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Te onderscheiden van de 
problematiek van residuen 

Wat is antibioticaresistentie?

Bacteriën worden resistent tegen antibiotica en kunnen daardoor
moeilijk / onmogelijk te behandelen infecties veroorzaken

bij mens en dier → “one-health”

AMR AMU
Zwaartepunt van de bestrijding = de gebruikte AB-

hoeveelheden reduceren

Antibioticaresistentie
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Prioriteit voor de mondiale
volksgezondheid aangehaald in 

de context “One Health”.

Prioriteit voor de Europese
volksgezondheid aangehaald in de 

context “One Health”.

Prioriteit voor de 
volksgezondheid in België

Antibioticaresistentie



AntiMicrobial Consumption and Resistance in Animals – vzw

2015 : Bemoedigende resultaten, 
maar wil om sneller meer 
resultaat te boeken

30/06/16  CONVENANT

Sectoren

Coregulering

Omkaderde autoregulering

21/07/16  Nieuwe 
Diergeneesmiddelenwetgeving

2017

2 van de 3 
reductie 

doelstellingen 
gehaald 

2018

✓ Bijkomende 
reductie 
AMU

✓ Bench-
marking

Analyseren, communiceren en sensibiliseren op 
een neutrale en objectieve manier

2019

✓ Bijkomende 
reductie AMU

✓Dalende 
trends AMR

✓ Bijkomende 
sector 
initiatieven

2016
Keerpunt

✓ 2020: behalen 
reductiedoel-
stellingen?!

Toekomst

Historiek bestrijding AMR 
bij dieren
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Ministers van Landbouw en Volksgezondheid

✓ Operationele
normen

✓ Controles

✓ Normering
✓ Beheerder

Sanitair Fonds
✓ Normen

diergeneesmiddelen
✓ Controles

Structuur overheid en situering AMCRA 



1. De stakeholders verenigen rond de gemeenschappelijke en 
becijferde strategische reductiedoelstellingen 

2. De rol, de acties en de engagementen – operationele 
doelstellingen – van eenieder verduidelijken en formaliseren 
om de strategische doelstellingen te bereiken (meten, 
wetgeving, sensibilisatie,  autocontrolemaatregelen, …)
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Doelstellingen van het Convenant 
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Doelstellingen van het Convenant

Overheden + 16 sectororganisaties



2020 
✓ Behalen laatste 

target!?
✓ Nieuw convenant 

2021-2024
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Perspectieven en conclusies

2021-2024 
✓ OH NAP AMR met strategische en 

operationele doelstellingen, zowel humaan 
als veterinair

✓ Nieuw AMCRA 2024 Visie
✓ Uitbreiding van doelgroep 
✓ Inzet op sectorspecifieke doelstellingen, 

benchmarking, bedrijfsgezondheidsplan en 
maatregelen voor grootgebruikers

✓ EU-verordening voor diergeneesmiddelen 
en gemedicineerde voeders

✓ EU- reductiedoelstelling (2030) in het kader 
van de European Green Deal

Conclusies
✓ Co-regulatie werkt
✓ Noodzaak om inspanningen 

verder te zetten/op te drijven 
om laatste target te halen



Bedankt voor uw aandacht !
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