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Betreft : Bestrijding
Varroase

1. Er zijn slechts 2 kanalen waarlangs de imker zich kan bevoorraden met
diergeneesmiddelen: de dierenarts en de apotheker.
Voorschriftplichtige diergeneesmiddelen kunnen enerzijds afgeleverd worden
door een officina-apotheker, mits voorlegging van een voorschrift van een
dierenarts. Anderzijds kan de depothoudende dierenarts deze rechtstreeks
aan de imker verschaffen.
Niet-voorschriftplichtige diergeneesmiddelen kunnen zonder voorschrift bij de
officina-apotheker of depothoudende dierenarts bekomen worden.
Het zich bevoorraden van geneesmiddellen bij andere dan
bovenvermeld distributiekanaal is illegaal, dus ook het verzamelen van
voorschriften door verenigingen.
De vrije keuze van de imker dient steeds gerespecteerd te worden.
2. In het Ministerieel Besluit van 10/08/2007 staat beschreven welke producten
kunnen gebruikt worden ter bestrijding van varroase. Bij dit besluit zit ook een
bijlage met advies, waarin de periodes waarin men best behandelt met een
bepaald product worden vermeld.
a) Thymovar® is tot op heden het enige geregistreerde diergeneesmiddel in
België op basis van Thymol. Het is niet-voorschriftplichtig en kan dus
zowel bij de dierenarts als bij de apotheker (zonder voorschrift) verkregen
worden.
b) In België is geen enkel diergeneesmiddel op basis van oxaalzuur
geregistreerd.
Voor oxaalzuur is geen Maximum Waarde voor Residuen vereist
(Verordening 470/2009), waardoor door de behandelende dierenarts het
cascadesysteem (KB 14/12/2006) kan worden toegepast.
Het cascadesysteem kan enkel toegepast worden indien er sprake is
van onaanvaardbaar lijden bij de betrokken diersoort en er geen
vergund diergeneesmiddel bestaat voor een andere diersoort of, een
andere aandoening bij dezelfde diersoort, om dit te bestrijden.
Indien aan deze voorwaarden voldaan is kan de behandelende
dierenarts onder zijn verantwoordelijkheid beslissen dat:
Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van

1) Een geneesmiddel geregistreerd voor humaan gebruik kan
aangewend worden.
2) Een diergeneesmiddel, geregistreerd in een andere lidstaat,
ingevoerd wordt op voorschrift of bestelbon van de dierenarts.
3) Een diergeneesmiddel magistraal kan bereid worden door de
officina-apotheker op voorschrift van de behandelende dierenarts.
De volgorde van het cascadesysteem moet gerespecteerd worden.
Het product Ecoxal®, op basis van oxaalzuur, kan niet ingevoerd worden
in België, aangezien dit product enkel is voorbehouden voor de Spaanse
markt via een speciale toelating. In deze uitzonderlijke situatie, is het
cascadesysteem dus niet van toepassing.
Het enig mogelijke alternatief is een magistrale bereiding op basis van
oxaalzuur te laten bereiden door de officina-apotheker, op voorschrift van
de dierenarts. Het gaat hier dus om een diergeneesmiddel op basis van
oxaalzuur.
c) Het product Perizine® (pesticide voor landbouwkundig gebruik) op basis
van coumaphos is sinds 19/06/2009 niet meer toegelaten in België. In
België is geen enkel ander geneesmiddel op basis van coumaphos
vergund. Zolang er geen geneesmiddel op basis van coumaphos in de EU
erkend is, geldt ook hier het cascadesysteem niet. Er kan dus momenteel
geen enkel product op basis van coumaphos ingezet worden tegen
varroase.
d) Voor producten op basis van fluvalinaat geldt hetzelfde probleem als voor
coumaphosderivaten. Het pesticide Apistan®, basis van fluvalinaat, is niet
meer erkend sinds 13/05/2008. Andere pesticiden op basis van fluvalinaat
zijn enkel geregistreerd ter behandeling van planten en gewassen en
mogen niet ingezet worden als diergeneesmiddel. Zolang geen enkel
geneesmiddel op basis van fluvalinaat in de lidstaten erkend is, kan ook
hier het cascadesysteem niet worden toegepast. Er kunnen dus geen
producten op basis van fluvalinaat aangewend worden.
3. Al de geneesmiddelen kunnen, zoals onder punt 1 vermeld, slechts via 2
distributiekanalen bekomen worden. Voorschriftplichtige geneesmiddelen en
geneesmiddelen bekomen via het cascadesysteem, moeten steeds
voorgeschreven of verschaft worden door een dierenarts. Voor nietvoorschriftplichtige geneesmiddelen kan men zich rechtstreeks tot een
officina-apotheker wenden.
4. Alle magistrale bereidingen kunnen enkel door een officina-apotheker bereidt
worden op voorschrift van een dierenarts.
5. Zie vorige punten.
Nog een punt van aandacht in verband met de wetgeving op diergeneesmiddelen:
De bijenhouder moet gedurende 5 jaar al de voorschriften en toedienings-en
verschaffingsdocumenten van alle voorschriftplichtige geneesmiddelen bijhouden.
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