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Situering
Antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijde problematiek voor de volksgezondheid en de
dierengezondheid die wetenschappers, beleidsmakers en alle stakeholders betrokken bij de humane
en dierengeneeskunde bezig houdt. Het verwerven van resistentie door micro-organismen ten
opzichte van antibiotica kan hun bestrijding in meer of mindere mate bemoeilijken en in sommige
gevallen zelfs zeer problematisch maken.
Het reduceren van het antibioticumgebruik bij dieren is een gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid van betrokken sectoren en overheden. Hiertoe wordt gestreefd naar een
verdeling van de inspanningen zodat alle partijen betrokken in de diergeneeskunde in België
passende acties uitwerken.

Samenvatting
Dit rapport bevat een samenvatting van de voornaamste activiteiten en realisaties door de
verschillende actoren met betrekking tot het bereiken van een antibioticareductie in 2016 in de
diergeneeskunde evenals de verkoopresultaten van veterinaire antibiotica en de evolutie van de
resistentie van bacteriën tegen antibiotica.
Het jaar 2016 kan beschouwd worden als een schakeljaar in het Belgisch veterinair antibioticabeleid
aangezien er verschillende belangrijke evoluties zijn opgetreden zoals de ondertekening van het
convenant van de Federale Overheid en de betrokken sectororganisaties de publicatie van een
koninklijk besluit met betrekking tot het gebruik van de kritisch belangrijke antibiotica en tot
registratie van het gebruik van antibiotica en tenslotte het opstarten van Sanitel-Med, de databank
van de Federale Overheid waarin deze registraties moeten uitgevoerd worden. De bereikte dalingen
in antibioticagebruik in 2016 zijn aanmoedigend om de AMCRA 2020 doelstellingen, die eveneens
vastgelegd zijn in de conventie te behalen. Er wordt verwacht dat de genomen acties verder hun
vruchten zullen afwerpen de komende jaren. Verder tonen de resultaten van antibioticaresistentie
voor voedselproducerende dieren en vlees een significant dalende trend voor de verschillende
indicator- en zoönotische bacteriën sinds 2011, wat het uiteindelijke doel is.
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Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken
sectorpartners betreffende de vermindering van het gebruik van
antibiotica in de dierlijke sector
In het ‘Convenant tussen de Federale Overheid en alle betrokken sectorpartners betreffende de
vermindering van het gebruik van antibiotica in de dierlijke sector’ worden de volgende strategische
doelstellingen opgelijst:
1. een reductie met 50% van het gebruik van antibiotica in het algemeen tegen 2020;
2. een reductie met 75% voor wat het gebruik van de kritische antibiotica betreft tegen 2020;
3. een reductie met 50% van met antibiotica gemedicineerde voeders tegen 2017.
Het referentiejaar voor de reductiedoelstellingen is 2011. Deze doelstellingen stemmen overeen met
de reductiedoelstellingen van AMCRA, zoals beschreven in haar “Visie 2020”.
Het Convenant werd ondertekend door de De Federale Overheid, vertegenwoordigd door de
Ministers van Volksgezondheid en Landbouw, farmaceutische industrie (pharma.be),
landbouworganisaties (ABS, Boerenbond en FWA), mengvoederindustrie (BEMEFA),
dierenartsenvereningen (UPV en VDV), dierengezondheidsverenigingen (ARSIA en DGZ),
lastenboekbeheerders (Belplume, Beloprk, BVK, Codiplan, IPW IKM/QFL/QMK) en het AMCRA.

Op 30 juni 2016 werd het antibioticaconvenant getekend door de vertegenwoordigers van de sectorpartners en door de
Ministers van Volksgezondheid en Landbouw Maggie De Block en Willy Borsus.
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Realisaties met betrekking tot de genomen engagementen door de
leden-sectoren binnen het antibioticaconvenant
Binnen het antibioticaconvenant hebben de Federale Overheid, AMCRA en de betrokken
sectorpartners gemeenschappelijke operationele doelstellingen gedefinieerd. Specifieke
engagementen werden ook beschreven in bijlage 4 van het antibioticaconvenant.
Voor elk van de betrokken sectorpartners en de Federale Overheid worden in dit document enkele
hoofdrealisaties meegedeeld die gedurende het eerste jaar van het antibioticaconvenant werden
gerealiseerd. Voor meer informatie en een uitgebreide beschrijving van alle realisaties, verwijzen we
naar de respectievelijke organisatie en Federale overheidsdiensten.

Federale Overheid
Koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de voorwaarden voor het gebruik van
geneesmiddelen door de dierenartsen en door de verantwoordelijke van de dieren
In het KB van 21 juli 2016 wordt het voorschrijven, verschaffen en toedienen van de kritisch
belangrijke antibiotica bij voedselproducerende dieren voor preventief gebruik verboden en voor
curatief gebruik beperkt tot die situaties waaruit blijkt dat enkel deze middelen nog werkzaam zijn
tegen de ziekteverwekker. Het betreft de 3de en 4de generatie cephalosporines en fluoroquinolones
die door de WHO en de OIE als kritisch belangrijk met hoogste prioriteit voor humane en
diergeneeskunde worden beschouwd.
De implementatie van het KB van 21 juli 2016 beoogt het tijdig behalen van de reductiedoelstelling
“75% reductie van de meest kritisch belangrijke antibiotica tegen 2020”. De resultaten met
betrekking tot het gebruik van deze producten (zie verder) tonen aan dat deze maatregel zijn effect
niet mist.
Het KB van 21 juli 2016 verplicht de registratie door de dierenarts van de antibiotica gebruikt bij
varkens, pluimvee en vleeskalveren.

Roadshow dierenartsen
Op initiatief van het FAVV werden 23 informatiesessies gehouden voor dierenartsen en veehouders
tussen oktober en december 2016 om de regelgeving uit te leggen en ze te sensibiliseren voor de
problematiek van de antibioticaresistentie.

OPSTART Sanitel-Med, het nationaal datacollectiesysteem
Op basis van het KB van 21 juli 2016 is iedere dierenarts verplicht om elke verschaffing, toediening en
voorschrijven van antibiotica en producten op basis van zinkoxide voor varkens, braadkippen,
leghennen en vleeskalveren te registreren in de centrale diersoort overkoepelende databank,
Sanitel-Med. De ontwikkeling en het onderhoud van Sanitel-Med gebeurt door het federaal
agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten. Op basis van deze gegevens wordt het
gebruik van deze middelen door de dierenarts en door de verantwoordelijke geanalyseerd. Dit zal
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het mogelijk maken om veehouders en dierenartsen te benchmarken en feedback te geven over hun
antibioticagebruik. Varkenshouders aangesloten zijn bij bepaalde lastenboeken worden momenteel
reeds gebenchmarkt door verzameling van antibioticagebruiksgegevens door AB register, een privaat
systeem.

Monitoring van de antimicrobiële resistentie van indicatorkiemen en zoönoses
Op basis van de Europese beschikking 2013/652/EU wordt jaarlijks een monitoring uitgevoerd van de
antimicrobiële resistentie van commensale E. coli, Salmonella en Campylobacter bij varkens,
pluimvee en kalveren/runderen en van karkassen en vlees ervan.
Op basis van de geregistreerde gegevens in Sanitel-Med en de resultaten van de AMR-monitoring
van indicatorkiemen en zoönoses in dieren en levensmiddelen, uitgevoerd door het FAVV, worden
beleidsmaatregelen uitgewerkt om een minimaal, verantwoord en zorgvuldig gebruik van antibiotica
en producten op basis van zinkoxide te bereiken.

Farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie levert een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van Sanitel-Med en de
daaropvolgende data-analyse op basis van de halfjaarlijkse heffing op diergeneeskundige antibiotica.
pharma.be organiseerde de ‘Ambassadorsday’, waar de veldmedewerkers van de leden farmabedrijven geïnformeerd werden over de werking van AMCRA en het belang van verantwoord gebruik
van antibiotica.

Mengvoederindustrie
De mengvoederindustrie brengt de productie van gemedicineerde voeders voor productiedieren in
kaart voor de Belgische markt. Hiertoe werden initiatieven ondernomen en gepromoot om de
efficiëntie van de datacollectie van de voorschriften voor met antibiotica gemedicineerde voeders te
optimaliseren. Sinds 1 oktober 2016 aanvaardt de Belgische mengvoederindustrie enkel nog
elektronische voorschriften voor met antibiotica gemedicineerde voeder.
De mengvoederindustrie is ook de stuwende kracht binnen de kwaliteitssystemen om datacollectie
en dataverwerking te realiseren.

Landbouworganisaties
De landbouworganisaties voorzien een financiering vanuit het Sanitair Fonds (bijdragen van de
veehouders) voor de ontwikkeling van datacollectiesystemen, beheerd door de sector voor alle
diersoorten. Verder stimuleren ze via overleg de diersectoren om zo snel mogelijk aan te sluiten bij
AB Register of Bigame, en zo een gedetailleerde operationele datacollectie te implementeren voor
alle voedselproducerende dieren. In het kader van deze datacollectie wordt via
communicatiecampagnes het belang van de datacollectie en –analyse voor een rationeel
antibioticagebruik toegelicht aan gebruikers en verschaffers. In overleg met de ’lastenboeken/labels
worden talrijke initiatieven voor autoregulatie gestimuleerd.
De landbouworganisaties voorzien ook opleidingen voor veehouders over verantwoord
antibioticagebruik en ze helpen mee aan de verspreiding van de vaccinatie-adviezen naar veehouders
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en dierenartsen per diersector. Eveneens leveren ze een actieve bijdrage door deel te nemen aan de
werkgroepen van AMCRA en andere organisaties betrokken bij de antibioticaproblematiek.

Dierenartsenorganisaties
Het e-formularium en vaccinatieadviezen werden verspreid via de verschillende
dierenartsenorganisaties. Verder worden opleidingen voorzien voor de dierenarts om zijn rol op een
adequate manier te kunnen invullen. Ook worden publicaties en rapporten met betrekking tot
verantwoord antibioticagebruik gepubliceerd in de periodieke dierenartsenmagazines. De
dierenartsenorganisaties leveren ook een actieve bijdrage door deelname aan werkgroepen van
AMCRA en andere organisaties betrokken in de antibioticaproblematiek.

Lastenboekbeheerders
De lastenboekbeheersers engageren zich voor de verzameling van gegevens en rapportering van
analyseresultaten over het antibioticagebruik in de dierlijke productie. In deze context bieden ze een
gepersonaliseerde benchmark en analyse aan als uitbreiding op het basisrapport, dat door de
bevoegde overheid ter beschikking wordt gesteld. Verder organiseren ze de transfer van de
verzamelde antibioticagebruiksdata naar Sanitel-Med. De datacollectie vanuit de sectoren werd door
Belpork vzw gestart in 2014 voor de varkenssector. In 2016-’17 werd de datacollectie voor de
vleeskalversector geïmplementeerd door BVK en voor de pluimveesector door Belplume vzw
(pluimveesector). Binnen de andere sectoren, zoals de rundveesector, is de datacollectie van
antibioticagebruik in ontwikkeling.
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Dierengezondheidsverenigingen (DGZ – ARSIA)
De Diergezondheidsverenigingen zetten in op de versterking van de relatie tussen de
bedrijfs(begeleidende) dierenarts en de veehouder door de ontwikkeling van
bedrijfsgezondheidsplannen. Verder wordt actief deelgenomen aan de vorming van veehouders en
dierenartsen onder meer door het geven van voordrachten en workshops aan dierenartsen. DGZ en
ARSIA spelen ook een centrale rol in het uitvoeren van gevoeligheidsbepalingen op kiemen
geïsoleerd uit stalen van klinisch zieke dieren.
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AMCRA

AMCRA heeft verder ingezet op de
sensibilisatie en het informeren van de
betrokken
partijen.
Een
sensibilisatiecampagne voor een verscheiden
publiek (veehouders, dierenartsen en
eigenaars van gezelschapsdieren) werd
ontwikkeld en uitgezonden door PlattelandsTV. De tv-spots en publi-reportages zijn te
bekijken op de AMCRA website. AMCRA heeft
zich verder ook ingezet om informatieavonden
te organiseren voor veehouders en
dierenartsen
over
verantwoord
antibioticagebruik in het kader van de nieuwe
wetgevingen (koninklijke besluiten opgesteld
door de Federale Overheid). Het gebruik van
het e-formularium, de leidraad voor de
dierenarts
in
een
verantwoorde
antibioticatherapiekeuze per indicatie en
diersoort, werd gepromoot door deelname
aan dierenartsen- en landbouwbeurzen.
Verder kwamen ook nieuwe werkgroepen tot
stand om adviezen te kunnen formuleren over
actuele thema’s. Voor meer informatie over
de activiteiten van AMCRA: www.amcra.be
De wetenschappelijke eenheid van AMCRA
verzorgt
de
analyse
van
antibioticagebruiksdata verzameld binnen
Sanitel-Med. Ook de samenwerking met AB
Register wordt verdergezet en aangepast in
functie van de nieuwe behoeften van de
sector.
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Resultaten met betrekking tot het gebruik van antibiotica bij dieren in
België in 2016 en de evolutie sinds 2011.
Het gebruik van antibacteriële middelen bij dieren in België wordt jaarlijks gemonitord in verhouding
tot het aantal aanwezige dieren (de jaarlijkse geproduceerde biomassa) en gepubliceerd in het
BelVet-SAC rapport. Het betreft data over het gebruik van antibacteriële middelen bij zowel
landbouwhuisdieren als gezelschapsdieren.

Totaal gebruik
•
•

2015-2016: - 4,8%
Sedert 2011: -20%

Een verdere daling van -4,8% (mg substantie/kg biomassa) werd geregistreerd in 2016 in vergelijking
met 2015. Deze daling kan worden geassocieerd met een reductie van -1.5% voor farmaceuticals en 29.0% voor premixen, samen met een reductie van -2,1% in de biomassa. De grootste daling werd
opgemerkt voor de quinolones (-57,5 %), behorende tot de kritisch belangrijke antibiotica. Ook de
tetracyclines (-15,2%), de macroliden (-11,4%) en de polymyxines (-9.9%) vertoonden een
aanzienlijke daling in gebruik. Het gebruik van penicillines (+10.3% ) en fenicolen (+47.3%) vertoonde
een stijging.

Figuur 1: Evolutie in het gebruik van farmaceuticals en met antibiotica gemedicineerde voeders bij dieren in België tussen
2011 en 2016 uitgedrukt in mg actieve substantie per kg biomassa.

De blijvende daling in het gebruik in de diergeneeskunde van de polymyxines over de laatste vier
opeenvolgende jaren is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de inzet van zinkoxide aan
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farmacologische dosissen als alternatief voor colistine in de behandeling van speendiarree bij biggen.
Recent werd colistine gerangschikt door WHO onder de kritisch belangrijke antibiotica met de
hoogste prioriteit voor de volksgezondheid. Een daling in gebruik van 54.5% sinds 2012 (jaar voor de
toelating van zinkoxide aan farmacologische dosissen) is dan ook een heel goed resultaat.
In vergelijking met 2011 (referentiejaar) werd in 2016 een cumulatieve daling van 20% van het
totaalgebruik geregistreerd. Dit verstevigt verder de daling in het kader van de eerste AMCRA
doelstelling, waar een 50% reductie wordt nagestreefd tegen 2020.

Evolutie van de consumptie van antibacteriële
producten sinds 2011
2012

2013

2014

2015

2016

-6,9%

-12,7%

-11,8%
-15,9%
-20,0%

Figuur 2: Evolutie in het totaal gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde in België tussen 2011 en 2016.
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Figuur 3: Door AMCRA vooropgesteld jaarlijks reductiepad in het totaal gebruik van antibiotica tussen 2011 en 2020 (blauwe
balken) en de reële bereikte reductie tussen 2011 en 2016 (rode balken).

Kritisch belangrijke antibiotica
•
•

2015-2016: -53%
Sedert 2011: -56,1%

Met betrekking tot de tweede doelstelling van AMCRA, de 75% reductie van het gebruik van de
kritische belangrijke antibiotica tegen 2020 (fluoroquinolones en cefalosporines van 3de en 4de
generatie), werd een daling vastgesteld van 56.1% in vergelijking met 2011. Deze significante
verwezenlijking kan grotendeels toegekend worden aan de invoering van het koninklijk besluit van 21
juli 2016 met betrekking tot de maatregelen over het gebruik van de rode antibiotica bij
voedselproducerende dieren. De daling tussen 2015 en 2016 was immers 53%, hoewel de
regelgeving pas in augustus van kracht werd.
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Figuur 4: Door AMCRA vooropgesteld jaarlijks reductiepad in het gebruik van kritisch belangrijke antibiotica tussen 2011 en
2020 (blauwe balken) en de reële bereikte reductie tussen 2011 en 2016 (rode balken).

Gemedicineerde voeders
•
•

2015-2016: -29%
Sedert 2011: -38,2%

Een andere belangrijke resultaat werd geregistreerd voor de met antibiotica gemedicineerde
voeders, namelijk een daling van 38.2% in vergelijking met 2011. De AMCRA doelstelling voorziet een
reductie van 50% voor 2017. Dit betekent dat er in 2017 een daling van 11.8% moet gerealiseerd
worden om de doelstelling met succes te behalen.
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Figuur 5: Door AMCRA vooropgesteld jaarlijks reductiepad in het gebruik van met antibiotica gemedicineerde voeders tussen
2011 en 2020 (blauwe balken) en de reële bereikte reductie tussen 2011 en 2016 (rode balken).

Figuur 6: Het aandeel in gebruik van producten met een gele, oranje of rode kleurcode bij dieren in België tussen 2013 en
2016 en evolutie in percentage tussen 2015 en 2016.

30 juni 2017

13

Activiteiten en realisaties – antibioticagebruik en -resistentie bij dieren in België - 2016

Evolutie van de resistentie van bacteriën tegen antibiotica
Tendens netto aan het dalen

Resultaten met betrekking tot het voorkomen van antibioticaresistentie bij
indicatorbacterie Escherichia coli bij voedselproducerende dieren en de evolutie
sinds 2011.
De resultaten van de monitoring uitgevoerd door het FAVV tonen aan dat het voorkomen van
breedspectrum beta-lactamase (ESBL) producerende E. coli het hoogst is in meststalen afkomstig van
vleeskippen. Sinds 2011 is er wel een daling opgetreden van 19.1% naar 10.2% in het aantal E. coli
stammen resistent tegen 3de generatie cephalosporines. Deze daling is ook zichtbaar bij vleesvarkens
en vleeskalveren. In 2016 waren nog 2.9% van de geïsoleerde E. coli stammen van varkens en
vleeskalveren resistent tegen 3de generatie cephalosporines. Dit betekent een halvering in het aantal
ESBL producerende E. coli sinds 2011 voor varkens en sinds 2012 voor vleeskalveren. Bij jonge
runderen van het type vleesvee is de daling nog sterker. In 2011 produceerden 4.6% van de E. coli
stammen ESBL’s, terwijl in 2016 dit slechts 1.1% van de stammen betreft. ESBL producerende E. coli
vertonen vaker resistentie tegen andere antibacteriële klassen, maar ook hier werd een daling
geconstateerd sinds 2011.

Figuur 7: Evolutie resistentie tegen cefotaxime bij voedselproducerende dieren in België tussen 2011 en 2016.

Resistentie tegen fluoroquinolones is het hoogst bij vleeskippen (57.5%), maar toont een lichte daling
sinds 2011 (62.9%). Ook bij vleeskalveren is fluoroquinoloneresistentie hoog met 19.5% van de
stammen resistent aan ciprofloxacine. Een duidelijk afname doet zich hier echter voor sinds 2011
(41.2% in 2011). Fluoroquinoloneresistentie is duidelijk lager bij varkens en jonge runderen van het
type vleesvee (5.7%), en neemt bovendien af sinds 2011 (14.1% en 11.0% respectievelijk voor
varkens en runderen van het type vleesvee).
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Resistentie tegen colistine is laag bij de verschillende diersoorten (0.6% bij varkens en runderen van
het type vleesvee, 1.7% bij vleeskalveren en 0% bij vleeskippen). Colistine werd in 2017 door de
World Health Organisation (WHO) als kritisch belangrijk antibioticum met hoogste prioriteit
geklasseerd.
Resistentie tegen andere antibacteriële klassen (sulfonamiden, tetracyclines, trimethoprim,
aminopenicillines) vertoont een significant dalende trend sinds 2011 bij de verschillende diersoorten.
Ook het aantal multi-resistentie E. coli stammen vertoont een dalende trend.

Resultaten met betrekking tot het voorkomen van antibioticaresistentie bij
indicator- en zoönotische bacteriën op vlees van voedselproducerende dieren en
de evolutie sinds 2011.
In 2011 werd België geconfronteerd met negatieve bevindingen over de aanwezigheid van breed
spectrum beta-lactamase (ESBL) producerende E. coli in pluimveevlees. Door de jarenlange
monitoring van pluimveevlees stellen we vast dat de aanwezigheid van ESBL E. coli afneemt. In 2011
waren 87,2% van de pluimveevlees stalen besmet met meer dan 10 kolonie vormende eenheden per
gram welke geëvolueerd is naar 34,2% voor 2015, wat dus een daling van 53% betekent. Er wordt
voor 2016 ook vastgesteld dat in pluimveevlees algemeen de resistentie tegenover de andere geteste
antibiotica daalt binnen deze ESBL E. coli groep.
Ook in vlees afkomstig van rund en varken wordt een verdere daling van het voorkomen van breed
spectrum beta-lactamase producerende E. coli waargenomen. Voor rund daalde dit van 18,75% voor
2014 naar 6,3% in 2016, voor varken is dit gedaald van 16,95% voor 2014 naar 14% in 2016.
De trends in antibiotica resistentie werden geëvalueerd voor de periode 2012-2016 voor
Campylobacter jejuni in gevogelte. De kloon met resistenties tegen Nalidixine, Ciprofloxacine en
Tetracycline verspreid zich verder. Het aantal stammen dat gevoelig is voor alle geteste antibiotica
schommelt van 38% in 2012 naar 43,5% in 2013 en zakte in 2015 terug naar 30% in 2015 om in 2016
opnieuw uit te komen op 35%.
Voor Salmonella geïsoleerd uit swabs van varkenskarkassen wordt een dalende trend voor het
percentage resistentie teruggevonden voor de verschillende geteste antibiotica tussen de data van
2014 en 2016. Verder is de colistine resistentie duidelijk terug gedaald en bevindt deze zich onder de
3% in 2016 voor Salmonella geïsoleerd uit gevogelte.

Conclusie
De resultaten tonen de doeltreffendheid van het opgestelde beleid en van de samenwerking tussen
AMCRA, de Overheden en alle organisaties die het convenant van 30 juni 2016 hebben
onderschreven.
De inspanningen in de strijd tegen de antibioticaresistentie moeten evenwel actief verder gezet
worden om in het bijzonder de “2020” doelstellingen te bereiken, waartoe alle betrokken partijen
zich engageren.
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