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Persbericht 
Luxemburg, 26 februari 2019 

Controleurs onderzoeken bestrijding van 
“supermicroben” door EU 
De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle van de EU-maatregelen tegen 
supermicroben, inclusief bacteriën die resistent geworden zijn tegen antibiotica. Met name 
zullen de controleurs nagaan hoe de Europese Commissie en de relevante agentschappen 
essentiële activiteiten en middelen op dit gebied beheren. Ze zullen ook het belang en de 
doeltreffendheid van EU-bijdragen en -ondersteuning beoordelen. 

Antimicrobiële resistentie (AMR) doet zich zowel in mensen als in dieren voor wanneer microben 
zoals bacteriën, virussen, parasieten of schimmels resistent worden tegen medicijnen die 
voorheen een doeltreffende behandeling boden. Elk jaar leiden infecties die worden veroorzaakt 
door geneesmiddelenresistente bacteriën in de EU tot de dood van circa 33 000 personen en tot 
economische verliezen van ongeveer 1,5 miljard EUR. De Wereldbank heeft gewaarschuwd dat 
dergelijke infecties tegen 2050 wereldwijd evenveel economische schade kunnen aanrichten als 
de financiële crisis van 2008. 

De controleurs hebben vandaag een vooruitblik op de controle inzake EU-maatregelen ter 
bestrijding van AMR gepubliceerd. Een vooruitblik op de controle verschaft informatie over een 
lopende controletaak. Dergelijke documenten zijn bedoeld als bron van informatie voor degenen 
die geïnteresseerd zijn in het gecontroleerde beleid of de gecontroleerde programma’s.  

“AMR is een van de ernstigste bedreigingen voor de volksgezondheid waarmee we worden 
geconfronteerd”, aldus Janusz Wojciechowski, het lid van de Europese Rekenkamer dat 
verantwoordelijk is voor de controle. “Tijdens onze controle zullen we de EU-maatregelen ter 
ondersteuning van een behoedzamer gebruik van bestaande antimicrobiële behandelingen 
beoordelen, alsmede onderzoek met het oog op ontwikkeling van nieuwe behandelingen.” 

De EU heeft verschillende beleidsinitiatieven ontwikkeld om AMR te bestrijden, waaronder het 
"één gezondheid”-actieplan, het EU-kader voor de monitoring van antimicrobiële resistentie in 
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de veterinaire sector, de gezamenlijke actie tegen antimicrobiële resistentie en het programma 
“New Drugs for Bad Bugs” ter ondersteuning van O&O.  

De controle heeft betrekking op maatregelen en programma 's die worden beheerd door 
relevante directoraten-generaal van de Commissie en EU-agentschappen, zoals het Europees 
Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding, de Gemeenschappelijke Onderneming voor het 
initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen, of het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, 
gezondheid, landbouw en voeding. 

In het bijzonder zullen de controleurs nagaan of de Commissie en de EU-agentschappen: 

o essentiële activiteiten en middelen goed beheren; 

o een doeltreffende bijdrage leveren aan het verminderen van AMR en het bevorderen van 
een behoedzaam gebruik van antimicrobiële behandelingen bij dieren;  

o beschikken over adequate mechanismen om EU-steun voor AMR-onderzoek te coördineren 
en evalueren. 

 

 

Noot voor de redactie  

Het controleverslag zal naar verwachting in de eerste helft van 2020 worden 
gepubliceerd. 
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