
 

Diergeneesmiddelen: een nieuwe stap in de strijd
tegen antibioticaresistentie
 
Het Parlement keurde nieuwe regels goed om het gebruik van antibiotica in de landbouw
te beperken en om bacteriën die resistent zijn voor antibiotica uit ons voedsel te houden.
 

Op donderdag 25 oktober keurden de leden nieuwe wetgeving goed over geneesmiddelen voor
dieren. Deze wetgeving heeft tot doel om de verspreiding van antibioticaresistentie van dieren
naar mensen tegen te gaan, om ervoor te zorgen dat consumenten niet worden blootgesteld
aan antibioticaresten in voedingsmiddelen en om ervoor te zorgen dat antibiotica effectief
blijven tegen infecties. Rapporteur van het verslag is Françoise Grossetête (EVP, FR) .
 
Beperken van het gebruik van antibiotica 
 
 Het preventieve gebruik van antibiotica zal worden beperkt tot afzonderlijke dieren en alleen
worden toegestaan wanneer een dierenarts goedkeuring geeft en er een hoog infectierisico
bestaat. Collectieve behandelingen worden alleen toegestaan als er geen andere geschikte
alternatieven bestaan en na passende motivering door een dierenarts.
 
 
 Daarnaast zullen bepaalde antibiotica worden gereserveerd voor de behandeling van mensen.
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Bekijk de video
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-
VETI_ev
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/tackling-the-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans_N01-PUB-181009-VETI_ev
http://www.europarl.europa.eu/meps/undefined/2025/mep_home.html


 Volgens de nieuwe regels mogen diergeneesmiddelen nooit worden gebruikt ter compensatie
van slechte omstandigheden waarin de dieren worden gehouden of om dieren sneller te laten
groeien.
 

EU-normen voor invoer
 
Handelspartners van de EU moeten de EU-normen voor het gebruik van antibiotica bij invoer
van voedingsmiddelen naar de EU respecteren.
 
 
Innovatie stimuleren
 
Stimulansen voor onderzoek naar nieuwe antibiotica zullen worden aangemoedigd om het
concurrentievermogen in de diergeneesmiddelensector te verbeteren en om resistentie tegen
antibiotica te bestrijden.
 
 
Diervoeders met medicinale werking
 
De regels voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik zijn nauw verbonden met
andere wetgeving om het preventieve en collectieve gebruik van antibiotica in diervoeders met
medicinale werking te verbieden. Deze werden ook op 25 oktober goedgekeurd. Bovendien
moeten recepten voor antibiotisch gemedicineerd diervoeder altijd door dierenartsen worden
afgeleverd na goed onderzoek.Clara Eugenia Aguilera García (S&D, ES)  is de rapporteur voor
deze wetgeving.
 
 Volgende stappen
 
 
De nieuwe regels zullen volledig operationeel zijn tegen het einde van 2021.
 
Ontdek wat EP-leden nog voorstellen om resistentie tegen antibiotica te bestrijden. 
 
Lees ons overzicht met uitleg over hoe de EU de volksgezondheid verbetert.
 
Meer lezen over de EU-wetgeving over het welzijn van dieren.
 

Wat veroorzaakt resistentie tegen antibiotica?
•  Resistentie tegen antibiotica betekent dat een bacterie bestand wordt tegen een bepaald
antibioticum

• De meest voorkomende oorzaak is overmatig gebruik en misbruik van antibiotica en de
overdracht van resistente micro-organismen tussen mensen, tussen dieren en tussen
mensen, dieren en het milieu
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http://www.europarl.europa.eu/meps/undefined/125045/mep_home.html
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu/20180615STO05929/ep-wil-maatregelen-om-resistentie-tegen-antibiotica-te-bestrijden
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/gezondheidsbeleid-in-de-eu/20190705STO56307/verbetering-van-de-volksgezondheid-eu-maatregelen-toegelicht
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/dierenwelzijn-en-bescherming/20200624STO81911/dierenwelzijn-en-bescherming-uitleg-over-eu-wetgeving-video-s


Meer informatie
Persbericht na stemming in de plenaire vergadering over de twee verslagen (25-10-2018)
Persbericht na de  stemming in de parlementaire commissie over diergeneesmiddelen (EN, 05-
06-2018)
Procedure file wetgeving voor diergeneesmiddelen
Persbericht na stemming in de parlementaire commissie over dierenvoeder (EN, 18-06-2018)
Procedure file wetgeving over diervoeders
Studie: Sterkere bacteriën zwakkere antibiotica (EN)
EU-actie over resistentie tegen antibiotica
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http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20181018IPR16526/meps-back-plans-to-halt-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05050/halting-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180605IPR05050/halting-spread-of-drug-resistance-from-animals-to-humans-deal-with-council
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0257(COD)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180618IPR06039/medicated-feed-deal-on-new-rules-to-fight-antimicrobial-resistance
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0255(COD)&l=nl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/614204/IPOL_IDA(2018)614204_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/amr/antimicrobial-resistance_en

