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De sessie bestond uit drie gedeeltes. Allereerst konden de deelnemers de vragen die leefden ten
aanzien van diergeneesmiddelen op stickervellen schrijven. Uit deze inventarisatie bleek dat veruit
de meeste vragen betrekking hadden op het onderzoek om de aanwezigheid beter in beeld te
brengen:
- Op welke stoffen moeten we ons focussen?
- Hoeveel diergeneesmiddelen worden er gebruikt en kunnen we aan de hand van

stofeigenschappen het voorkomen in het milieu voorspellen? Hoeveel en welke
diergeneesmiddelen worden aangetroffen in mest, bodem, oppervlaktewater en grondwater?

- En hoe kunnen we de aanwezigheid het beste meten?
Ook werd gesignaleerd dat monitoringsgegevens nog onvoldoende worden teruggekoppeld naar
waterbeheerders.

In een korte presentatie lieten de sessieleiders hierna zien dat er diverse recente projecten lopen
die inspelen op een groot deel van deze vragen. Ook werd een voorbeeld gegeven van hoe je
stoffen kunt prioriteren op basis van gebruiksklassen en stofeigenschappen. Hierover is onlangs
een artikel verschenen. Zie: www.h2o-watermatters.com/#. Daarna rechtsboven klikken op
‘Veterinary medicines in manure, soil and water’.

Geconstateerd werd dat er steeds meer bekend wordt over de aanwezigheid van
diergeneesmiddelen in het (water)milieu, maar dat de effecten nog grotendeels onderbelicht
worden. Omdat risico’s een combinatie zijn van blootstelling en effect zijn de risico’s van de
gevonden stoffen op dit moment nog niet goed in te schatten.

Tenslotte gaven de deelnemers nog een aantal aanbevelingen mee. De belangrijkste zijn:
- Meetgegevens moeten beter ontsloten worden, mogelijk zelfs in een centrale database.
- Er moet meer aandacht komen voor effecten.
- Breng ‘laaghangend fruit’ in beeld, bijvoorbeeld door de aanpak van diergeneesmiddelen mee

te laten liften met andere (beleids)maatregelen.
Een voorbeeld van dit laatste punt is meer oog te hebben voor alternatieven om dierenwelzijn te
verbeteren, waardoor minder diergeneesmiddelengebruik nodig is.


