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Over het project
Het project “EurHealth-1Health - Euregional Pre-

dier leidt tot emissies van antibiotica en het aantreffen

vention Against Antibiotic Resistance and Infections“

van antibioticaresistentie in rioleringssystemen en

is gericht op één van de grootste uitdagingen in de

oppervlaktewater. Grens- en sector overschrijdende

gezondheidszorg: de bestrijding van levensgevaarlijke

samenwerking is daarom van groot belang.

infecties die worden veroorzaakt door bijzonder resistente micro-organismen.

Dit hebben de regeringen van Nedersaksen, NoordRijnland-Westfalen en Nederland ook zo erkend en alle

Hierbij moet stevig op het ontstaan van antibioti-

drie benadrukken zij het belang van deze kwestie. In

caresistentie worden ingezet. Dit is slechts met behulp

genoemde (deel)staten wordt gewerkt aan preventie

van een geïntegreerd “1Health“- concept mogelijk: de

van antibioticaresistentie, het voorkomen van infec-

gezondheid van mens en dier is namelijk direct aan

ties door bijzonder resistente micro-organismen en

elkaar gerelateerd en wordt beïnvloed door het mi-

intersectorale samenwerking in het kader van grens-

lieu. Vooral bij infectieziekten wordt duidelijk dat de

overschrijdende 1Health initiatieven. Deskundigen uit

gezondheid van mens en dier met elkaar verbonden

de humane en veterinaire geneeskunde zullen in dit

is: problemen met dezelfde zeer resistente micro-or-

project in beide landen hun expertise bundelen, sector

ganismen en de daarmee samenhangende antibioti-

overstijgende opleiding bevorderen en gezamenlijk

caresistentie treden zowel bij mensen- als dierenpo-

aan de handhaving en verbetering van de volksgezond

pulaties op. Het gebruik van antibiotica bij mens en

heid werken.
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