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#1 Achtergrond in Europa
■ 2006: eerste Communicatie van de Europese Commissie over CBRN risico’s
■ 2009: eerste EU CBRN Actie Plan
– 124 maatregelen die door lidstaten zouden aangenomen worden = onmogelijk
– algemene risico aanpak: preventie, detectie, voorbereiding en behandeling = geen
focus
■ 2012: 1ste Voortgangsrapport over het EU CBRN Actie Plan: ongelijke implementatie
door lidstaten
■ 2012: Conclusies van de Europese Raad
– Gebruik het EU CBRN Actie Plan als basis om huidig beleid te hervormen
■ 2014: Communicatie over een nieuwe Europese aanpak om CBRN-e risico’s te
detecteren en te beheren
■ 2016: 2de Voortgangsrapport over het EU CBRN Actie Plan
■ 2017: Herziening van het EU CBRN Action Plan

#2 EU CBRN Actie Plan 2017
■ Oktober 2017: Europese Commissie publiceert Communicatie over
herziening van het CBRN Actie Plan
– Focus omvat ditmaal nadrukkelijk maatregelen omtrent
voorbereiding en behandeling in geval van CBRN risico’s
– Meer engagement van de lidstaten
■ December 2017: Europese Raad keurt nieuw CBRN Actie Plan goed

#3 Structuur
■ Algemene erkenning dat CBRN risico’s reëel zijn
– Salisbury nerve agent attack!
■ Nauwere samenwerking tussen lidstaten en de Europese instellingen,
i.e. Europol, ECDC

#4 Doelstellingen
1. Verhinder/verminder toegankelijkheid tot CBRN materiaal
– Toename controles aan grenzen
– Actualiseer lijst van CBRN hoog-risico materialen
– Dual use
– Betere controle op laboratoria die CBRN materialen gebruiken

#4 Doelstellingen
2. Betere voorbereiding en behandeling van CBRN incidenten
– ° EU CBRN Advisory Group
– Toename van het aantal (Europese) trainingen
– Analyseren van lacunes inzake CBRN disaster response en het
detecteren van CBRN materialen Assess gaps of CBRN disaster
response
– Verbeteren vansystemen tot voortijdige waarschuwing en
beantwoording i.g.v. CBRN incident
– Versterken van voorbereidingen van laboratoria (BSL 3/4)
– Versterken van voorbereidingen van grensoverschrijdende
gezondheidsdreigingen
■ Gemeenschappelijke aankoop van vaccins

– Ontwikkeling van een EU handboek omtrent bioterrorisme
dreigingen

#4 Doelstellingen
3. Sterkere samenwerking met Regionale en Internationale partners
– Samenwerkingen met USA
– EU-NATO workshop
– Versterkte samenwerking met gespecialiseerde internationale
organisaties, zoals IAEA, OPCW,

#4 Doelstellingen
4. Verbeter de kennis omtrent CBRN risico’s: oprichting van een EU
CBRN beveiligingsnetwerk
– (her)oprichting van EU Advies Groep van nationale CBRN
coördinatioren
– Analyse van lacunes inzake preventie, detectie, voorbereiding en
behandeling
– Europol versterkt haar rol als kenniscentrum rond CBRN
beveiliging
– Identificeer onderzoeksnoden en zich meer toeleggen op nieuwe
CBRN dreigingen
– Onderstenen van harmonisatie/standardisatie van CBRN
producten

#5 Achtergrond in Amerika
§ September 2001: brieven met anthrax sporen verstuurd
naar Capitol Hill
§ Brieven verstuurd op twee verschillende data: 18/09 &
9/10 naar verschillende locaties
§ 22 personen besmet met anthrax:
§ 11 geïnhaleerd (5 overleden) & 11 cutaan
§ 9 personen besmet op plaats waar brieven werden
ontvangen
§ 13 personen besmet a.g.v. verspreiding (in het
postgebouw)
§ Behandeling:
§ 42.000 personen ontvingen antibiotica (ciprox,
doxycycline, amoxiciline)
§ ! Anthrax sporen waren deels antibiotica resistent
(44% aanvaarding)

§ Totale hervorming van US Dept of Health & Human
Services (HHS)

#6 Oprichting van BARDA
§ BARDA: Biomedical Advanced Research & Development Authority
§ 2004: Project BioShield: toekenning van $5.6B over een periode van
10 jaar om medicijnen te ontwikkelen tegen CBRN dreigingen
§ 2006: Oprichting van het bureau van de Assistant Secretary for
Preparedness & Response (ASPR) en van BARDA
§ Mogelijkheid tot investeren in Advanced Research & Development
§ Toekennen en gebruikmaken van Emergency Use Authorisations

§ 2013: Hernieuwing van Project BioShield
§ Toekenning van $2.8B
§ Jaarlijkse toelage van $415M aan Advanced Research & Development

#7 BARDA 2015 - 2017

#8 BARDA & CBRN focus

#9 10 jaar BARDA succes
■ Ontwikkeling van 27 producten werden ondersteund
■ >14 producten werden toegevoegd aan de Strategische Nationale
Stock
■ >6 producten werden voorbereid op FDA goedkeuring, o.a.
– Anthrax vaccin voor post-exposure prophylaxis
– Smallpox antiviral
– Radiologisch antiviral
■ 4 producten voor behandeling van brandwonden werden toegevoegd
aan Strategische Nationale Stock
■ Essentieel: identificatie van lacunes en dus prioriteiten inzake O&O
– Partnership met industrie

#10 Conclusies
■ Europa kan lessen leren van Amerika uit de doelgerichte benadering
én strategische ondersteuning van vooraf geïdentificeerde
noodzakelijke medicijnen tegen CBRN risico’s
– In Amerika (en Canada) ontstond door deze aanpak een nieuwe
industrie
■ Bij een CBRN incident is er nood aan betere coördinatie tussen
lidstaten maar ook en vooral tussen civiele én militaire capaciteiten
■ Nood aan een Europese stockpile van CBRN medicijnen die makkelijk
door lidstaten kunnen verkregen worden in geval van een CBRN
incident (grensoverschrijdend)
■ Naar analogie met de functie van ASPR, nood aan een Europese
Coordinator voor CBRN interventies die zowel op Europees als lidstaat
niveau aanbevelingen kan geven
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