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Betreft: Antimicrobiële resistentie als bedreiging voor de volksgezondheid

In juni 2011 heeft een delegatie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid van het Europees Parlement een bezoek gebracht aan het Europees 
Geneesmiddelenbureau te Londen. Tijdens dit bezoek hebben zowel het Bureau als de 
delegatie hun zorgen geuit over de toenemende resistentie tegen antimicrobiële stoffen, in het 
bijzonder antibiotica. Het Bureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -
bestrijding concludeerden al in 2009 in een gezamenlijk rapport dat elk jaar ten minste 25.000 
patiënten in de EU sterven aan infecties veroorzaakt door bacteriën die resistent zijn tegen 
veel geneesmiddelen, en dat dit soort bacteriële infecties in de EU tot extra medische kosten 
en een productiviteitsverlies van ten minste 1,5 miljard EUR per jaar leiden1. Een verslag van 
de Commissie over de aanbevelingen van de Raad van 20012 en het Eurobarometeronderzoek 
2010 hebben een reeks tekortkomingen en leemten aan het licht gebracht bij de bevordering 
van verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen. Het probleem wordt verergerd doordat de 
afgelopen paar jaar slechts een klein aantal nieuwe antimicrobiële stoffen zijn toegelaten. Dit 
kan tot gevolg hebben dat infecties in de toekomst moeilijker te behandelen zijn. Zowel bij 
mensen als bij dieren is antimicrobiële resistentie een groeiend probleem. Resistentie kan van 
dieren op mensen worden overgedragen via de voedselketen of door direct contact. 
Antimicrobiële resistentie heeft duidelijk grensoverschrijdende gevolgen.

Kan de Raad uitleggen hoe antimicrobiële resistentie moet worden aangepakt door middel van 
toekomstige EU-initiatieven, waaronder wetgevingsvoorstellen, die vooral gericht zijn op de 
volgende punten:

1. verstandig gebruik van toegelaten antimicrobiële stoffen voor mens en dier,

                                               
1 The bacterial challenge: time to react, ECDC/EMEA Joint Technical Report, September 2009
2 Commission Staff Working Document , Accompanying document to the second report from the Commission to 
the Council on the basis of Member States' reports on the implementation of the Council Recommendation 
(2002/777/EC) on the prudent use of antimicrobial agents in human medicine
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2. de noodzaak van prikkels om in nieuwe antimicrobiële stoffen te investeren,

3. hoe antimicrobiële resistentie bijdraagt aan steeds hogere uitgaven voor volksgezondheid 
in de lidstaten?
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