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B7-0000/2011

Resolutie van het Europees Parlement over het gevaar van antimicrobiële resistentie 
voor de volksgezondheid

Het Europees Parlement,

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 betreffende resistentie tegen antibiotica, waarin 
vooral aandacht werd besteed aan de diergezondheidsaspecten,

– gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie over antimicrobiële 
resistentie d.d. 18 november 2009 (SANCO/6876/2009r6),

– gezien het door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA) gezamenlijk uitgebrachte technisch rapport van 
september 2009, getiteld "The bacterial challenge: time to react" over de kloof tussen de 
incidentie van infecties die zijn veroorzaakt door multidrugresistente bacteriën en de 
ontwikkeling van nieuwe antibiotica,

– gezien de aanbeveling van de Raad van 15 november 2001 betreffende het verstandig 
gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde (2002/77/EG) en 
betreffende de resolutie van het Europees Parlement van 23 oktober 2001 over het 
voorstel voor deze aanbeveling van de Raad (COM(2001)333 - C5-0411/2001 -
2001/2164 (COS)),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 juni 2001 inzake een communautaire 
strategie tegen antimicrobiële resistentie (COM(2001)0333),

– gezien artikel 115, lid 5, en artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat antimicrobiële stoffen in staat zijn bacteriën, virussen en andere micro-
organismen te vernietigen of de groei daarvan te voorkomen (terwijl antibiotica 
microbiële agentia zijn die alleen inwerken op bacteriën), en dat zij daarmee een 
belangrijke rol hebben vervuld bij de verbetering van de volksgezondheid door te helpen 
het aantal sterfgevallen te verminderen als gevolg van ziekten of infecties die voorheen 
ongeneeslijk of dodelijk waren; 

B. overwegende dat het gebruik van antimicrobiële stoffen bij bepaalde micro-organismen 
die daarvóór gevoelig waren voor deze antimicrobiële middelen tot 
resistentieontwikkeling – zgn. antimicrobiële resistentie – heeft geleid;  

C. overwegende dat dit natuurlijke proces wordt versneld door het buitensporige en 
ongecontroleerde gebruik van deze antimicrobiële middelen, waardoor de behaalde 
medische successen in het gedrang dreigen te komen;

D. overwegende dat de inzet van elk nieuw antibioticum tot dusver is geresulteerd in de 
ontwikkeling van resistentie bij de beoogde bacteriën en dat ook in de toekomst zal doen; 
voorts overwegende dat de constante ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen 
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geen gelijke tred kan houden met de ontwikkeling van resistentieverschijnselen en dat er 
dus in de eerste plaats voor moet worden gezorgd dat het gebruik van antibiotica effectief 
wordt gecontroleerd en beperkt tot uitsluitend de noodzakelijke behandelingen;

E. overwegende dat de farmaceutische industrie ongeveer vier decennia lang (vanaf de jaren 
'40 tot en met de jaren '70) een gestage stroom nieuwe antibiotica op de markt heeft 
gebracht, waaronder verschillende met nieuwe werkingsmechanismen die de 
resistentieproblemen met vroegere middelen omzeilden, en dat er sindsdien slechts enkele 
nieuwe antimicrobiële middelen zijn ontwikkeld en toegelaten;

F. overwegende dat antimicrobiële resistentie een belangrijk, nog grotendeels onopgelost 
probleem is dat is uitgegroeid tot een bedreiging voor de volksgezondheid in Europa en de 
rest van de wereld, met als gevolg langdurigere, ingewikkeldere behandelingen, een 
vermindering van de kwaliteit van het bestaan, een groter risico op overlijden (elk jaar 
overlijden in de EU 25.000 patiënten aan een door resistente micro-organismen 
veroorzaakte infectie), extra kosten voor de gezondheidszorg en productiviteitsverliezen 
van minimaal 1,5 miljard euro per jaar;

G. overwegende dat antimicrobiële resistentie is uitgegroeid tot een dermate kritiek probleem 
dat de Wereldgezondheidsorganisatie het heeft uitgeroepen tot het thema van de 
wereldgezondheidsdag – die dit jaar op 7 april viel – en dat de Europese Unie sinds 2008 
jaarlijks een Europese antibioticabewustmakingsdag organiseert op 18 november; 

H. overwegende dat er duidelijke verbanden zijn aan te wijzen tussen het gebruik van 
antibiotica voor veterinaire doeleinden en de ontwikkeling van resistentie bij de mens; 
overwegende dat er, in weerwil van het verbod op het gebruik van antibiotica als 
groeibevorderaars, geen sprake lijkt te zijn van een significante teruggang in het gebruik 
van antibiotica in de veterinaire sector, en dat deze nog steeds systematisch worden 
ingezet voor "preventieve" doeleinden, hetgeen toe te schrijven is aan onverantwoorde 
landbouwpraktijken;

I. overwegende dat maatregelen om resistentie tegen antimicrobiële agentia in 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik tegen te gaan derhalve niet los kunnen worden 
gezien van de bestrijding van resistentie tegen antimicrobiële stoffen die worden gebruikt 
in diergeneesmiddelen en diervoeding en bij de teelt van gewassen; 

J. overwegende dat antimicrobiële resistentie een fenomeen is met duidelijk 
grensoverschrijdende gevolgen en dat het vóórkomen van onvoorspelbare effecten 
waarvan de gevolgen met de bestaande middelen en kennis hoogstwaarschijnlijk niet te 
beheersen vallen niet kan worden uitgesloten;

1. stelt met bezorgdheid vast dat antimicrobiële resistentie een steeds ernstiger bedreiging 
vormt voor de volksgezondheid in Europa en de rest van de wereld, in weerwil van de 
stappen die op Europees en internationaal niveau worden ondernomen;

2. dringt aan op een verdere intensivering van de bestrijding van resistentie tegen 
antimicrobiële stoffen in geneesmiddelen voor menselijk gebruik, waarbij de 
prioriteitenvolgorde er als volgt moet komen uit te zien:
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 omzichtige omgang met antimicrobiële stoffen bij zowel mens als dier, zodat ze 
alleen nog worden gebruikt als ze effectief nodig zijn voor de daadwerkelijke 
behandeling van ziekten, met de juiste dosering, doseringsintervallen en 
behandelingsduur,

 de monitoring en bewaking van antimicrobiële resistentie,
 de noodzaak tot ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen en 

alternatieven,
 de onderlinge koppeling met maatregelen om resistentie tegen antimicrobiële 

stoffen in diergeneesmiddelen en diervoeding en bij de teelt van gewassen te 
bestrijden;

3. verzoekt de Commissie onverwijld een wetgevingskader voor te stellen voor maatregelen 
ter bestrijding van antimicrobiële resistentie; 

Omzichtige toepassing van antimicrobiële stoffen

4. bevestigt eens te meer dat er dringend behoefte is aan maatregelen om een verdere 
toename van het aantal resistente micro-organismen tegen te gaan of deze zelfs om te 
buigen door overbodig of inadequaat gebruik van antimicrobiële stoffen te beperken;

5. merkt op dat in het verslag van de Commissie over de uitvoering van de uit 2001 
daterende aanbeveling van de Raad1 en bij de Eurobarometer-enquête van 2010 een aantal  
tekortkomingen en leemten aan de dag zijn getreden wat betreft de bevordering van het 
verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen en het voorkomen van resistentie daartegen;

6. merkt op dat de toegankelijkheid van informatie over antimicrobiële resistentie en het 
effect daarvan op het consumptiegedrag van de burgers binnen de Unie nog steeds 
duidelijk verschilt, inzonderheid wat betreft de handhaving van de wetgeving inzake 
receptplichtige antibiotica, en dat in 2008 ook het percentage receptvrij verkochte 
antibiotica van lidstaat tot lidstaat sterk bleek te verschillen;

7. verzoekt de Commissie met voorstellen te komen om het gebruik van antibiotica krachtig 
terug te dringen en algemene beginselen en optimale praktijken vast te stellen en te 
definiëren omtrent het prudente gebruik van antimicrobiële middelen, daarbij 
voortbouwend op de aanbeveling van de Raad van 15 november 2001, en erop toe te zien 
dat deze beginselen en methoden in de Europese Unie adequaat worden toegepast;

8. onderkent dat er over antibiotica en de effecten daarvan nog veel misvattingen bestaan en 
dat volgens een in opdracht van de Commissie verrichte enquête 53% van de Europeanen 
nog steeds geloven dat antibiotica ook virussen doden en dat 47% van mening is dat ze 
ook effectief zijn tegen verkoudheid en griep (Speciale Eurobarometer nr. 338 over 
antimicrobiële resistentie, april 2010);

                                               
1 Werkdocument van de diensten van de Commissie bij het tweede verslag van de Commissie aan de Raad op 
basis van de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad (2002/777/EG) 
betreffende het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde 
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9. dringt bij de Commissie aan op een studie naar het oneigenlijk gebruik en de verkoop van 
antimicrobiële middelen die met of zonder recept in de hele gebruiksketen – van arts tot 
apotheker en patiënt – circuleren, waarbij met name moet worden gekeken naar het gedrag 
van de respectieve actoren, en een integrale langetermijnstrategie te ontwikkelen voor de 
bewustmaking van al deze actoren;

10. vind het dan ook positief dat 18 november is uitgeroepen tot Europese 
antibioticabewustmakingsdag om het publiek beter te doordringen van de gevaren voor de  
volksgezondheid van antimicrobiële resistentie en om op te roepen tot een verantwoorder 
gebruik van antibiotica;

De monitoring en bewaking van antimicrobiële resistentie

11. onderstreept het belang van een goed functionerend controle- en bewakingssysteem om 
betrouwbare en vergelijkbare gegevens te kunnen verzamelen over de gevoeligheid van 
ziekteverwekkers voor antimicrobiële stoffen en over de infecties die deze veroorzaken, 
waarbij ook ruimte moet worden gelaten voor trendanalyses, vroegsignalering en controle 
op de verspreiding van resistentie op nationaal, regionaal en communautair niveau, en om 
informatie te verzamelen over het voorschrijven en het gebruik van antimicrobiële stoffen, 
zodat het totale gebruik daarvan nauwlettend kan worden gevolgd;

12. is dan ook ingenomen met het Europees systeem voor de surveillance van antimicrobiële 
resistentie (EARSS), maar erkent dat er nog diverse problemen blijven bestaan met 
betrekking tot de toegang tot gegevens en de kwaliteit daarvan in bepaalde landen;

13. verzoekt de Commissie onverwijld met een voorstel te komen voor een geharmoniseerd 
systeem voor de surveillance van antimicrobiële resistentie;

De noodzaak tot ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen en alternatieven

14. onderkent dat de groeiende kloof die aan het ontstaan is tussen de frequentie van door 
resistente micro-organismen veroorzaakte infecties en de teruggang in het onderzoek en 
de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen inmiddels tot gevolg dreigt te 
hebben dat de sector volksgezondheid wordt teruggeworpen in het pre-antibiotische 
tijdperk; 

15. is van mening dat de teruggang in onderzoek en ontwikkeling het gevolg is van een 
falende markt en verzoekt de Commissie met voorstellen te komen om effectievere 
stimulansen voor de farmaceutische industrie te creëren om meer te investeren in het 
onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële middelen en in mogelijke 
alternatieven, en zich er tegelijkertijd rekenschap van te geven dat de geneeskunde geen 
gelijke tred zal kunnen houden met de ontwikkeling van resistentiemechanismen die 
veroorzaakt worden door onjuist gebruik van antibiotica;

16. wijst eens te meer op de noodzaak om binnen de researchkaderprogramma's van de EU 
meer plaats in te ruimen voor onderzoek naar nieuwe antimicrobiële middelen en 
potentiële alternatieven;

Holistische benadering
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17. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de in de sfeer van antimicrobiële resistentie en 
volksgezondheid te treffen maatregelen deel uitmaken van een holistische benadering van 
de antimicrobiële resistentieproblematiek, in die zin dat deze niet los mogen worden 
gezien van de maatregelen ter bestrijding van resistentie tegen antimicrobiële stoffen 
welke worden gebruikt in diergeneesmiddelen en diervoeding en bij de teelt van 
gewassen;

18. verzoekt de Commissie daadwerkelijk stappen te ondernemen tegen het grootschalig 
gebruik van diergeneeskundige antibiotica in de veehouderij;

19. verzoekt de Commissie met wetgevingsvoorstellen te komen om het profylactisch gebruik 
van antibiotica in de veehouderij te doen ophouden; 

20. pleit ervoor de werkzame bestanddelen en effectmechanismen van in de menselijke en 
diergeneeskunde gebruikte middelen zoveel mogelijk van elkaar gescheiden te houden om 
het risico voor overdracht van antibioticaresistentie van vee op mens te verkleinen; 

21. is van mening dat het gebruik voor agrarische doeleinden van antibiotica die als "laatste 
redmiddel" worden ingezet voor de bestrijding van problematische menselijke 
ziekteverwekkers moet worden verboden; 

Internationale samenwerking

22. dringt bij de Commissie aan op nauwere samenwerking met de 
Wereldgezondheidsorganisatie en andere internationaal relevante partijen en organisaties 
om op mondiaal niveau efficiënter te kunnen omgaan met antimicrobiële resistentie, en 
verwelkomt in dat verband de oprichting van de trans-Atlantische taskforce van de EU en 
de VS voor urgente gevallen van antimicrobiële resistentie (TATFAR);

23. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.


