Samen voor een verantwoord antibioticagebruik
“Het verantwoord inzetten van antibiotica in de veehouderij is cruciaal om
antibioticaresistentie af te remmen. Dankzij het nieuwe convenant tussen de
overheid en de betrokken sectororganisaties, worden dierenartsen en veehouders
verder begeleid naar een duurzaam antibioticumgebruik.
Haalbare reductiedoelstellingen zorgen voor een stabiele en voorspelbare
samenwerking, ten voordele van de dierlijke en de menselijke gezondheid. En we
zijn al op de goede weg: in 2015 daalde de totale antibioticumconsumptie met
4,7% in vergelijking met het jaar ervoor."
Catherine Rutten,
CEO van pharma.be
ONDERTEKENING CONVENANT - CONVENANT TOONT STERK ENGAGEMENT TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE
30 juni 2016: de federale ministers van Landbouw
Willy Borsus en van Volksgezondheid Maggie De
Block ondertekenen het nieuwe convenant (Photo
credits: FAVV)
30 juni 2016 was een belangrijke mijlpaal in het
streven naar een meer doordacht gebruik van
antibiotica
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pharma.be tekenende dit engagement mee om
samen de strijd tegen antibioticaresistentie aan te gaan, en ontwikkelde onder meer e-learning modules voor
bedrijven om de reductiedoelstellingen te ondersteunen.
•

Lees het persbericht van pharma.be: “Convenant voor antibiotica in de veehouderij loodst België naar een
meer verantwoord gebruik"

•

Lees het persbericht van het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de
nieuwe publicatie over de nieuwe wetgeving betreffende de voorwaarden voor het gebruik van
diergeneesmiddelen
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BELVET-SAC NATIONAAL CONSUMPTIERAPPORT 2015 - DALEND ANTIBIOTICUMGEBRUIK IN DE
DIERGENEESKUNDE IN BELGIË
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diergeneeskundig gebruik in België, jaarlijks in
kaart gebracht door BelVet-SAC (Belgian Veterinary
Surveillance of Antimicrobial Consumption). Sinds
2011 daalde het totale antibioticumgebruik al met
15,9%. Onder impuls van het kenniscentrum
AMCRA, werkt de sector aan een halvering tegen
2020.
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door het FAGG, zal in de toekomst nog meer nauwkeurige analyses toelaten, per veehouderij.
•

Lees het persbericht van AMCRA: “Antibioticagebruik in de diergeneeskunde in België daalt opnieuw in
2015”

•

Lees het BelVet-SAC consumptie rapport (cijfers 2015)

•

Ontdek de 10 ambitieuze AMCRA-doelstellingen voor 2020

E-FORMULARIUM: EEN PRAKTISCHE ONDERSTEUNING AAN DIERENARTSEN
Met de steun van pharma.be en BAPCOC (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee), lanceerde AMCRA
in juni 2016 het e-formularium om de Belgische dierhouders te begeleiden naar een verminderd en meer
duurzaam gebruik van antibiotica.
Het e-formularium ondersteunt de dierenartsen bij het rationeel en selectief voorschrijven, verschaffen en
toedienen van antibacteriële middelen bij dieren. Bovendien is het formulier gratis, eenvoudig en overal
consulteerbaar.
https://formularium.amcra.be/
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