Persbericht AMCRA
Op 15 juni 2011 werd te Brussel in de gebouwen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen
en Gezondheidsproducten (FAGG) door alle partners de oprichtingsacte van het kenniscentrum voor
antibioticumgebruik en –resistentie bij dieren,kortweg het AMCRA of antimicrobial consumption and
resistance in animals ondertekend.

Het AMCRA zal fungeren als kenniscentrum voor alles wat te maken heeft met antibioticagebruik en
resistentie bij dieren. De oprichters en financierders van het AMCRA zijn de landbouworganisaties
(Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Fédération Wallone de l’Agriculture), de
Beroepsvereniging van Mengvoederfabrikanten, Pharma.be, de Hoge Raad van de Orde der
Dierenartsen samen met de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent en de
verantwoordelijke Federale Overheden, het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. In haar
werking zal het AMCRA streven naar een maximale participatie van alle betrokken partijen via een
uitgebreide adviesraad dit alles om een duurzaam antibioticabeleid in de diergeneeskunde in België te
realiseren. Het AMCRA is gevestigd in de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent.
Het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde en de veehouderij en de daaruit volgende
ontwikkeling van resistentie bij dier en mens is een belangrijk probleem. Op initiatief van pharma.be de
Belgische vereniging van de geneesmiddelenindustrie (pharma.be) werd op 11 juni 2010 voor het
eerst een rondetafelgesprek georganiseerd waar alle sectoren betrokken in de dierlijke productieketen
samen aan tafel zaten om het probleem van antimicrobiële resistentie en antibioticagebruik bij dieren
te bespreken. Hier werd de kiem gelegd voor de oprichting van het AMCRA waarin alle betrokken
actoren en de overheid de handen in elkaar slaan om deze problematiek aan te pakken.
Het AMCRA is een nooit gezien, uniek en sector breed initiatief dat als missie heeft om alle gegevens
in verband met het gebruik van en resistentie tegen antimicrobiële middelen bij dieren in België te
verzamelen en te analyseren om op basis hiervan op een neutrale en objectieve manier te
communiceren, te sensibiliseren en te adviseren. Dit alles met als doel het vrijwaren van zowel de
volksgezondheid als de diergezondheid en het dierenwelzijn en ook het bereiken van een duurzaam
antibioticabeleid in België.

Voor meer informatie :
Prof. Jeroen Dewulf
Jeroen.dewulf@ugent.be
092647543 / 0476 49 70 40
Dr. Davy Persoons
Davy.persoons@ugent.be
09 264 75 48 / 0476 712115
De volledige oprichtingstekst van het kenniscentrum AMCRA kan u vinden op
www.rohh.ugent.be
www.abcheck.ugent.be

