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Het concept “One Health” - één enkele gezondheid

Zestig procent van de infectieziekten bij de mens zijn afkomstig van gedomesticeerde of 

wilde dieren. Dit is trouwens ook het geval voor de Covid-19 pandemie. Bovendien zijn  

75% van de opkomende ziekten zoönotische ziekten.

Zoönosen zoals vogelgriep, hondsdolheid, brucellose en boviene spongiforme 

encefalopathie, salmonella,... vormen wereldwijd een risico voor de volksgezondheid dat 

op alle niveaus moet worden bestreden en/of voorkomen. 

Deze pathogenen bestrijden door ze onder controle te houden bij hun dierlijke bron is de 

meest doeltreffende en meest economisch verantwoorde oplossing om mens en dier te 

beschermen. 

Pathogenen die niet zoönotisch zijn, maar die een negatieve impact hebben op de 

dierlijke productie mogen ook niet vergeten worden. Productieproblemen en problemen 

met de beschikbaarheid van voldoende hoeveelheden kwaliteitsvolle voeding leiden 

immers ook tot ernstige problemen voor de volksgezondheid.

Naast de aanzienlijke gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, hebben al deze 

ziekten ook een niet te verwaarlozen impact op de economische en sociale situatie van 

de veehouders. 

Het concept “One health” is ontstaan uit de bewustwording dat het noodzakelijk is om de 

volksgezondheid te vrijwaren door middel van een beleid ter preventie en controle van 

pathogenen bij dierlijke populaties op het raakvlak tussen mens, dier en leefmilieu.  

Deze wereldwijde strategie werd officieel bekrachtigd door de tripartiete overeenkomst 

tussen FAO/WHO/OIE in 2010.

De implementatie van dit beleid plaatst de dierenartsen, de eigenaars van dieren, alsook 

tal van andere actoren zoals eerstelijnslaboratoria en de overheid, in de eerste 

verdedigingslinie. Dit beleid impliceert mechanismen die alle actoren op het terrein ertoe 

aanzetten om elkaar te informeren en eensgezind te handelen in directe samenwerking 

met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de volksgezondheid en de 

dierengezondheid.
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Een ander zeer belangrijk luik van dit “One Health”-beleid is de strijd tegen de 

antibioticaresistentie. Het Europees actieplan van 2017 ter bestrijding van antimicrobiële 

resistentie is gebaseerd op drie hoofdpijlers:

1)  Van de EU een “best practice region” maken: 

2)  Onderzoek, ontwikkeling en innovatie stimuleren ; 

3)  Het belang van de wereldwijde strijd tegen antimicrobiële resistentie promoten.  

De strijd tegen antimicrobiële resistentie (antibiotica, antivirale middelen, antimycotica 

en antiparasitaire middelen) is een prioriteit voor de EU. De “One Health”-benadering, 

waarbij acties gezamenlijk moeten worden uitgevoerd voor de humane geneeskunde en 

de diergeneeskunde, beoogt dezelfde einddoelstelling: verzekeren dat antimicrobiële 

middelen in de toekomst doeltreffend blijven in de behandeling van infecties bij mens en 

dier....  Het nieuwe plan legt het accent op acties die gericht zijn op een betere kennis van 

de rol die het leefmilieu speelt in de verspreiding van antimicrobiële resistentie.

Ook in België wordt dit thema sinds verschillende jaren gedefinieerd als een prioriteit.  

De voornaamste actiepijler in de diergeneeskunde is de gebruikte hoeveelheden 

antibiotica reduceren, aangezien de link tussen de gebruikte hoeveelheden antibiotica 

en antibioticaresistentie werd aangetoond.  

In het “Antibioticaconvenant” van 30/06/2016 dat werd getekend tussen de overheid en 

de betrokken partijen uit de sectoren dieren/dierenartsen zijn streefcijfers voor de 

reductie van het antibioticagebruik zoals omschreven in de visie 2020 van het AMCRA en 

de verbintenissen van ieder van de ondertekenaars opgenomen.  Dit heeft een 

belangrijke vermindering teweeg gebracht van de hoeveelheid gebruikte  antibiotica en 

een beter gebruik ervan, dank zij onder andere de actoren op het terrein (veehouders en 

dierenartsen). De doelstellingen en acties van de sector dieren/dierenartsen werden 

trouwens opgenomen in het nationaal actieplan uitgewerkt door de actoren werkzaam in 

de volksgezondheid en het leefmilieu.
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Het FAVV, in nauwe samenwerking met Geneesmiddelenagentschap en de FOD 

Volksgezondheid, speelt een belangrijke rol in dit beleid:

• Het werkt samen met het AMCRA en voorziet in de financiële ondersteuning en de 

beleidsomkadering ervan; 

• Het coördineert het beleid en de acties die op veterinair niveau worden ingesteld. 

Voor het FAVV is het echter van cruciaal belang dat de humane gezondheidssector 

ook zijn verantwoordelijkheid neemt.  In die hoedanigheid, neemt het samen met de 

FOD Volksgezondheid en het Geneesmiddelenagentschap actief deel aan de 

uitwerking van een nationaal actieplan waarin de verantwoordelijkheden en acties 

van eenieder zijn vastgelegd.

Meer dan ooit is de opdracht van het Agentschap, “de gezondheid van mens, dier en 

plant beschermen”, afgestemd op deze globale richtsnoeren.
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De bedrijfsdierenarts, een spilfiguur

1. Samen met de veehouders zijn praktijkdierenartsen de eerste essentiële actoren in 

het toezicht op het verschijnen, de preventie en de bestrijding van (terug) 

opkomende dierziekten. Ze komen dagelijks in contact met veehouders en dieren in 

veehouderijen. Ze zijn de eerste die daar ongewone symptomen kunnen vaststellen 

en op tijd de nodige maatregelen kunnen treffen alvorens de ziekte zich verspreidt 

en de epidemie een feit is. 

2. Een vroegtijdige en snelle detectie van dierziekten, alsook de overdracht van de 

nodige informatie is essentieel om snel een antwoord te kunnen bieden en 

doeltreffend te werk kunnen gaan. 

 Sommige ziekten zijn zeer besmettelijk en verspreiden zich snel over de 

landsgrenzen heen. Het is essentieel om snel te reageren en de dierziekte in een 

vroegtijdig stadium aan te pakken om:

 - De verspreiding van de ziekte naar andere veehouderijen te beperken en een   

 epidemie te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken.

 - Geschikte bestrijdingsmaatregelen in te stellen en daarover duidelijk te   

 communiceren;

 - De kosten, de moeilijkheid en de omvang van de bestrijding te beperken en de  

 best mogelijke resultaten te boeken.

3. Praktijkdierenartsen hebben ook een sleutelrol te spelen in de overdracht van 

informatie tussen de veehouders en het FAVV. De centralisatie van informatie laat 

toe om de evolutie van ziekten op te volgen en op een correcte wijze te beheren. 

 Door deze snelle overdracht van informatie heeft het FAVV de best mogelijke kansen 

om een beginnende epidemie effectief in de kiem te smoren, zodat de ziekte 

uiteindelijk geen oncontroleerbare proporties aanneemt.
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4. Praktijkdierenartsen spelen ook een essentiële rol om een optimale bioveiligheid te 

garanderen. Ze zijn de aangewezen personen om veehouders advies te geven over 

bioveiligheid en zo de insleep van pathogenen in veehouderijen te voorkomen.  

Ze moeten ook alle adequate maatregelen treffen opdat ze niet zelf pathogenen  

van de ene veehouderij naar de andere of van het ene dier op het andere dier 

overdragen. 

5. De praktijkdierenartsen spelen ook een essentiële rol bij het verantwoord gebruik 

van diergeneesmiddelen in veehouderijen. Op die manier verzekeren ze dat deze 

geneesmiddelen doeltreffend blijven. De rol van de praktijkdierenarts wordt nog 

versterkt wanneer de veehouder een contract voor bedrijfsbegeleiding ondertekend 

heeft. 

6. Tenslotte geeft de dierenarts de veehouders ook advies om 

voedselveiligheidsrisico’s te vermijden, elimineren of beheersen. Het gaat hierbij 

onder andere om de risico’s verbonden aan residuen van geneesmiddelen en 

pesticiden, mycotoxines en milieucontaminanten.
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De verschillende verantwoordelijkheden van het FAVV - 
bedrijfsdierenartsen en erkende dierenartsen

Het FAVV werkt op basis van de doelstellingen die werden vastgesteld door het politieke 

niveau en op basis van de reglementaire normen die werden uitgevaardigd door de 

overheden, zowel nationaal als internationaal. Het Agentschap is actief op het vlak van 

risicobeoordeling, het daaruit voortvloeiende beleid voor risicobeheersing en de 

communicatie over de risico’s. 

De opdracht van het FAVV bestaat uit verschillende taken, waarvan de voornaamste de 

volgende zijn:

• De actieve deelname aan internationale vergaderingen;

• Permanent overleg met de betrokken sectoren (Vetconsult voor dierenartsen);

• De implementatie van een geschikt beleid en de opvolging ervan;

• De controle, het onderzoek en de keuring van producten en de gebruikte 

grondstoffen;

• De controle en de keuring van de productie, de verwerking en de distributie van 

producten, de gebruikte grondstoffen en de sites waar deze operaties plaatsvinden;

• De toekenning van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten te mogen 

uitvoeren;

• De integratie en ontwikkeling van tracerings-en identificatiesystemen ;

• De communicatie met de sectoren en de consumenten. 

In België is de definitie van “bedrijfsdierenarts” in de wetgeving opgenomen voor 

bepaalde diersoorten: runderen, varkens, pluimvee en kleine herkauwers. Dit wil niet 

zeggen dat een bedrijfsdierenarts niet nuttig kan zijn voor andere diersoorten, maar 

momenteel is dit niet voorzien in de wetgeving.

Voor deze diersoorten moet de bedrijfsdierenarts voorafgaandelijk in het bezit zijn van 

een ministeriële erkenning. Deze erkenning is nodig om de officiële opdrachten uit te 

voeren en moet worden aangevraagd bij de FOD Volksgezondheid.
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Deze erkenning legt aan de betrokken dierenartsen alvast volgende taken op:

- Officiële opdrachten op bevoegde, loyale en correcte wijze uitvoeren, met 

inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen, alsook van de daarop 

betrekking hebbende omzendbrieven of instructies afkomstig van de FOD 

Volksgezondheid of van het Agentschap. De kennis van deze teksten is essentieel !

- Situaties van belangenvermenging vermijden.

- Ofwel op vraag van het Agentschap of zijn afgevaardigden, ofwel op vraag van de 

verantwoordelijke van het bedrijf dieren onderzoeken die getroffen zijn of 

vermoedelijk getroffen zijn door een gereglementeerde ziekte of die besmet zijn of 

vermoedelijk besmet zijn en een gedetailleerd verslag van hun bevindingen 

opstellen.

Meer specifieke verantwoordlijkheden werden vastgelegd in de besluiten per diersoort.

Het FAVV, de dierenartsen en ook de erkende dierengezondheidsverenigingen DGZ en 

ARSIA: we hebben allen onze rol te spelen. De ingezette strategieën kunnen enkel slagen 

indien wij samen onze verantwoordelijkheid nemen en handelen in het algemeen 

belang.
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