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Antibioticumresistentie stabiel, maar meer resistente
bacteriën verwacht

Zo luidde de kop van het persbericht bij de presentatie van het
NethMap/MARAN rapport 2015. Dit rapport beschrijft het
gebruik van antibiotica en de mate van resistentie tegen
antibiotica bij mens en dier in Nederland. Bij de mens is gebruik
van antibiotica in 2014 iets afgenomen en is de resistentie de
afgelopen jaren stabiel gebleven. De SDa rapporteerde eind mei
al dat het gebruik van antibiotica in dieren , na jaren van forse
daling, in 2014 nauwelijks nog is afgenomen. Meer over de
resistentie tegen antibiotica leest u hier en hier (appendixen).

De Autoriteit Diergeneesmiddelen lid van het Europese
Platform voor verantwoord diergeneesmiddelen gebruik,
EPRUMA

De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, heeft zich aangesloten als
associate partner van ‘The European Platform for the Responsible Use
of Medicines in Animals’ (EPRUMA). De SDa zal, naast de nationale
platforms uit België, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, Nederland
vertegenwoordigen en zo bijdragen aan de Europese dialoog met de
belanghebbenden over het verantwoord gebruik van
diergeneesmiddelen. Lees hier meer.

Pharmaceutisch Weekblad besteedt aandacht aan
dierfarmacotherapie

In het Pharmaceutisch Weekblad van 5 juni 2015 schrijven Inge
van Geijlswijk en haar collega’s over het werken met
geneesmiddelen op het snijvlak van de humane en veterinaire
zorg. Meer informatie voor apothekers over het benchmarken
van dierenartsen leest u hier.
In deze uitgave wordt ook aandacht besteed aan het
aanwenden van humane geneesmiddelen bij dieren, magistrale
bereidingen en palliatieve zorg bij dieren. Wilt u alle artikelen in
het Pharmaceutisch Weekblad lezen, klik dan hier.
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Voorzitter en lid van het SDa-expertpanel in Expert
Advisory Group van European Medicines Agency

Prof. Dick Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse bij het
IRAS, en dr. Inge van Geijlswijk (ziekenhuisapotheker en hoofd
van de apotheek) zijn beiden uitgenodigd om zitting te nemen in
verschillende Expert Advisory Groups van het “European
Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)”
project van de European Medicine Agency te Londen, Verenigd
Koninkrijk.
Deze twee leden van het SDa-expertpanel zullen zich bezig
houden met adviseren over het verzamelen van informatie over
het antibioticagebruik op Europees niveau. ESVAC van de EMA
publiceert momenteel alleen verkoopcijfers van antibiotica op
Europees niveau. De adviesgroepen verkennen de
mogelijkheden om het gebruik van antibiotica op
diersectorniveau te gaan monitoren op een gestandaardiseerde
wijze.
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