
Belgisch nationaal actieplan « One Health » voor de 
bestrijding van antimicrobiële resistentie

Dr. Gaëlle Vandermeulen
22 juni 2021

Webinar



AMR gaat over levens!

700.000
=

1 persoon elke 45 
seconden

Elk jaar sterven wereldwijd ongeveer 700 000 mensen aan infecties met 
antibioticaresistente kiemen. 
Zonder actie zullen antibioticaresistente kiemen naar schatting tegen 2050 jaarlijks voor 
10 miljoen doden zorgen (meer dan door kanker!)



Source: OECD, 2018 - Stemming the Superbug Tide: Just A Few Dollars More. oe.cd/amr-2018
Infographic: Antibiotic resistance – an increasing threat to human health (ECDC)

In België zijn er naar schatting jaarlijks ~ 530 overlijdens toe te schrijven aan AMR (dicht bij 
het gemiddelde voor de OECD-landen).

AMR gaat over levens!

Elk jaar sterven er in Europa 33 000 mensen als gevolg van een infectie met 
antibioticaresistente bacteriën. 
Dit is ~ 90 mensen/ dag! 
De last voor de bevolking van de EU / EEA van infecties geassocieerd met resistente
bacteriën is vergelijkbaar met die voor de griep, tuberculose en HIV/AIDS samen!



AMR is ook een economische zaak

AMR kost jaarlijks ongeveer 1,1 miljard euro aan de gezondheidssystemen van de landen

van de EU / EEA (OCDE, 2019). 

De jaarlijkse kost van AMR in België is ~ 24 miljoen euro (OCDE, 2019).

Schattingen voor het Belgische gezondheidssysteem ~ 76 586 hospitalisatiedagen extra

Maar... Het loont om preventieve maatregelen te nemen! 
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Het NAP staat voor de wil tot een rationeler politiek beleid.

De doelstelling is om het geheel van initiatieven te

verzamelen in een meerjarig kader, genoemd ‘Belgisch

nationaal actieplan « One Health » in de strijd tegen

antibioticaresistentie’ om zo meer coherentie te creëren en

om een doeltreffend systeem van samenwerking en

coördinatie te ontwikkelen.



Coördinatie:
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Actie in de diergeneeskunde

• Verantwoord AB gebruik bij dieren

Verminderd AB gebruik
Preventie (bioveiligheid, vaccinatie…)

• Benchmarking van dierenartsen / veehouders

• Coaching

• E-formularium

• Surveillance

• …



Acties in de humane geneeskunde

• Intensifiëring van IPC programma’s

• Richtlijnen

• Nieuwe tools om praktijken te
verbeteren

• Aanpassing van de voorwaarden voor
antibiotica

• Surveillance

• …



Acties in het domein van milieu/omgeving en One Health acties

• Intersectorieel bestuur

• Jaarlijks rapport One Health AMU/AMR 
voor België (BELMAP)

• Communicatie: Sensibilisatiecampagne, e-
learnings...

• Onderzoek: Monitoring, alternatieven voor
antibiotica

• … 
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