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N
ederland kent een relatief kleinscha-
lige viskweek. In 2015 was 5 procent 
van de Nederlandse visconsumptie 
afkomstig uit de Nederlandse 
kweeksector. Het betreft vooral 

paling, claresse (een meervalvariant) en Afri-
kaanse meerval. Voor de behandeling van con-
sumptievissen zijn in Nederland geen dierge-
neesmiddelen geregistreerd. Na overleg met de 
Veterinaire Hoofd Inspectie (VHI) is in 1998 een 
voorlopig advies opgesteld: de Rode lijst dierge-
neesmiddelen voor vis. “Ondertussen zijn we 
achttien jaar verder en is de lijst verouderd 
geraakt”, vertelt Olga Haenen, hoofd van het 
Nationaal Referentielaboratorium Vis-, Schaal- 
en Schelpdierziekten van Wageningen Bioveteri-
nary Research (voorheen CVI) in Lelystad. “Som-
mige antibiotica zijn niet meer in gebruik, zoals 
oxolinezuur en nieuwe zijn in gebruik geno-
men, zoals f lorfenicol. Eind 2014 zijn Peter 
Werkman en ik op verzoek van het Ministerie 
van Economische Zaken, directie Dierlijke Agro-
ketens en Dierenwelzijn, weer bij elkaar gaan 
zitten. We hebben onder andere de literatuur 
nageplozen voor de nieuwste inzichten. We 
hopen dat de nieuwe lijst diergeneesmiddelen 
voor kweekvis gaat dienen als naslagwerk en 
helpt voorkomen dat viskwekers zelf zomaar 
iets in de viskweekbassins toedienen”. Peter 
Werkman, dierenarts voor vissen, vervolgt: “Van 
Joost van Herten kreeg ik de vraag of we op 

Voor een belangrijke groep consumptiedieren was tot nu toe geen 

antibioticumformularium beschikbaar. Maar sinds kort staat hij op de WVAB-website: 

het Formularium kweekvis. Hoewel de Europese wetgeving voorschrijft dat elke 

viskwekerij over een begeleidend dierenarts moet beschikken, is dit nog steeds niet 

gebruikelijk. Het formularium leidt er hopelijk toe dat kweekvis als diersoort serieus 

wordt genomen voor professionele veterinaire bedrijfsbegeleiding. 
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basis hiervan een formularium konden maken. 
Daar hebben we voor gezorgd en het formula-
rium is nu gepubliceerd op de WVAB-website”.

Formularium
Peter vertelt dat het behandelen van vissen 
heel anders in zijn werk gaat dan bij andere 
dieren. “De vissen zwemmen letterlijk in de 
medicatie. Je moet letten op de residuen. Vaak 
kan het biologisch filter niet tegen antibiotica 
en je moet oppassen voor antibiotica-resisten-
tievorming”. In principe draait het formula-
rium om de antibiotica. Peter: “Voor consump-
tievis zijn oxytetracycline-HCl, trimethoprim/
sulfadiazine mix en f lorfenicol eerste keus 
antibiotica. Florfenicol is bij ons leverbaar als 
injectie, maar niet om toe te dienen in voer of 
in het water. In het buitenland is het wel zo 
leverbaar. Het tweede keus antibioticum is f lu-
mequine.”
De informatie in het formularium is uitgebreid 
met alternatieven voor de bestrijding van infec-
ties bij vissen, zoals zout of formaline. Ook bevat 
het formularium adviezen over temperatuurver-
hoging of temperatuurverlaging of maatregelen 
ten aanzien van de waterkwaliteit. “Want vissen 
genezen in feite zichzelf. Veel infecties zijn op te 
lossen zonder antibiotica te gebruiken, door de 
houderijomstandigheden te verbeteren. Daarom 
is het belangrijk te weten wat de primaire oor-
zaak is van visziekteproblemen.”
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Eerste formularium 
kweekvis nu beschikbaar
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Antibiotica
“Hoeveel antibiotica worden gebruikt in de 
viskwekerij, is ons niet duidelijk”, verklaart 
Olga. “Wij horen van Nederlandse viskwekers, 
dat zij weinig tot niets gebruiken. Ons visziek-
telaboratorium voert per jaar een zeer laag 
aantal antibiogrammen uit, meestal voor sier-
vis, niet eens voor consumptiekweekvis.” Peter 
vult aan: “In principe is het de strategie van de 
Nederlandse Vereniging van Viskwekers 
(NEVEVI), geen antibiotica of antiparasitica te 
gebruiken. Dat lukt veel bedrijven ook. Maar 
sommige bedrijven zijn niet bij de NEVEVI aan-
gesloten.” Bij steekproefsgewijs genomen mon-
sters van consumptievis wordt heel af en toe 
een antibioticumresidu gevonden. Olga: “Wat 
er daarnaast in de siervissector gebeurt, daar 
hebben we geen zicht op. Wel weten we onder-
tussen dat siervis uit landen buiten de EU vaak 
in antibioticahoudend water zwemt als deze 
ons land binnenkomt. Het Antibioticaresisten-
tielab van Wageningen Bioveterinary Research 
vond in samen met ons in een NVWA-onder-
zoek van siervis uit derde landen wel ESBLs en 
varianten van het resistentiegen OXA48, maar 
dat bleek in water uit Nederland op veel plaat-
sen ook voor te komen en vormt geen direct 
gevaar voor mens en dier.” 

Begeleiding bedrijven
Peter benadrukt dat vis moet worden gezien als 
veterinaire diersoort. Volgens de Europese Aqua-
cultuurrichtlijn 2006/88/EG en aanhangende 

wetgeving is elk visteeltbedrijf namelijk ver-
plicht over een begeleidend dierenarts te 
beschikken. Voor viskwekers betekent dit dat zij 
contact moeten zoeken met een dierenarts die 
kennis heeft van de bedrijfsvoering op het vis-
teeltbedrijf. Peter: “Eigenlijk zou de dierenarts 
minimaal twee keer per jaar een bezoek moeten 
brengen aan een kwekerij. In de praktijk blijkt 
dat de viskwekers hier niet voor willen betalen. 
Ik heb op een paar bedrijven de begeleiding 
kunnen doen, maar als je geen problemen vindt, 
vinden ze je al snel te duur.”
De sector is volgens Olga eigenzinnig. “De meeste 
viskwekers zijn hoog opgeleid en weten meer van 
visteelt en van medicijnen dan de dierenarts. Ze 
nemen vaak zelf al diverse maatregelen op basis 
van ervaring van collega viskwekers, zonder tus-
senkomst van een dierenarts. Begrijpelijk, maar 
absoluut geen wenselijke situatie.”

Serieus nemen
Wat de publicatie van het Formularium kweekvis 
vooral laat zien, is dat de beroepsvereniging de 
viskwekerijsector serieus wil nemen. Olga: “Dit is 
immers een sector waar een belangrijk consump-
tieproduct uit voortkomt. Bovendien geven we 
een signaal aan de sector: er ligt een officieel 
document. Ga het gebruiken en zorg dat je daar-
bij steeds een dierenarts inschakelt.” 

Download het Formularium kweekvis op  
www.wvab.nl.
Bij vragen: Olga.haenen@wur.nl.

Paling van een visteeltbedrijf lijdend aan vibriose door Vibrio vulnificus.


