Voorwaarden voor de erkenning van een sneltest voor de screening van antibioticaresiduen in rauwe
melk.

De groep van β-lactam antibiotica (penicillines en cefalosporines) vormen veruit de voornaamste groep inzake
residuen in rauwe melk (Reybroeck en Daeseleire, 2003; Kress et al., 2007). Derhalve moet de test inzake
detectiespectrum de merkerresiduen van alle β-lactamantibiotica die als farmacologisch werkzame substantie
in België geregistreerd zijn voor gebruik bij melkvee kunnen aantonen. Het betreft de volgende substanties:
benzylpenicilline, ampicilline, amoxicilline, cloxacilline, nafcilline, ceftiofur, desfuroylceftiofur, cefquinome,
cefazoline, cephapirine, desacetylcephapirine, cefoperazone, cefalexine en cefalonium.
Inzake detectiecapaciteit moet de test minimum 85% (of 12/14) van de hogervermelde merkerresiduen op hun
respectievelijke Maximum Residue Limit (MRL) (Verordening (EU) 37/2010) kunnen aantonen in minimaal
95% van de gevallen.
De test moet robuust zijn en mag maximaal 5% negatieve resultaten geven op positieve monsternames.
De test dient op kosten van de kitproducent door een NRL of een erkend geaccrediteerd laboratorium
gevalideerd te zijn volgens EG-Beschikking 2002/657. Voor testen op de markt gebracht na januari 2010, dient
de validatie eveneens volgens de CRL-richtlijnen te zijn uitgevoerd (Anonymous, 2010).
De test dient erkend te worden door het FAVV op advies van het Belgisch NRL op basis van de beoordeling
van het validatiedossier. Indien het FAVV het nodig acht, kan een bijkomend advies van het Wetenschappelijk
Comité van het FAVV gevraagd worden.
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