangend bedrijfsdierenarts heeft; enkel 
beslagen waar de DAP een contract voor bedrijfsbegeleiding en/of plaatsvervangende 
bedrijfsbege-leiding mee heeft; een combinatie van deze mogelijkheden? 

o Indien de optie wordt weerhouden enkel beslagen te beschouwen waar de DAP 
(plaatsvervangend) bedrijfs(begeleidend) dierenarts is, welke registraties worden dan in 
rekening gebracht: alle registraties op deze beslagen of enkel die registraties waar de 
DAP zelf voor verantwoordelijk is? 

Voor het bepalen van de benchmark grenswaarden kan opnieuw gekozen worden om te werken met 
percentielen of met vastgelegde waarden zoals beschreven voor de veehouders in punt 6. Ook dit zal 
moeten bepaald worden door de Sanitel-Med stuurgroep. De wetenschappelijke eenheid van 
AMCRA kan voor beide de benchmarkmethoden en -berekeningen aanleveren. 

Zoals de onderstaande figuur illustreert kent de benchmarkfiguur voor de BD100-VET dezelfde 
opbouw en interpretatie als bij veehouders. 
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Naast het gemiddelde over de beslagen wordt ook de variatie tussen de betreffende beslagen 
weergegeven, middels een distributiefiguur (zie voorbeeld op de volgende pagina). Indien wordt 
gekozen om voor de berekening van de BD100-VET enkel de eigen voorschriften, toedieningen of 
verschaffingen in rekening te brengen, kan in de distributiefiguur naast het eigen gebruik ook 
worden aangegeven in welke mate er antibiotica werden verschaft/toegediend door andere DAP 
(m.a.w. voorschrijvingen door DAP die geen contract als (plaatsvervangend) bedrijfs(begeleidend) 
dierenarts hebben). 

Dit voorbeeld toont een DAP met een BD100-VET voor 2015 van 9. Dit wil zeggen dat op basis 
van de registraties van de DAP in 2015 berekend werd dat, op een gemiddeld beslag van deze 
DAP, een dier uit de betreffende diercategorie 9 dagen op 100 behandeld werd door deze DAP. 
De DAP scoort daarmee iets hoger dan de grenswaarde voor de gele zone, d.w.z. hoger dan de 
50% laagste gebruikers uit de DAP-benchmarkgroep. 
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II. Kwalitatieve beoordeling antibioticagebruik van dierenartsen 

Ook de kwalitatieve beoordeling van het antibioticagebruik van dierenartsen gebeurt op niveau van 
de DAP. Net zoals voor veehouders wordt het aandeel berekend van de verschillende AMCRA-
kleurcodes in het gebruik van de DAP per diercategorie en wordt dit vergeleken met het gebruik in 
die diercategorie over alle DAPs. Zie hoger voor meer uitleg en een voorbeeld van de visuele 
weergave. 

Een extra aspect dat wordt belicht bij DAPs is de verdeling van het gebruik per diercategorie van een 
DAP over de verschillende antibioticaklassen. Hierbij wordt een indeling gebruikt die gebaseerd is op 
de AMCRA-formularia en het jaarlijkse BelVetSac-rapport. Dit wordt geïllustreerd in het voorbeeld 
op de volgende pagina. 

 

 

 

De BD100-VET (binnen de betreffende diercategorie) voor deze DAP werd berekend over deze 8 
beslagen en bedraagt 9. Dit is gebaseerd enkel op de eigen voorschrijvingen van deze DAP, 
aangeduid door de grijze balkjes. Het aan deze DAP toe te schrijven gebruik varieert tussen de 
beslagen van een BD100 = 2 tot een BD100 = 21,2. 

Op 6 beslagen werden ook antibiotica voorgeschreven door andere DAPs. Deze extra BD100 
varieerde van 1,3 tot 12. Dit wordt weergegeven in de blauw-gearceerde balkjes. 
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