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Maatregelen vanuit de overheid 
• Globale opvolging op Belgisch niveau van het antibioticagebruik bij dieren via de BelVet-Sac monitoring. 
• Verplichte elektronische registratie door de dierenarts van alle antibiotica gebruikt op elke veehouderij.
• Controles door het FAGG bij de dierenartsen op correcte registratie in SANITEL-MED en op het naleven van de voorwaarden rond het gebruik van kritische 

antibiotica.
• Wettelijke voorwaarden over het gebruik van kritische antibiotica zoals verplichte staalname en gevoeligheidsbepaling van de oorzakelijke kiem. 
• Taks voor de registratiehouders op elke verkochte verpakking van antibiotica voor dieren. Hiermee worden initiatieven rond antimicrobiële resistentie 

gefinancierd zoals gerichte bewustmakingsacties, aanbevelingen rond voorzichtig gebruik en het opstellen van formularia, en dit in samenwerking 
met het AMCRA (Kenniscentrum antibioticaconsumptie en –resistentie bij dieren). 

Dierenarts en veehouder maken samen een plan van aanpak voor 
een dalend antibioticagebruik en zorgen zo voor minder resistente 
bacteriën in het belang van mens en dier.

Evolutie van het gebruik (in milligram geneesmiddel/kilogram biomassa)

Hoe pakken we het 
aan?

Antibiotica moeten 
zorgvuldig en gericht 

worden ingezet.
Zowel mens, dier en 
milieu zijn betrokken 

en elke sector moet zijn 
verantwoordelijkheid 

opnemen.

Wat is de oorzaak?

Te veel en onoordeelkundig 
gebruik van antibiotica 
bij mensen en dieren 

zorgt ervoor dat bacteriën 
resistenter worden.

Resistente bacteriën bij 
dieren kunnen naar mensen 

worden verspreid.

Hoe kunt u als 
veehouder bijdragen?

Maak een plan van aanpak 
voor uw bedrijf.

Praat erover met uw 
dierenarts.
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SANITEL-MED is de online applicatie 
waarin alle voorgeschreven, 
verschafte en toegediende 
antibiotica voor diergeneeskundig 
gebruik worden bijgehouden. Meer 
informatie kunt u vinden in de 
brochure of op  
www.fagg.be./nl/SANITEL-MED.

Uw acties als veehouder zijn nodig in de
strijd tegen antimicrobiële resistentie

Als er geen maatregelen worden genomen, verwacht de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat tegen 
2050 resistente bacteriën niet te behandelen ziektes veroorzaken die tot 10 miljoen doden zullen maken.

50 % minder premixen met antibiotica in gemedicineerd veevoeder2017

50 % minder antibioticagebruik2020 

75 % minder gebruik van kritische antibiotica2020 
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