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Belplume vzw 
  Koning Albert II-laan 35 bus 51 | 1030 Brussel 
  T: 025 52 80 54 
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BEDRIJFSACTIEPLAN ANTIBIOTICAGEBRUIK P4 

Een bedrijfsactieplan wordt samen met de bedrijfsdierenarts opgemaakt, indien het inrichting-
resultaat van het periodiek antibioticarapport P4 een rode benchmarkscore heeft: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

! Opgelet ! 

➢ Een bedrijfsactieplan moet enkel opgemaakt worden voor het periodiek rapport P4 (periode 

01/01 tot en met 31/12). 

➢ Binnen de 2 maanden na ontvangst van het periodiek antibioticarapport, wordt het 

bedrijfsactieplan aan info@belplume.be bezorgd. 

➢ Indien een pluimveehouder zich volgend jaar opnieuw in de rode zone bevindt, worden er 

bijkomende maatregelen getroffen. 

➢ Extra informatie over de Belplume verplichtingen “Addendum AB Register”: 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 

➢ Handleiding van het periodiek rapport “Handleiding Periodiek Rapport Pluimvee ”: 

https://www.belplume.be/AB-Register-1p42.php 
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! Graag DRUKLETTERS, indien handgeschreven ! 

ALGEMEEN 

Rapportnummer: ……………………….……………….. Inrichtingsnummer: BE……………………………….……………….. 

Naam veehouder: ……………………………………..……………………………………..…………………………….………………….. 

Naam bedrijfsdierenartsenpraktijk: ……………………….………………..……………………….………………………………… 

Naam dierenarts:………………………………………….……….………………..Ordenummer: ……………………….………….. 

ANTIBIOTICAGEBRUIK 

1. Welke hokken hebben een rode benchmark score? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Welk actieve stof had het grootste aandeel in de gemiddelde BD100? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Voor welke ziekteproblematiek werd deze actieve stof voorgeschreven? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Werden antibiotica met een rode AMCRA-kleurcode gebruikt? 

Indien ja, voeg het ondersteunend laboratoriumonderzoek én antibiogram toe als bijlage. 

O Ja, zie bijlage  O Neen 

5. Is het de eerste keer dat u een rood rapport ontvangt? 

O Ja    O Neen 
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OORZAKEN 

Wat is de vermoedelijk oorzaak van het hoog antibiotica gebruik? 

OORZAAK 1: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

OORZAAK 2: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OORZAAK 3: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

OORZAAK 4: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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MAATREGELEN 

Geef per oorzaak aan welke corrigerende maatregelen er getroffen worden: 

MAATREGEL(EN) voor oorzaak 1: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MAATREGEL(EN) voor oorzaak 2: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MAATREGEL(EN) voor oorzaak 3: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

MAATREGEL(EN) voor oorzaak 4: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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GEVOLGEN BIJ HET VOLGENDE PERIODIEK RAPPORT P4 

 

SITUATIE 1: 

Bij het volgende antibioticarapport P4 heeft de inrichting een groene of gele benchmarkscore. 

 

 

 

➢ De pluimveehouder is goed bezig! Verdere stappen zijn niet nodig. 

 

SITUATIE 2: 

Bij het volgende antibioticarapport P4 heeft de inrichting opnieuw rode zone mét dalend 

antibioticagebruik. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gevolgen: 

➢ Het vorige actieplan wordt geëvalueerd.  

➢ Er opnieuw een actieplan, conform het modelformulier op de Belplume website, opgemaakt 

en verstuurt naar info@belplume.be.  

 

  

+ 

Figuur rapport P4: 
Evolutie van uw antibiotica 
gebruik 
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SITUATIE 3: 

Bij het volgende antibioticarapport P4 heeft de inrichting opnieuw rode zone mét stijgend/gelijk 

antibioticagebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevolgen: 

➢ Het vorige actieplan wordt geëvalueerd  

➢ Er opnieuw een actieplan, conform het modelformulier op de website, opgemaakt en 

verstuurt naar info@belplume.be.  

➢ De pluimveehouder consulteert een derde partij om de oorzaken van het hoge 

antibioticagebruik aan te pakken. 

 

 

 

 

Opgemaakt op datum: …………………………………………………. 

 

Handtekening pluimveehouder:                                                                      Handtekening dierenarts:

  

+ 

Figuur rapport: 
Evolutie van uw 
antibiotica gebruik 
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