Alle EU-cascademiddelen worden opgenomen in de Branche Code Tabel (BCT)
Vanaf 1 augustus 2013 worden alle verzoeken om cascademiddelen op te nemen in de Branche Code
Tabel (BCT) gehonoreerd. Wat verandert er voor u? Eigenlijk niet veel: het gebruik van
cascademiddelen blijft hiermee primair een verantwoordelijkheid van de voorschrijvende dierenarts.
Opgenomen EU-cascademiddel in de BCT geeft geen wettelijke grondslag om deze middelen zonder
verdere onderbouwing voor te schrijven. Afhankelijk van uw PMS-systeem wordt het middel
zichtbaar met de productnaam toegevoegd met de tekst 'alleen indien onderbouwd via cascade'.
Voor wie levert het dan wel wat op: De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) krijgt op deze
manier zicht op alle voorgeschreven antibiotica, ook de middelen die volgens cascade toegediend zijn
Dierenartsen hebben de mogelijkheid wanneer er in Nederland geen toegelaten diergeneesmiddel
voor de diersoort en aandoening beschikbaar is, gebruik te maken van cascademiddelen (8A.1 en
8A.2 van het Besluit Diergeneesmiddelen, 9A.2 van de Regeling Diergeneesmiddelen). Dit mag alleen
in uitzonderlijke omstandigheden wanneer er sprake is van diergeneeskundige noodzaak.
Monitoring
De monitoring van een cascademiddel is echter alleen mogelijk als het betreffende cascademiddel
kan worden ingevoerd in de sectorale databanken. Hiervoor is het noodzakelijk dat het
cascademiddel is ingevoerd in de BCT met een EAN-code. Het is de wens van de SDa dat alle
voorgeschreven antibiotica opgenomen kunnen worden in de sectorale databases.
Wat verandert er?
Vanaf 1 augustus 2013 worden alle verzoeken van cascademiddelen tot opname in de BCT
gehonoreerd zonder beoordeling door de FIDIN of de wettelijke cascadestappen kunnen worden
doorlopen.
Verantwoording gebruik middelen via cascade
Het gebruik van cascademiddelen blijft hiermee primair de verantwoordelijkheid van de
voorschrijvende dierenarts. Opname van EU-cascademiddelen in de BCT geeft dan ook niet
automatisch een wettelijke grondslag om deze middelen in te zetten. De voorschrijvende dierenarts
is verantwoordelijk voor verdere onderbouwing en is daar ook op aanspreekbaar.
Procedure
Als de praktiserend dierenarts vraagt om een EU-cascademiddelen op te nemen in de BCT wordt
door de FIDIN contact gelegd met de betreffende (buitenlandse) registratiehouder. De FIDIN vraagt
deze om een EAN-code af te geven. Wanneer de EAN-code is afgegeven wordt het middel
opgenomen in de BCT. Afhankelijk van uw PMS-systeem wordt het middel zichtbaar met de
productnaam toegevoegd met tekst 'alleen indien onderbouwd via cascade'. Verschillende PMSsystemen hebben een cascademodule beschikbaar waarin u altijd wordt geattendeerd als u dit
middel voorschrijft om een aanvullende onderbouwing vast te leggen.

Let op
Aan een Nederlands middel dat voor een ander doeldier of andere indicatie wordt ingezet, is al een
EAN-code toegekend, waardoor de toegevoegde tekst niet wordt weergegeven. Uiteraard geldt ook
daarbij dat de inzet via de cascade altijd nader moet worden onderbouwd.

Lopende verzoeken tot opname van EU-cascademiddelen in de BCT liggen nu bij de
registratiehouders. Hier kan enige tijd overheen gaan, dus het kan voor enkele producten nog even
duren voordat ze kunnen worden doorgegeven aan de sectorale databases.

Vragen?
Voor meer informatie over de achtergrond van deze aanpassing kunt u contact opnemen met de
SDA, via info@autoriteitdiergeneesmiddelen.nl
Voor meer inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de KNMvD, 030-6348900 of
secretariaat@knmvd.nl

