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Historiek bestrijding AMR
bij dieren
Reductie

21/07/16 Nieuwe
Diergeneesmiddelenwetgeving
• Sanitel-Med
• Gebruik CIA onder
voorwaarden

✓Benchmarking

doelstellingen 2)
en 3) gehaald

✓ Doelstellingen 1) en 2)
NIET gehaald
✓ Versterking van de
samenwerking door het
Convenant AB 20212024 en het OH NAP
AMR

25/01/2021
CONVENANT AB
2021-2024

Politieke en
financiële
validatie OH NAP
AMR

AHL
VO (EU) VMP

2020
2018

2017

Coregulering

2016
Keerpunt

30/06/16
CONVENANT AB
2016-2020

Omkaderde autoregulering

Analyseren, communiceren en sensibiliseren op
een neutrale en objectieve manier
Sectoren

3 reductiedoelstellingen:
1) 50% van het algemeen gebruik
(2020)
2) 75% van het gebruik van CIA
(2020)
3) 50% van het gebruik van
gemedicineerde voeders

2021
4 reductiedoelstellingen tegen 2024:
1) 65% van het algemeen gebruik
t.o.v 2011
2) 75 % van het gebruik van
gemedicineerde voeders t.o.v. 2011
3) Max gebruik colistine van 1
mg/PCU
4) Behoud van 75% reductie t.o.v.
2011 gebruik CIA

Betrokken structuren overheid en situering AMCRA
Ministers van Landbouw en Volksgezondheid

✓ Normering
✓ Beheerder
Sanitair Fonds

✓ Coördinator
OH NAP AMR

✓ Normen
diergeneesmiddelen
✓ Controles

✓ Operationele
normen
✓ Controles
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Antibioticaconvenant 2021-2024
Overlegd en uitgewerkt 2e semester 2020,
ondertekend 25 januari 2021
“Betrokken partijen” en “Overheid”
✓ Politiek autoriteiten: Minister Clarinval
(Landbouw) en Min. Vandenbroucke
(Volksgezondheid)
✓ Administratieve autoriteiten: FAVV (Piloot,
coördinerende autoriteit), FAGG, FOD VVVL)
✓ AMCRA (coördinatie)
✓ 22 betrokken partijen
Doel
Blijven samenwerken om het gebruik van alle
antibioticaklassen bij alle dieren te verminderen
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Antibioticaconventie 2021-2024
Inhoud
✓ Becijferde strategische doelstellingen
✓
✓

Behouden van reeds bereikte reducties (CIA)
Engagement om nieuwe doelstellingen te bereiken tegen 2024
✓ Maximale globaal gebruik van 60 mg/PCU (2024)
✓ Maximaal gebruik van colistine van 1 mg/PCU
✓ Reductie van 75% van het gebruik van met AB gemedicineerde voeders t.o.v. 2011
✓ Maximaal 1% alarmgebruikers (varkens, braadkippen, leghennen en vleeskalveren)

✓ Reductiepaden per diersoort/categorie
✓ Omkadering gezelschapsdieren
✓ Operationele doelstellingen
→ Engagementen van de betrokken partijen
→ Engagementen van de overheid

✓ Strategische doelstellingen en engagementen Overheid geïntegreerd in het OH
NAP AMR
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Realisaties van het Convenant in 2021

✓ Opstarten discussies rond coaching + financiering door federale overheid
✓ Opmaak regelgeving tot uitgebreide datacollectie AMU (varkens,
vleeskalveren, braaadkippen en leghennen)
✓ Vastleggen van sector specifieke reductiepaden
✓ Uitgebreide monitoring AMR
✓ Jaarlijkse rapporten AMR en AMU (BelVet-Sac, Trends rapport AMR)
✓ Benchmarking veehouders en dierenartsen
✓ BFA doelstellingen voor de mengvoederindustrie: benchmarking en
begeleiding, ban gebruik colistine, reductie 75% mat AB gemedicineerde
voeers tegen 2024, etc.
✓ Communicatie en opleidingen en ondersteunen datacollectie (AB Register
en Bigame) door Agrofront
✓ Informeren en begeleiden van bedrijven door ABS
✓ UPV en VeDa: Opleiden en informeren van dierenartsen, deelname aan
werkgroepen van AMCRA, actief op Europese platformen
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Realisaties van het Convenant in 2021

✓ Lastenboekbeheerders: additionele verplichte registratie AMU (IKM en
Belplume), bedrijfsgezondheidsplan en waar nodig –behandelplan, ABcoach (BePork), verplichte deelname AB Register of Bigame (Belbeef),
grootgebruikersplan (Belplume), extern toezicht op uitvoering 10puntenplan (BVK), verscherpt toezicht op registratie AB-gebruik (MilkBE),
benchmarking, etc.
✓ FarmFit met module bioveiligheidsaudit, coaching, sensibilisatie en
communicatie (DGZ en Arsia), ondersteuning veehouders en dierenartsen,
Altibiotique en Bigame (Arsia), DjustConnect (DGZ)
✓ Data kwaliteit, benchmarking en Nearly Real Time rapporteringstool (AB
Register)
✓ Analyse van de AMU gegevens door AMCRA, ontwikkeling van de
methodologie voor data analyse, benchmarking en rapportering, opstellen
van reductiepaden per sector, uitbrengen van relevante adviezen, etc.
✓ Jaarlijkse AMR rapporten door Sciensano, ondersteuning bij de AMRmonitoring, wetenschappelijke projecten, Europese programma’s, etc.
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Conclusies
DOELSTELLINGEN
CO-REGULATIE
maar
! Responsabilisering ↑
! Omkadering ↑
! Doelpubliek ↑

Verdere stappen in de goede
richting → daling AMU en
AMR
- Financiële en wetgevende
initiatieven door overheid
- Veelvuldige acties van de
partnerorganisaties
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ONE-HEALTH
Versterkte
samenwerking en
respect in het kader van
het OH NAP AMR

Bedankt voor uw aandacht !
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