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#AnimalHealthMatters
We zijn in ons dagelijks leven allemaal afhankelijk van dieren
– voor gezelschap, hulp, vrije tijd en voedsel. Hoe goed we
ook voor onze dieren zorgen, ze kunnen toch ziek worden en
medicijnen nodig hebben.
Het behandelen van zieke dieren is maar een onderdeel van
het verhaal. Naast het belang van behandelen verschuift de
aandacht steeds meer naar het voorkomen van ziekte en naar
vroegtijdige diagnostiek zodat dieren ter bevordering van hun
gezondheid beter begeleid kunnen worden.
Door de gezondheid en het welzijn van meer dan een
miljard dieren in heel Europa – van vissen tot katten
en biggen tot paarden – te beschermen, bevordert de
diergeneesmiddelensector de kwaliteit van leven van mens en
dier en draagt zij bij aan een veilige, betaalbare en duurzame
voedselproductie. Wij beschermen de volksgezondheid door de
uitbraak van dierziektes te voorkomen en ervoor te zorgen dat
Europa beter voorbereid is op nieuwe ziektes en ook op ziektes
die van dier op mens kunnen worden overgedragen.
Wij vinden dat diergezondheid een eerste vereiste is voor
dierenwelzijn, iets waarover inwoners van Europa zich steeds
meer zorgen maken. Wanneer diergeneesmiddelen verantwoord

gebruikt worden, zoals wordt aanbevolen, leveren ze al deze
voordelen op.
Europa is de bakermat van moderne diergeneeskunde en de
thuisbasis van toonaangevende diergeneesmiddelenbedrijven-,
met 50.000 werknemers in heel Europa. Met een jaaromzet
van ongeveer € 6 miljard is Europa’s werelds de op een na
grootste markt voor diergeneesmiddelen. We hebben hoge
verwachtingen van Europa en grote ideeën over hoe we een
bijdrage kunnen leveren aan haar toekomst.
In de komende jaren gaan we onze visie op diergezondheid,
dierenwelzijn en duurzaamheid uiteenzetten.
Omdat we ons steentje willen bijdragen aan de blijvende
gezondheid van Europa en de veiligheid van onze
voedselketen.
Omdat gezonde dieren gezonde mensen en een gezondere
planeet met zich meebrengen.
Omdat Diergezondheid Ertoe Doet #AnimalHealthMatters.

6 manieren waarop de EU de weg kan leiden
naar de bescherming van diergezondheid

1

Zorg voor een tijdige en wetenschappelijk gefundeerde
implementatie van de nieuwe regelgeving voor
diergeneesmiddelen en gemedicineerd diervoeder om
voor alle soorten en op alle markten oplossingen voor
gezondheidsproblemen bij dieren beschikbaar te stellen.

2

Ondersteun de wetenschappelijke bevindingen
van het eigen bureau van de EU – het Europees
Geneesmiddelenagentschap (EMA) – bij de vaststelling
welk aanbod aan diergeneesmiddelen beschikbaar
moet zijn en onder welke voorwaarden zij gebruikt
mogen worden.

3

Geef voorrang aan investeringen voor innovatief
onderzoek op nationaal en op Europees niveau met
behulp van financieringsprogramma’s zoals Horizon
Europe. Zulke programma’s zijn essentieel om de
ontwikkeling van nieuwe generaties vaccins en andere
therapieën voor mens- en diergezondheid te stimuleren.

4

Bevorder regelgeving zo dat er een gunstige omgeving
gecreëerd wordt voor het op de markt brengen van de
laatste wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied
van diergeneesmiddelen.

5

Omarm een geïntegreerde benadering van
ziektebestrijding en antibioticaresistentie door
verschillende beschikbare middelen in te zetten (bijv.
vaccins en diagnostiek). Deze middelen zorgen voor
aanvullende ondersteuning van verschillende therapieën
en producten.

6

Pas een strategie toe die, met name, innovatie voor
de voortdurende ontwikkeling van deze verschillende
middelen ondersteunt en het bewustzijn vergroot dat
deze middelen een breed scala aan dierziekten kunnen
bestrijden, inclusief nieuwe besmettelijke ziekten.

Bescherming van bestaande
oplossingen

Zorg voor een
goede basis

De diergeneesmiddelenindustrie biedt een groot scala aan oplossingen
ter bevordering van de diergezondheid. De belangrijkste prioriteiten voor
de toekomst zijn de inzet van bestaande middelen en de ontwikkeling van
nieuwe.

Europa's concurrentiekracht
en marktleiderschap in de
diergezondheidssector moet
ondersteund worden door stabiele en
gunstige regelgeving.

Antibiotica moeten onderdeel blijven van de veterinaire toolbox, omdat
dieren, ondanks de beschikbare preventieve middelen, ziek kunnen worden
en antibiotica nodig kunnen hebben.

European animal medicines
De pogingen die tot nu toe gedaan zijn om antimicrobiële resistentie (AMR)
industry
in a nutshell
te bestrijden, waren gericht op het behalen van doelstellingen voor de
reductie van antibioticagebruik, maar dit kan aantasting van dierenwelzijn
tot gevolg hebben. Zowel voor dier- als volksgezondheid is het van belang
dat de huidige antibiotica beschikbaar blijven voor dieren, omdat de
alternatieven beperkt zijn of niet bestaan.
TURNOVER

€5.99
Als een vanbillion
de oprichters van het Europees Platform voor verantwoord

Praktische implementatie
van de nieuwe EU
diergeneesmiddelenwetgeving kan
de ontwikkeling van innovatieve en
noodzakelijke diergeneesmiddelen
verder bevorderen ten gunste
van diergezondheid, alsook
volksgezondheid en het milieu.
Dit staat centraal bij de ‘One
Health’-benadering.

gebruik
geneesmiddelen
bij dieren (EPRUMA) blijven we het gebruik van
Europe
is 2ndvan
largest
market in the world
antibiotica bepleiten, maar ‘zo min als mogelijk, zo veel als nodig’.

Wij roepen de Europese Unie op zich duidelijker uit te spreken over, en
COMPETITIVENESS

uiteindelijk de leiding te nemen in de ontwikkeling van een bredere toolbox
1/3
of global market
voor diergezondheidsoplossingen.
Wij zien een Europa dat met een politiek
en regelgevend stelsel de groei van innovatie in de diergezondheidssector
stimuleert en de toekomst ervan veilig stelt.

EMPLOYMENT

50,000 jobs
NUMBER OF COMPANIES

Optimale gezondheid van
292
dieren is afhankelijk van:

zz tests om de gevoeligheid van dieren voor ziekte beter te begrijpen en te
voorspellen welke dieren vatbaar zijn voor ziekte;
zz vaccins en anti-parasitica die verdere nadelen als gevolg van ziekte
voorkomen, of de mogelijke ontwikkeling van secundaire infecties
tegenhouden en het gebruik van therapieën zoals antibiotica verder
optimaliseren;
R&D EXPENDITURE
zz digitale tools ter monitoring van: identificatie, diergezondheidsstatus,
More than
metabole prestaties en gedrag met als gevolg een gerichtere
behandeling; beter onderbouwde beslissingen; en vroegtijdige
interventies omdat stressoren en ziekte eerder ontdekt worden;
zz diagnostiek ter vereenvoudiging van een meer efficiënte herkenning van
zieke dieren en het pathogeen waarmee de ziekte geassocieerd is, zodat
gerichte preventie en behandeling mogelijk is;
zz behandeling met producten die een heel scala aan
gezondheidsvoordelen bieden, in het bijzonder voor dieren die ziek zijn of
een verhoogd risico hebben om ziek te worden;
zz training en kennis die worden verstrekt door
diergeneesmiddelenbedrijven om dierenartsen en boeren te helpen bij
het
gebruiken
van diergeneesmiddelen en de overige uitdagingen rond
Sources: CEESA,
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diergezondheid op het bedrijf.

SMEs

112

€400 million/year

Europa
vertegenwoordigt
ongeveer een
derde van de
mondiale markt

Direct of indirect
biedt onze sector
werk aan bijna 10
miljoen mensen
in heel Europa

De diergeneesmiddelensector is in
alle EU-lidstaten
aanwezig

Gezonde dieren, veilig voedsel
Een veilige en duurzame voedselketen is essentieel om de groeiende
bevolking te voeden. De diergeneesmiddelensector levert de behandelingen
en de middelen ter voorkoming van ziekte om dit waar te maken.
zz Het terugdringen van infecties bij dieren vergroot het dierenwelzijn, de
voedselveiligheid en de voedselopbrengsten, wat ten goede komt aan de
burgers van Europa.
zz Diergeneesmiddelen dragen bij aan het voorzien in de stijgende vraag
naar voedsel in de wereld - die naar verwachting in 2050 verdubbeld zal
zijn.
zz De diergeneesmiddelensector levert een essentiële bijdrage aan de
herontwikkeling van het Europese platteland en waarborgt tegelijkertijd
de voedselveiligheid, als onderdeel van van de doelstellingen van de
Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling.
Het voorkomen van al bestaande en nieuwe dierziektes is niet alleen
essentieel voor de bescherming van de volksgezondheid, maar ook voor de
Europese agri-food sector.
We moeten er gezamenlijk voor zorgen dat de dieren in Europa
beschermd worden tegen ziekten en lijden. We hopen dat u het er
mee eens bent dat Diergezondheid Ertoe Doet.

Dankzij uitgebreide
beheersingsmaatregelen
van de EU en vaccinatie
van pluimvee is het aantal
gevallen van salmonella bij
mensen in de EU met bijna
50% gedaald sinds 2004.

Geslaagde
vaccinatieprogramma’s voor
dieren en het EU-dierenpaspoort
hebben ervoor gezorgd dat
er in verreweg het grootste
deel van de lidstaten geen
hondsdolheid meer voorkomt.
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