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VOORWOORD

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) over
het jaar 2012. In dit jaarverslag treft u naast de financiële verantwoording over 2012 ook de
bijbehorende accountantsverklaring aan.
Naast het jaarverslag brengt de SDa ook rapportages en Signaleringen uit waarin de
voortgang van de activiteiten beschreven worden.

Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag 2012 vragen, opmerkingen of suggesties
hebben, neem dan gerust contact met de SDa op via 0900-2211333.

Wij staan u graag te woord.

Namens het SDa-bestuur,
Utrecht, mei 2013

Drs. F.J.M. Werner
Voorzitter
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DE STICHTING DIERGENEESMIDDELENAUTORITEIT (SDa)

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit is eind 2010 opgericht om tot een verantwoord
diergeneesmiddelengebruik in de Nederlandse dierhouderij te komen. Verantwoord
antibioticumgebruik heeft daarbij de eerste prioriteit gekregen. Antibiotica resistentie is zowel
binnen de humane als de veterinaire geneeskunde een mondiaal probleem. Om de
toenemende multi-resistentieontwikkeling bij micro-organismen in te perken en daarmee de
behandelbaarheid van bacteriële infecties (op korte en lange termijn) bij mens en dier te
borgen hebben in 2010 de toenmalige ministers van LNV en VWS de wens uitgesproken
voor een reductie van het antibioticumgebruik in de dierhouderij. In de Nota van de
Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierhouderij -aangeboden aan minister Verburg eind 2010beschrijven de convenantpartners de oplossingsrichtingen om tot reductie van het
antibioticagebruik in de Nederlandse dierhouderij te komen.
In de Nota committeren de convenantpartners zich aan antibioticumgebruiksreducties van
20% in 2011 en 50% in 2013, ten opzichte van het referentiejaar 2009. Deze reducties
dienen te worden gerealiseerd door kwantitatieve vermindering van het totale
antibioticumgebruik, kwalitatieve verbetering van het antibioticumgebruik door het gebruik
van voor de volksgezondheid kritische middelen aan strenge voorwaarden te laten voldoen
en transparantie van het antibioticumgebruik door centrale registratie.

Om genoemde doelstellingen te realiseren was de oprichting van een onafhankelijke,
normerende en toezichthoudende autoriteit wenselijk. Hiertoe werd op 8 december 2010 de
Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) opgericht.

De SDa heeft als belangrijkste taken:
Het normeren van verantwoord antibioticumgebruik;
Het controleren van de kwaliteit van de aangeleverde gebruiksdata en
datasystemen;
Het toezien op de kwaliteit van verbeterprogramma’s;
Het rapporteren van bevindingen aan sectoren, politiek, overheid en samenleving.
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De SDa richt zich op het volledig transparant maken van het antibioticumgebruik in de
dierhouderij en het vaststellen van benchmarkindicatoren die als streefwaardes dienen voor
verantwoord antibioticumgebruik in de praktijk. Het antibioticagebruik op dierhouderijen wordt
vanuit het ketenkwaliteitssyteem getoetst aan de hand van de door het SDa-expertpanel
gestelde norm. De kwaliteitssystemen spreken zelf hun dierhouders aan. De SDa beoordeelt
of de aanpak van de diersectoren er toe leidt dat het merendeel van de bedrijven op termijn
een antibioticumgebruik heeft dat onder de streefwaarde ligt.

De resultaten van deze benchmarking brengt de SDa uit in rapportages en Signaleringen,
waarin tevens andere belangrijke ontwikkelingen en observaties beschreven worden. Alle
publicaties van de SDa zijn openbaar en te downloaden via
www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl .
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MENS EN ORGANISATIE

Sinds de oprichting eind 2010 transformeert de SDa van een projectorganisatie naar een
professionele, onafhankelijke autoriteit. De inrichting van de huidige organisatiestructuur is
gebaseerd op de volgende kernwaarden: onafhankelijk, transparant, wetenschappelijk
integer, kosten efficiënt, samenwerkingsgericht. De huidige organisatie kent de volgende
onderdelen:

Bestuur
De SDa kent een zeven-hoofdig bestuur, dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een
penningmeester en een vicevoorzitter. Deze laatste positie is momenteel vacant. De
bestuurders opereren zonder last- of ruggenspraak. Twee waarnemers zijn bij
bestuursvergaderingen aanwezig. Een waarnemer namens het ministerie van Economische
Zaken en een waarnemer namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het
bestuur kwam in 2012 zeven maal bijeen op 10 februari, 23 maart,
26 april, 19 juni, 31 augustus, 26 oktober en 21 december.
Op verzoek van de commissie van toezicht heeft het bestuur op 21 december 2013 kennis
gemaakt met de leden van de commissie van toezicht.
De samenstelling van het bestuur vindt u in bijlage 1.

SDa-expertpanel
De SDa kent een expertpanel. Dit expertpanel heeft onder meer als taak de navolgende
instrumenten te ontwikkelen en toe te passen a. benchmarkindicatoren voor
antibioticumgebruik op basis van richtlijnen en rekenregels; b. kwalitatieve en kwantitatieve
normen voor antibioticumgebruik; c. beoordeling van voorschrijven en gebruik van
antibioticumgebruik; d. beoordeling van de kwaliteit van data, e. rapporteren over de feitelijke
ontwikkelingen.
Het expertpanel kwam in 2012 op regelmatige basis bijeen. Het expertpanel beschikte in
2012 over een secretaris.
De samenstelling van het expertpanel vindt u in bijlage 2.
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Raad van Advies (sectorale werkgroepen)
Het bestuur laat zich bijstaan door een raad van advies. De raad van advies telt vijf leden die
namens de diersector of de KNMvD afgevaardigd zijn. De raad heeft als taak het gevraagd
en ongevraagd adviseren van het bestuur. De raad kwam in 2012 vijf maal bijeen op
16 maart, 14 juni, 28 augustus, 22 oktober en 17 december.
De samenstelling van de Raad van Advies vindt u in bijlage 3.

Klankbordgroep expertpanel
Het expertpanel beschikt over een klankbordgroep. Deze is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de vier diersectoren en de KNMvD. Het expertpanel overlegt twee
maal per jaar met de klankbordgroep. Daarnaast is er een tot twee maal per jaar overleg
tussen het expertpanel en de individuele diersectoren.
De samenstelling van de klankbordgroep expertpanel vindt u in bijlage 4.

Bureau
In het begin van 2012 was de dagelijkse leiding in handen van een projectteam. Dit
projectteam bestond uit de voorzitter van het bestuur, de voorzitter van het expertpanel en
een communicatieadviseur. Het projectteam werd ondersteund door een projectmedewerker.
Het projectteam kwam gemiddeld tweewekelijks bijeen.
Vanaf 1 juli wordt het bureau geleid door een directeur. Deze laat zich bijstaan door een
secretarieel medewerker en een beleidsmedewerker (vacature).
De samenstelling van het bureau wordt verwezen naar bijlage 5.
Het SDa-bureau is gevestigd aan Yalelaan 114 te Utrecht.

Commissie van Toezicht
Op 30 oktober 2012 werd door de staatssecretaris van Economische Zaken mede namens
de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de commissie van toezicht geïnstalleerd,
bestaande uit drie leden. Deze commissie van toezicht ziet van overheidswege toe op de
onafhankelijkheid van de SDa. Voor het overzicht van de samentelling van de commissie van
toezicht wordt verwezen naar bijlage 6.
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COMMUNICATIE EN CONTACTEN

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur werden door de SDa in 2012 een aantal
publicaties verzorgd, te weten:
“Signalering 2 SDa”; 10 mei 2012
“Signalering 3 SDa”; december 2012
Rapport expertpanel juni 2012

Contacten met dierhouders en dierenartsen in Nederland
Bestuurders, expertpanelleden en medewerkers van het bureau van de SDa hebben in 2012
de missie van de SDa uitgedragen bij een dertigtal bijeenkomsten voor dierhouders,
dierenartsen, erfbetreders, onderzoekers, burgers en betrokkenen in Nederland.

Contact met de media
De SDa onderhield in 2012 regelmatig contact met algemene en vakmedia en verzorgde
regelmatig lezingen voor belangstellenden en belanghebbenden, zoals medische en
veterinaire professionals en dierhouders.

Internationale afstemming
Leden van het SDa-expertpanel waren in 2012 nauw betrokken bij de internationale
discussies over de rekensystematiek binnen de European Medicines Agency (EMA). De
discussies hebben geleid tot de ‘ESVAC reflection paper on collecting data on consumption
of antimicrobial agents per animal species, on technical units of measurement and indicators
for reporting consumption of antimicrobial agents in animals van de European Surveillance of
Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC) drafting group.1 De SDa is in 2012
uitgenodigd om haar werkwijze toe te lichten tijdens bijeenkomsten in het buitenland zoals
Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Italië en de Verenigde Staten.

1

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/12/WC500136456.pdf
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De SDa-website
Via de domeinen www.autoriteitdiergeneesmiddelen.nl en
www.diergeneesmiddelenautoriteit.nl wordt alle relevantie informatie over de doelstellingen
en samenstelling van de SDa gepubliceerd, naast belangrijke informatie voor dierhouders en
dierenartsen. Deze SDa-site is één van de belangrijkste middelen voor de communicatie van
de SDa met individuele dierhouders, dierenartsen, belangstellende burgers en consumenten.

Informatienummer 0900- 22 11 333
Daarnaast beheert de SDa een telefonisch informatienummer voor specifieke vragen op het
gebied van antibioticumreductie, benchmarkindicatoren en resistentieproblematiek. Dit
nummer werd in 2012 vrijwel dagelijks door belanghebbenden en belangstellenden
geconsulteerd.
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Bijlage 1
In het bestuur hadden in 2012 zitting:
Drs. F.J.M. Werner (voorzitter)
Prof. J.A. de Bruijn (vicevoorzitter tot 1 sept 2012)
Ir. C.A.C.J. Oomen (secretaris)
Prof. dr. ir. G. van Dijk (penningmeester)
Prof. dr. J.E. Degener
Prof. dr. A. Pijpers
Mw. prof. dr. ir. A.J. van der Zijpp
Waarnemers: Dr. Ph. van Dalen (VWS)
Dr. J.G. Sevenster (EZ)

Bijlage 2
Het SDa-expertpanel bestond in 2012 uit:
Prof. dr. D.J. Mevius, veterinair microbioloog CVI (voorzitter)
Prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, epidemioloog IRAS
Prof. dr. J.W. Mouton, medisch microbioloog UMC Radboud
Mw. dr. I.M. van Geijlswijk, apotheker FD UU (adviseur)

Onderzoeker Data-analyse: mw. dr. M.E.H. Bos
Onderzoeker DG-Standaard: mw. drs. F.J. Taverne
Secretaris van het panel: mw. drs. ir. H. Klinkert
Bijlage 3
De Raad van Advies bestond in 2012 uit de volgende leden:
Prof. dr. L.J. Hellebrekers, namens de dierenartsen
A. van Hoof, namens rundveehouderij
E. Hubers verving J. Wolleswinkel per 01-07-2012, namens pluimveehouderij
Prof. dr. ir. S. Korver, namens varkenshouderij
H.W.A. Swinkels, namens vleeskalverhouderij
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Bijlage 4
Leden van de klankbordgroep van het expertpanel:
Ir. H. Bekman, namens de vleeskalverhouderij
T. Duteweerd verving J. Geurts per 01-09-2012, namens de varkenshouderij
E. de Jonge, namens de pluimveehouderij
Prof. dr. T.J.G.M. Lam, namens de rundveehouderij
Drs. P.H.A. Mölder, namens de vleeskalverhouderij
G. Oosterlaken, namens de varkenshouderij
Mw. dr. L. Schipper, namens de dierenartsen
A. Spieker, namens de pluimveehouderij
Drs. E.B. Visser, namens de dierenartsen
H. Voogd, namens de rundveehouderij
Bijlage 5
De projectmatige SDa-bureauorganisatie werd in de eerste helft van 2012 gevormd door:
Drs. F.J.M. Werner (voorzitter bestuur)
Prof. dr. D.J. Mevius (voorzitter expertpanel)
Drs. R.J. Wessels (communicatieadviseur)
Mw. ir. G. Janssen (penvoerder)

Vanaf 1 juli 2012 kent het bureau de volgende bezetting:
Mw. dr. H.M.G. van Beers-Schreurs, directeur
Vacature, beleidsmedewerker
Drs. R.J. Wessels, communicatieadviseur
Mw. J. van Velthuizen- van Ravenswaaij, secretarieel medewerker
Bijlage 6
De Commissie van Toezicht bestaat sinds haar installatie in oktober 2012 uit:
Mw. J.F. Snijder–Hazelhoff, voorzitter
Prof. dr. P. Vanthemsche, voorzitter Belgische Boerenbond
Dr. H.A.M. Backx, directeur GGD “Hart van Brabant”
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012
Hierna treft u het financieel jaarverslag aan van de Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit
over het boekjaar 2012. Het verslag is opgesteld door Zorgaccountants en van een
accountantsverklaring voorzien. Het originele en gewaarmerkte rapport is op aanvraag in te
zien bij de SDa.
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