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Voorwoord: “Bewustwordingmomentjes” 

Beste lezers,  

 

Onbewust staat deze editie 

van het magazine in het    

teken van “bewustwording”.  

Bij het samenstellen ervan 

kom ik namelijk tot de       

conclusie dat alle artikelen 

uitnodigen of vragen om  een 

zekere mate van bewust-

wording. Waarom willen we 

als maatschappij niet alle 

gevolgen van voedselproduc-

tie onder ogen zien of is er 

onvoldoende kennis? (Artikel: 

Het neusje van de zalm?!) 

Waarom krijgt een individu-

eel dier met een naam waar-

van we een verhaal kennen 

zoveel meer aandacht dan 

hele groepen anonieme die-

ren? (Artikel: It’s not you, it’s 

your genes..) Waarom zijn er 

nog steeds dierenartsen die   

denken nog nooit met dieren-

mishandeling in aanraking te 

zijn geweest? (Artikel: Lezing 

dierenmishandeling: de die-

renpolitie en forensische 

diergeneeskunde) En waar-

om maken we een onder-

scheid in het doen van dier-

proeven wat betreft mens-

apen als niet is  bewezen dat 

ze verschil in lijden ervaren?  

 

Benieuwd ben ik of jullie bij 

het lezen van het magazine 

net als ik zulke “bewust-

wordingmomentjes” zullen 

gaan beleven. Ik denk name-

lijk dat bewustwording  bij 

vele problemen  het meest 

belangrijke deel van de op-

lossing is. Het   thema sluit 

dan ook perfect aan bij de 

doelen van       Hygieia. We 

zijn blij dat we met Hygieia 

een bijdrage kunnen leveren 

aan de bewustwording van 

de relatie tussen mensen, 

dieren en het milieu.   

 

Laatst vroeg een docente 

tijdens een onderwijsmo-

ment enthousiast hoeveel 

bloeddonoren wij in onze co-

groep hebben zitten. Alle 

vingers bleven omlaag. Ook 

op persoonlijk vlak zijn mo-

menten van bewustwording 

soms hard nodig...  

 

Veel leesplezier!   

 

Met vriendelijke groet, 

 

Lisette Derksen 

 

h.t. Vicevoorzitter der Hygieia  

h.t. Voorzitter redactie- 

commissie der Hygieia ■  
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Het lijkt weer even 

voorbij te zijn: goede voorne-

mens voor het nieuwe jaar 

die ontaarden in massale 

dieethypes. Er zijn volledige 

diëten gebaseerd op zalm, 

omdat het een goede bron 

van eiwitten en andere voe-

dingsstoffen (omega-3 vetzu-

ren, vitaminen, mineralen) is. 

Anderen raden zalm juist af 

omdat het “boordevol gifstof-

fen” zou zitten. Is het daad-

werkelijk zo slecht gesteld 

met de kwaliteit van zalm?  

 

De vraag naar vis groeit en 

ervan uitgaande dat de vis-

vangst gezien de dreigende 

Het neusje van de zalm?!  

 

►  De gevolgen van de productie van kweekzalm voor de volksgezondheid 

en het milieu 

Anne-Fleur Brand 

 

Studente  

diergeneeskunde 

Universiteit Utrecht 

en redactielid 

“Belangrijke 

problemen bij 

viskweek zijn het 

gebruik van 

vismeel, dier-

geneesmiddelen, 

mestproductie en 

energie- en 

waterverbruik.” 

schaarste niet zal toenemen, 

ligt het voor de hand dat het 

aandeel van viskwekerijen 

toeneemt. Tussen 1970 en 

2011 steeg productie van 3 

miljoen ton naar 62,7 mil-

joen ton vis.1 Hoewel aqua-

cultuur op het eerste gezicht 

de wildvispopulaties lijkt te 

ontlasten en onder meer 

controleerbare omstandig-

heden plaatsvindt, is kweek-

vis niet noodzakelijkerwijs 

beter voor de gezondheid 

van de mens of voor het  

milieu. Belangrijke proble-

men bij viskweek zijn het 

gebruik van vismeel, dier-

geneesmiddelen, mest -

productie en energie- en  

waterverbruik. 

4 Mens én dier 

Aquacultuur, de teelt van 

aquatische organismen, kent 

verschillende vormen. Ener-

zijds zijn er de terrestriale 

systemen (tanks, met regen 

gevoede vijvers, intensieve 

gesloten systemen e.d.),  

anderzijds de systemen in 

meren of zeeën (grote kooien 

langs oevers of op open zee). 

De zalmkweeksector combi-

neert bovengenoemde sys-

temen.  

 

De productiecyclus van zalm 

duurt ongeveer 10-16 maan-

den in zoetwater plus 14-24 

maanden in zeewater, afhan-

kelijk van de watertempera-

tuur. Nadat een vrouwtje is 

'gestript', worden de eicellen 
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Het neusje van de zalm?!  

 

►  De gevolgen van de productie van kweekzalm voor de volksgezondheid 

en het milieu 

gemixt met sperma. Tijdens 

het eerste jaar groeit de be-

vruchte eicel  uit tot een visje 

van ca. 100 gram in een ge-

controleerd zoetwater milieu. 

Vervolgens wordt de zalm 

getransporteerd naar kooien 

in zee waar ze gedurende 

een periode van 14-24 

maanden een gewicht van 

ca. 4-5 kg bereiken (zie fi-

guur 1). 

 

Vismeel en visolie afkomstig 

van de industrievisserij vor-

men de basis van het meeste 

voer voor kweekzalm. Hoewel 

dit grotendeels wordt ge-

maakt van vis die niet wordt 

geconsumeerd, wordt wel 

een belangrijke schakel in de 

voedselketen in zee beïn-

vloed. De gedachte dat vis-

kweek overbevissing tegen 

kan gaan, gaat dus niet ge-

heel op. Daarnaast vormen 

vismeel en visolie een be-

langrijke bron van dioxinen 

en dioxine-achtige stoffen. 

Een studie van Hites et al. 

toont dat de concentraties 

organochloride contaminan-

ten in kweekzalm significant 

hoger zijn dan die in wilde 

zalm.2 Met oog op boven-

staande zaken worden per-

centages vismeel in visvoer 

teruggebracht en wordt on-

derzoek gedaan naar plant- 

aardig voer, zoals algen en  

nomen tot enkele honderden 

meters van de kwekerijen. 

De toename van organische 

stof verandert de samenstel-

ling van sedimenten en kan 

de biodiversiteit op de zeebo-

dem verminderen.4 Dergelij-

ke lokale effecten zijn aan-

zienlijk minder in diepere 

wateren of in wateren met 

sterke stroming waardoor 

afvalverspreiding over een 

groter oppervlak plaatsvindt.5 

 

De rol van management mag 

echter niet worden verwaar-

loosd. Zo blijken de voeder-

frequentie en de tijd dat een 

installatie actief is ook een 

belangrijke rol te spelen. Het 

soja.3 

 

De intensieve kweek van 

zalmachtigen in zeekooien 

genereert aanzienlijke hoe-

veelheden organisch afval in 

de vorm van niet opgegeten 

voer en uitwerpselen.        

Omgevingsvariabelen van de 

kweeklocatie zoals diepte en 

stroomsterkte bepalen in 

belangrijke mate de potenti-

ële aantasting van de zee-

bodem. In de beschutte en 

relatief ondiepe kustwateren 

(waarin de meeste bedrijven 

zijn gevestigd) kunnen deze 

afvalstoffen zich ophopen in 

de zeebodem onder de kooi-

en. Effecten worden waarge-

Figuur 1 

De productiecyclus van 

kweekzalm 



 

periodiek braakleggen van 

gebruikte gebieden wordt 

genoemd als één van de bes-

te managementtools voor 

duurzame visteelt.5 

 

Via het visvoer komen water- 

oplosbare nutriënten zoals 

stikstof en fosfor in het water 

terecht. Deze nutriënten kun-

nen de groei van waterplan-

ten en algen bevorderen.4 

Om voerverspilling tegen te 

gaan, wordt er steeds vaker 

gebruik gemaakt van geauto-

matiseerde voersystemen, 

waar feedbackmechanismen 

detecteren wanneer de vis 

uitgegeten is.  Hierdoor kun-

nen vissen naar verzadiging 

Het neusje van de zalm?!  

 

►  De gevolgen van de productie van kweekzalm voor de volksgezondheid 

en het milieu 

worden gevoed zonder over-

voeding en de daaruit voort-

vloeiende voerverspilling.4 

 

De kwaliteit van voedings-

middelen in het water  en 

een hoge bezettingsgraad, 

kan de hoeveelheid bacteri-

ën op de vissenhuid verho-

gen. De stijgende productie 

van aquacultuurproducten 

kan hierdoor, zonder ade-

quaat management, gepaard 

gaan met een verhoogd risico 

op zoönotische infecties voor 

mensen die deze vissen of 

hun producten onvoorzichtig 

hanteren of consumeren.  

Pathogenen kunnen van na-

ture in het milieu voorkomen 

6 Mens én dier 

(Aeromonas hydrophila, Ed-

wardsiella tarda, Mycobacte-

rium marinum, Streptococ-

cus iniae, Vibrio vulnificus en 

V. damsela.) of optreden 

door milieuvervuiling als ge-

volg van verontreiniging; het 

gebruik van uitwerpselen als 

meststof en fecaal afval uit 

rioolwater, gehouden of wilde 

dieren (Salmonella, Shigella, 

pathogene Escherichia coli, 

Yersinia, Brucella, Edward-

siella).6 

 

Antibiotica, paraciticiden en 

vaccins worden dan ook toe-

gepast in de zalmkweek-

sector, al varieert de mate 

waarin sterk per land. Uit een 

“De rol van 

management mag 

echter niet worden 

verwaarloosd” 
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Het neusje van de zalm?!  

 

►  De gevolgen van de productie van kweekzalm voor de volksgezondheid 

en het milieu 

onderzoek van de NVWA uit 

2009 bleek resistentie tegen 

antibiotica van micro-

organismen afkomstig van 

kweekvis vergelijkbaar te zijn 

met dat van vlees. Ook ble-

ken chemische contaminan-

ten nog geen risico voor de 

volksgezondheid te vormen. 

Wel wordt in dit rapport ge-

adviseerd om in de viskweke-

rij resistentie tegen antibioti-

ca te monitoren zoals dit in 

de landbouwsector gebeurt.7 

 

Een ander, nog niet genoemd 

negatief effect van zalm-

kweek is de rol van de kwe-

kerijen bij de overdracht van 

ziekte naar wilde zalm (en 

andere vis). Met name de 

zeeluis vormt een belangrijke 

dreiging, omdat bekend is 

dat zij verscheidene virussen 

en bacteriën bij zich kunnen 

dragen. In wilde zalm zorgt 

de migratie, als onderdeel 

van de levenscyclus, dat  

jonge zalmen beschermd zijn 

tegen overdracht van para-

sieten vanuit volwassen zal-

men. Echter, wanneer wilde 

zalmen in het voor- en najaar 

langs kwekerijen bij mondin-

gen van rivieren zwemmen, 

wordt voor de parasieten 

toegang geboden tot jongere 

gastheren, hetgeen resul-

teert in verhoging van het 

aantal infecties tijdens de 

5. Carroll, M. L., Cochrane, 

S., Fieler, R., Velvin, R., & 

White, P. (2003). Organic 

enrichment of sediments 

from salmon farming in Nor-

way: environmental factors, 

management practices, and 

monitoring techniques. Aqua-

culture, 226(1), 165-180.  

6. Haenen OL, Evans JJ, 

Berthe F.(2013) Bacterial 

infections from aquatic spe-

cies: potential for and pre-

vention of contact zoonoses. 

Rev Sci Tech. 2013 Aug;32

(2):497-507. 

7. NVWA (2009). Advies inza-

ke de risico’s van gekweekte 

vis. https://www.vwa.nl/

o n d e r w e r p e n /

r i s i c o b e o o r d e l i n g e n /

bestand/39802/kweekvis-

risico-s-van-gekweekte-vis 

8. Krkošek, M., Lewis, M. A., 

Morton, A., Frazer, L. N., & 

Volpe, J. P. (2006). Epizootics 

of wild fish induced by farm 

fish. Proceedings of the Na-

tional Academy of Sciences, 

103(42), 15506-15510. 

9. Marine Harvest (2013). 

Salmon Farming Industry 

Handbook. ■ 

eerste 2,5 maanden (~80 km 

van de trekroute).8 Vanwege 

de beperkte werkzaamheid 

op lange termijn en de be-

schikbaarheid van middelen 

om luizen te bestrijden, 

wordt momenteel naar     

strategieën gekeken op het 

gebied van management.8 

 

Als bovenstaande problemen 

niet op tijd worden getackeld, 

zal het probleem zich immers 

niet beperken tot enkel ach-

ter het net vissen… ■ 

 

Referenties: 

1. Food and Agricultural Or-

ganisation of the United Na-

tions (2014). Aquaculture. 

h t t p : / / w w w . f a o . o r g /

aquaculture/en/ 

2. Hites, R. A., Foran, J. A., 

Carpenter, D. O., Hamilton, 

M. C., Knuth, B. A., & 

Schwager, S. J. (2004). Glob-

al assessment of organic 

contaminants in farmed 

salmon. Science, 303(5655), 

226-229. 

3. Costa, L. G. (2007). Con-

taminants in fish: risk-benefit 

considerations. Archives of 

Industrial Hygiene and Toxi-

cology, 58(3), 367-374. 

4. Scottish Executive FRS 

Marine Laboratory, Fishery 

Research Services (2003).  

Environmental Impacts of 

Fish Farming 
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Met belangstelling 

volg ik de dierenwelzijn-

discussies in Nederland; van 

de crisis in Pieterburen tot 

aan de verloskrik en bedenk 

mij dan dat het allemaal wel 

wat ver gaat. Of gaat het hier 

in Nieuw Zeeland nog niet 

ver genoeg? Want hier is het 

nog steeds mogelijk om tot 

vier procent van de kudde 

koeien te induceren oftewel 

te laten aborteren. Dit is een 

management tool en heeft 

echt niets met noodzakelijk-

heid te maken. De sector wil 

er wel van af, maar de over-

heid heeft geleidelijk het toe-

gestane percentage terug 

geschroefd en houdt dit voor-

lopig nog op de genoemde 

vier procent. Meer induceren 

kan, maar dan alleen met 

een dispensatie. Redenen 

voor de dispensatie kunnen 

zijn een sterfgeval of andere 

zware persoonlijke omstan-

digheden van de veehouder 

of bijvoorbeeld een fout van 

de inseminator waardoor het 

afkalfseizoen onmogelijk 

lang is geworden. 

 

Een nare bijkomstigheid is 

het feit dat sommige kalfjes 

na inductie toch levend ter 

wereld komen. Ze moeten 

dan op een humane manier 

Zitten we in een spagaat hier? 

 

►  Column 

“Ondertussen doe 

ik mijn best op 

kleine schaal in 

mijn dagelijks werk 

om het welzijn en 

de productie van 

onze koeien te 

verbeteren.” 

gedood worden. Tja, wat is 

dan humaan? Je zou kunnen 

zeggen de dierenarts bellen. 

Dat heb ik nog niet meege-

maakt, wel de verhalen van 

veehouders dat ze een klap 

op de kop krijgen met een 

hamer. Daar werd schande 

van gesproken op het nieuws 

twee weken geleden. Het 

werd echter aangeduid als 

een incident en niet een 

structurele manier van han-

delen op melkveebedrijven. 

Zou de minister die deze 

uitspraak deed niet een berg 

boter op zijn hoofd gehad 

hebben? 

 

Blijft lastig dat we het kalf als 

“bijproduct” hebben van de 

melkindustrie. Je kunt ze 

vermarkten in de vleeskal-

verhouderij, iets waar men in 

Nederland goed in is. Hier 

gaan de stiertjes echter vaak 

met vier dagen op de bobby 

truck. In Amerika willen ze 

het vlees van al die piep-

jonge stiertjes graag hebben. 

Ben je een gunstige kruising 

tussen een melktypisch ras 

en een vleesras dan kun je 

nog eens bij een zoogkoe 

belanden en op een aantal 

maanden leeftijd naar de 

markt als malse biefstuk. 

 

Begrijp mij niet verkeerd; ik 

eet vlees en ben rundveedie-

8 Mens én dier 

renarts, maar er zijn nu een-

maal verbeterpunten in de 

veehouderij. De doelstelling 

voor 2020 in Nieuw Zeeland 

is een flinke stijging van de 

melkproductie. Dat kan na-

tuurlijk enerzijds door meer 

koeien te houden of door 

meer melk uit één koe te 

verkrijgen. Nu zou die laatste 

oplossing de minste extra 

kalfjes opleveren. Feit is dat 

onder het huidige grasland 

gebaseerde systeem ze echt 

geen 305 dagen in melk ha-

len en een topproductie zoals 

in Nederland. Ga je ze echter 

bijvoeren dan vergroot je ook 

de ecologische voetafdruk 

aanzienlijk. 

 

Kortom, ik weet het antwoord 

nog niet, maar ben zeer be-

nieuwd naar hoe de regering 

tot zijn doelstelling denkt en 

gaat komen. Ondertussen 

doe ik mijn best op kleine 

schaal in mijn dagelijks werk 

om het welzijn en de produc-

tie van onze koeien te verbe-

teren. ■ 

Louise Molendijk 

 

Dierenarts, werkzaam 

in Nieuw Zeeland 



 

Jaargang 4, nummer 1 9 

Antibioticabeleid in Nederland, Denemarken 

en de rest van Europa  

Antimicrobiële genees- 

middelen zijn sinds de intro-

ductie ervan in de jaren 30 

en 40 van de vorige eeuw 

niet meer weg te denken uit 

de moderne geneeskunde. 

Nadat in de vorige eeuw veel 

levens zijn gered van patiën-

ten met voorheen dodelijke 

infecties, maken antibiotica 

tegenwoordig ook complexe 

ingrepen mogelijk van pre-

mature baby’s in leven hou-

den tot intensieve chemo-

kuren gevolgd door been-

mergtransplantatie waaraan 

je zonder antibiotica niet zou 

beginnen. Het besef dat dit 

kostbaar is dringt vooral dan 

door als je ineens wordt   

geconfronteerd met de     

eindigheid van de tot dan toe 

ervaren vanzelfsprekende 

beschikbaarheid ervan. Werd 

tussen 1930 en 1970 met 

grote regelmaat een nieuwe 

groep antibiotica ontdekt die 

weer een uitbreiding van het 

arsenaal betekende en ook 

de redding voor ontstane 

resistentie, na 1970 is deze 

stroom van nieuwe middelen 

opgedroogd. 

 

Resistentie 

Resistente kiemen kunnen 

ontstaan via twee routes. 

Enerzijds de selectiedruk die 

antibiotica (bijvoorbeeld het 

penicillin binding protein) of 

door het produceren van en-

z y m e n  z o a l s  b e t a -

lactamases, die beta-lactam 

antibiotica afbreken. Deze 

veranderingen kunnen ver-

oorzaakt worden door muta-

ties, maar ook doordat gene-

tische informatie wordt over-

gedragen via plasmiden die 

zich in de bacterie bevinden. 

Deze plasmiden bevatten 

genetisch materiaal van de 

bacterie. Wanneer bacteriën 

met elkaar in contact komen 

kan via plasmiden deze infor-

matie worden overgedragen. 

Deze plasmiden uitwisseling 

kan gebeuren tussen dezelf-

de bacteriën, maar ook ver-

schillende bacteriestammen 

kunnen plasmiden uitwisse-

len. Op deze manier kan re-

sistentie informatie over vele 

bacteriën verspreid worden.1 

(zie figuur 1)  

ongevoelige mutanten in een 

populatie uitselecteert wan-

neer de bacteriën bestreden 

worden met antibiotica en 

anderzijds ten gevolge van 

het feit dat bacteriën in staat 

zijn gen gebonden resistentie 

informatie uit te wisselen.  

 

Resistentie wordt vaak ge-

meld in ziekenhuizen en 

wordt het laatste decennium 

ook steeds vaker herkend op 

veebedrijven. Door toepas-

sing van antibiotica worden 

de bacteriën uitgeselecteerd 

op de eigenschap waarmee 

zij dit type antibiotica kunnen 

weerstaan. Wanneer dit ge-

bruik lang aanhoudt of regel-

matig terugkeert “ontstaat” 

resistentie als gevolg van de 

selectiedruk en natuurlijke 

evolutie van bacteriën. Bac-

teriën kunnen resistent wor-

den door een aanpassing van 

het aangrijpingspunt van de 

Willem Keusters  
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Inge van Geijlswijk 

 

Ziekenhuisapotheker 

en hoofd apotheek 
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Figuur 11 

De overdracht van 

plasmiden 



 

Beleid in Nederland 

Nadat in de jaren 70-90 van 

de vorige eeuw de veehoude-

rij sterk kon intensiveren 

mede dankzij de inzet van 

antibiotica, is het gebruik van 

de antimicrobiële groeibevor-

deraars (AMGB’s) vanaf 

1998 tot 2006 gradueel te-

ruggedrongen en uiteindelijk 

geheel verboden. Dit leidde 

in Nederland tot een reactie-

ve toename in het therapeu-

tische gebruik van de antibio-

tica. Om dit gebruik weer 

terug te dringen, werden er in 

2008 antibioticaconvenan-

ten gesloten tussen dierhou-

derijsectoren en de overheid. 

In 2009 werden door de 

toenmalige minister van 

landbouw, natuur en veehou-

derij zelfs doelstellingen ge-

formuleerd om in 2011 een 

vermindering van 20% in 

antibiotica verkoop ten op-

zichte van 2009 te halen. In 

2013 moet deze afname ten 

opzichte van 2009 50% zijn, 

onlangs is voor 2015 het 

doel 70% reductie gesteld. 

Ook werd aan de Gezond-

heidsraad een advies ge-

vraagd ten aanzien van resis-

tentie bij mensen en antibio-

ticagebruik in de veeteelt. Dit 

advies van de Gezondheids-

raad werd in augustus 2011 

uitgebracht en is leidend 

voor het huidige veterinaire 

antibioticabeleid. Flankerend 

beleid middels wetgeving en 

professionele richtlijnen van 

diersectoren en de dieren-

artsorganisatie is in de jaren 

daarna geïntroduceerd, sa-

men met de nieuwe wet Die-

ren.2 

 

● Antibiotica zijn in Nederland 

altijd al uitsluitend op recept 

verkrijgbaar, maar vanaf 1 

maart 2014 vallen alle vete-

rinaire antimicrobiële midde-

len zelfs onder uitsluitend 

door toepassing van de die-

renarts (UDD) kanalisatie. 

UDD betekent officieel dat 

de veehouder zelf geen anti-

biotica meer op het bedrijf 

mag hebben en niet mag 

toedienen, maar voor antibi-

otica geldt een iets afwijkend 

regime: als de dierenarts 

indicatie en behandeling 

heeft vastgesteld, mag de 

dierhouder dit middel wel 

zelf toepassen conform in-

structie van de dierenarts, en 

dit middel dus voor die kuur 

op voorraad hebben. Voor 

noodsituaties mag onder 

voorwaarden voor 15% van 

de dieren antibiotica aanwe-

zig zijn op het bedrijf.2 

 

●  Dierenartsen en veehou-

ders stellen jaarlijks geza-

menlijk een bedrijfsbehan-

delplan en bedrijfsgezond-

10 Mens én dier 

heidsplan op. Het doel van 

dit plan is het antibioticage-

bruik te beperken tot de 

noodzakelijke behandelin-

gen. Daarnaast worden vee-

houders hiermee bewust en 

mede verantwoordelijk voor 

het antibiotica gebruik in het 

bedrijf. Ieder veterinair be-

drijf heeft een behandelrela-

tie met één dierenarts, dit 

wordt de 1 op 1 relatie ge-

noemd.2 

 

●  De Werkgroep Veterinair 

Antibiotica Beleid (WVAB) 

brengt richtlijnen rondom 

antibiotica toepassingen uit. 

In een van deze richtlijnen 

worden de 1e, 2e en 3e keus 

antibiotica beschreven, die 

vervolgens naar dier specifie-

ke antibioticum-formularia 

worden vertaald.3 

 

●  MARAN verzorgt de jaarlijk-

se rapportage van de antibio-

ticaverkoop en de prevalen-

tie van resistente bacteriën. 

Uit deze resistentiegegevens 

worden onder andere door 

de WVAB belangrijke conclu-

sies getrokken voor het op-

stellen van de formularia en 

het beleid.4 

 

● De oprichting van de Autori-

teit Diergeneesmiddelen 

(SDa) in 2011, die het ge-

bruik van de antimicrobiële 

Antibioticabeleid in Nederland, Denemarken 

en de rest van Europa  

“Vanaf 1 maart 

2014 vallen alle 

veterinaire 

antimicrobiële 

middelen zelfs 

onder uitsluitend 

door toepassing 

van de dierenarts 

(UDD) kanalisatie.” 
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geneesmiddelen rapporteert 

op diersector niveau en op 

bedrijfsniveau in dierdagdo-

seringen per jaar (DDD/J). 

Deze maat houdt rekening 

met de potentie van de ver-

schillende middelen (itt de kg 

rapportage) en de populatie 

waarin het gebruik heeft 

plaatsgevonden. 

 

Om de rapportage mogelijk 

te maken wordt door de kwa-

liteitssystemen van de ver-

schillende sectoren databa-

ses bijgehouden waarin 

naast de bedrijfsgegevens 

(zoals dieraantallen) het anti-

bioticagebruik per bedrijf 

vastgelegd is. De antibiotica-

leveringen van de dierenarts 

aan alternatieven na uitvoe-

ring van bacteriologische 

onderzoek en gevoeligheids-

kweek veterinair worden ge-

bruikt.2 

 

Kwantificering van gebruik 

De SDa is verantwoordelijk 

voor het rapporteren van 

antibioticagebruik op veteri-

naire bedrijven. Hiervoor 

moet de hoeveelheid antibio-

tica die dierenhouders ge-

bruiken op een uniforme ma-

nier (DDD/J) worden uitge-

drukt. Om DDD/j te bereke-

nen worden eerst de leve-

ringsgegevens van de dieren-

arts aan de veehouder omge-

rekend naar behandelbare 

aan de veehouderij worden 

door de dierenarts aan het 

sector kwaliteitssysteem aan-

geleverd via VetCIS of een 

ander hulpprogramma. De 

kwaliteitssystemen van de 

sectoren zijn verantwoorde-

lijk voor het jaarlijks aanleve-

ren van deze (geanonimi-

seerde) bedrijfs- en gebruiks-

cijfers aan de SDa.  

  

●   De gezondheidsraad advi-

seerde dat enkele antibiotica 

met onmiddellijke ingang of 

op termijn zullen worden ver-

boden voor veterinair gebruik 

i.v.m. resistentie-risico’s. An-

dere kritische middelen mo-

gen uitsluitend bij gebrek 



 

kg*dagen. Stel er zijn op een 

bedrijf 4 flacons (van 100ml) 

van 10mg/ml van genees-

middel X afgeleverd over 

2013. In totaal is dus 4L ge-

neesmiddel X afgeleverd. 

Vervolgens wordt vastgesteld 

hoeveel kg van een dier er 

behandeld kan worden met 

dit middel X. De dosering van 

dit middel is voor varkens 2 

maal daags 2mg/kg. Met 1 

ml = 100 mg kan dus (100 

mg) / (4 mg/kg) = 25 kg var-

ken worden behandeld gedu-

rende 1 dag. Dus met 4 liter 

is 100.000 kg*dagen te be-

handelen: dit is de teller.  

 

Om de noemer te bepalen 

wordt bepaald hoeveel kg 

dier gemiddeld iedere dag op 

dit bedrijf aanwezig is. Stel 

op dit bedrijf zijn gemiddeld 

2000 varkens tussen de 74-

191 dagen aanwezig. Voor 

deze varkens wordt een ge-

middeld gewicht van 70kg 

per varken aangehouden: 

gemiddeld aanwezig is 

2000*70 = 140.000 kg var-

ken. Dit is de noemer.8 De 

DDD/J van dit bedrijf is dus 

100.000/140.000 = 0,714 

DDD/J. 

 

Vervolgens wordt dit gebruik 

getoetst aan twee benchmar-

kindicatoren die voor deze 

sector door de SDa zijn vast-

gesteld. Hiermee worden de 

bedrijven in een van de drie 

groepen ingedeeld: 

1. Het gebruik zit onder de 

laagste benchmarkindicator: 

het streefniveau. 

2. Het gebruik zit tussen bei-

de benchmarkindicatoren in: 

het signaleringsniveau. 

3. Het gebruik zit boven de 

hoogste benchmarkindicator: 

het actieniveau.  

 

In de SDa rapportage valt 

dan af te lezen dat het voor-

beeld bedrijf zich in het 

streefniveau bevindt.5 

Wanneer een bedrijf zich in 

het signaleringsniveau be-

vindt dan verdient het antibi-

oticagebruik extra aandacht. 

Mocht een bedrijf zich in het 

actieniveau bevinden is di-

recte actie nodig om het anti-

bioticagebruik te verlagen. 

Mocht een bedrijf 3 meetmo-

menten op rij boven de actie-

waarde komen, dan zullen 

de sectorale kwaliteitssys-

temen al dan niet in afstem-

ming met de NVWA maatre-

gelen nemen, met als uiter-

ste maatregel het afnemen 

van de licentie van een vee-

houderij. 5,6 

 

Naast het DDD/J benchmark 

wordt het gebruik van derde 

keuze middelen apart gerap-

porteerd.7 De DDD/J wordt 

12 Mens én dier 

ook door de kwaliteitssys-

temen van alle sectoren real 

time per bedrijf berekend, 

waardoor veehouder en die-

renarts continu inzicht heb-

ben in het antibioticagebruik 

van het bedrijf.  

 

Deense model 

De Denen zagen begin jaren 

90 al dat problematiek zou 

kunnen ontstaan door hoog 

gebruik van antibiotica door 

de veehouders. Destijds is er 

succesvol beleid gevoerd 

tegen dit overmatige gebruik. 

Hierdoor zijn de Denen de 

grondleggers van het veteri-

nair antibioticabeleid dat nu 

door meerdere Europese 

landen wordt overwogen.9 

 

●  Allereerst werd er een 

maatregel ingevoerd waarbij 

elke veehouderij werd getest 

op aanwezigheid van ver-

schillende ziektekiemen, 

waaronder mycoplasma,  

dysenterie, schurft, luizen en 

andere ziektekiemen. Daar-

naast werden secundaire 

factoren als afstand tot ande-

re veehouderijen, voedseltoe-

voer, maandelijks bezoek 

dierenarts en inspectie per-

soneel beoordeeld. Op deze 

manier werd de uitbraak van 

ziektes ingedamd en zou het 

antibiotica gebruik verminde-

ren.9 

Antibioticabeleid in Nederland, Denemarken  

en de rest van Europa  

“Wanneer een 

bedrijf zich in het 

signaleringsniveau 

bevindt dan 

verdient het 

antibioticagebruik 

extra aandacht.” 
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● De financiële prikkel om 

antibiotica voor te schrijven 

is weggenomen bij dierenart-

sen. Zo is de maximale winst 

die een dierenarts op ge-

neesmiddelen mag maken 

beperkt en mag een dieren-

arts maar een maximum aan-

tal medicijnen voorschrijven.9 

 

● Preventief gebruik van anti-

biotica en het gebruik AM-

GB’s werd al rond 1995 ver-

boden: deze maatregelen 

zorgden voor een directe 

daling van het antibioticage-

bruik in Denemarken.9 

 

● Apotheken, dierenartsen en 

veebedrijven moeten zich 

registreren bij het nationale 

registratiesysteem VETSTAT. 

Hierin moet de informatie 

over de verkoop van genees-

middelen worden ver-

werkt.9,10 

 

● Danish Integrated Antimi-

crobial Resistance Monito-

ring and Research Program-

me (DANMAP) werd geïnstal-

leerd voor de monitoring van 

antibioticaconsumptie, resis-

tente micro-organismen, en 

de relatie tussen beide.10 

 

● De Deense autoriteiten 

brengen ieder jaar een be-

handelrichtlijn uit waar die-

(gecorrigeerd voor import en 

export) en aantallen dieren 

die niet geslacht worden 

(melkvee) anderzijds.12 

 

De meest recente publicatie 

over 2011 wijst uit dat Ne-

derland de 16e plaats in Eu-

ropa inneemt als het gaat om 

antibiotica gebruik. Dit wil 

zeggen dat er 8 landen zijn 

die meer antibiotica per PCU 

gebruiken. In het rapport van 

de ESVAC worden echter 

geen conclusie getrokken 

met betrekking tot veelge-

bruikers.12  (zie figuur 2) 

 

ESBL  

ESBL producerende bacteri-

ën zijn de grote zorg in het 

rapport van de Gezondheids-

raad uit 2011, en daarom ligt 

de focus van het huidige ve-

terinaire antibioticabeleid op 

het terugdringen van de pre-

valentie van ESBL’s. In de 

WVAB richtlijnen worden al-

leen de antibiotica die geen 

specifieke invloed hebben op 

de selectie of behandeling 

van ESBL resistentie als eer-

ste keuze antibiotica aange-

merkt. In de Maran rapporta-

ge over 2012 wordt een da-

ling van de prevalentie van 

cefotaxim resistentie Coli 

bacteriën (indicator van 

ESBL) gerapporteerd. 

 

renartsen zich aan moeten 

houden. Deze behandelricht-

lijn geeft de 1e keus antibioti-

ca per aandoening en dier-

soort, waar veterinair artsen 

zich aan moeten houden. 

Sinds het actieplan 2007 

wordt tevens gevraagd naar 

een duidelijke motivatie om 

antibiotica te gebruiken in de 

veehouderij.9 Ieder jaar stelt 

de DVFA (Danisch Veterinary 

and Food Administration) een 

maximale limiet aan het anti-

bioticagebruik in varkenshou-

derij.11 

 

Europa 

De European Medicines 

Agency (EMA) heeft in april 

2010 voor het eerst gerap-

porteerd over het European 

Surveillance of Veterinary 

Antimicrobial Consumption 

(ESVAC) project. ESVAC heeft 

de verantwoordelijkheid om 

de veterinaire antibioticage-

bruiksdata uit Europa te ver-

zamelen en op onderling ver-

gelijkbare manier te rappor-

teren. Het gebruik wordt op 

dit moment nog berekend op 

basis van de verkoopcijfers 

in kg verkochte actieve anti-

microbiële stoffen en PCU 

(population correction unit). 

De PCU benadert de dierpo-

pulatie in een land door te 

rekenen met geproduceerde 

k g  v l e e s  e n e r z i j d s 

“Hierdoor zijn de 

Denen de 

grondleggers van 

het veterinair 

antibioticabeleid 

dat nu door 

meerdere 

Europese landen 

wordt overwogen.” 



 

Conclusie 

Antibioticagebruik in veteri-

naire bedrijven is de laatste 

jaren een hot topic. Sinds 

2008 is Nederland dan ook 

actief bezig om dit gebruik 

terug te dringen. Door o.a. de 

verantwoordelijkheid meer bij 

de dierenarts te leggen, de 

WVAB die aan de hand van 

MARAN data de richtlijnen 

aan kan passen en de SDa 

die rapporteert over de    

benchmark van bedrijven. De 

resultaten van dit beleid zijn 

duidelijk zichtbaar en de 

doelstelling van 50% afname 

in verkoop (kg) in 2013, ten 

opzichte van 2009 is reeds 

bij benadering in 2012 ge-

haald. Ook in de prevalentie 

van resistente bacteriën is 

een daling te zien vanaf 

2009, dit impliceert een ver-

band tussen het antibiotica 

gebruik en de resistentie 

tegen deze antibiotica en 

derhalve succesvol beleid.  

 

Ten opzichte van Denemar-

ken vertoont het Nederland-

se beleid veel overeenkom-

sten. Zeker nu in 2010 ook 

de stap is gemaakt waarbij 

de SDa het gebruik op indivi-

duele bedrijven onderling 

benchmarkt en veelgebrui-

kers definieert en in kaart 

brengt. De volgende stap is 

om in heel Europa de vee-

houderij en de overheid in-

zicht te laten krijgen in het 

antibiotica gebruik en de 

resistentiecijfers.  

 

De strijd om het ontstaan 

van resistente bacteriën in 

de veehouderij tegen te gaan 

is sinds 2008 in Nederland 

ingezet. Cijfers tonen aan dat 

14 Mens én dier 

deze aanpak succesvol is. 

Het is belangrijk dat het be-

leid continu geïnnoveerd 

wordt en Europa hier één lijn 

in trekt, zodat ook in de toe-

komst adequaat en succes-

vol kan worden gereageerd 

op resistentie ontwikkelin-

gen. ■ 
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Er was veel ophef om 

het doden van de gezonde 

jonge giraf Marius in een 

dierentuin in Kopenhagen. 

Volgens de directeur van de 

betreffende dierentuin was 

de inteeltcoëfficiënt van   

Marius te hoog en waren er 

geen andere opties. Dit zorg-

de voor veel commotie onder 

‘dierenliefhebbers’ wereld-

wijd, omdat het doden van 

een dier loodrecht op een 

belangrijke taak van dieren-

tuin lijkt te staan, namelijk 

conservatie. Ook de publieke-

lijke autopsie en vervolgens 

het voeren van het vlees aan 

de leeuwen schoot bij veel 

It’s not you, it’s your genes.. 

 

►  Het lot van giraf Marius in een dierentuin in Kopenhagen 

mensen in het verkeerde 

keelgat. Maar hoe zit het nu 

eigenlijk met het beleid van 

dierentuinen en hoe ‘fout’ 

was de Deense dierentuin 

bezig? 

 

Meer dan 300 dierentuinen 

zijn aangesloten bij de Euro-

pean Association for Zoos 

and Aquariums (EAZA), dat 

weer deel uitmaakt van de 

World Association for Zoos 

and Aquariums (WAZA). De 

WAZA heeft als doel dieren-

tuinen en vergelijkbare orga-

nisaties te ondersteunen in 

de zorg voor dieren en hun 

welzijn, educatie, onderzoek 

en de conservatie van dier-

16 Mens én dier 

soorten/het behoud van bio-

diversiteit. De meeste dier-

collecties in een individuele 

dierentuin zijn te klein om als 

fokpopulatie te dienen. Er 

zijn daarom wereldwijde fok-

programma’s opgezet om 

voor de lange termijn        

genetisch gezonde popula-

ties te creëren. Er worden 

ook dieren gefokt om die 

vervolgens te introduceren in 

het wild, om zo ook natuurlij-

ke populaties in stand te 

houden.  Een gezonde popu-

latie betekent automatisch 

een genetisch diverse popu-

latie, om inteeltdepressie te 

voorkomen.1  

 

Anna Tellegen 

 

Dierenarts  

gezelschapsdieren  

en redactielid 
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Marius was niet geschikt om 

deel te nemen aan het fok-

programma, het fokprogram-

ma waar de dierentuin in 

Kopenhagen aan deelneemt 

is internationaal en in andere 

dierentuinen zou dus hetzelf-

de probleem gaan spelen. 

Overplaatsen had dus ook 

geen zin. De EAZA heeft an-

dere opties afgewogen, maar 

kwam tot de conclusie dat 

doden de meest gunstige 

optie was. Chirurgische    

castratie wordt bij giraffen 

liever niet uitgevoerd vanwe-

ge een hoog anesthesierisico 

en chemische castratie zou 

een hoog risico op orgaan-

schade geven. Organisaties 

die niet aangesloten zijn bij 

de EAZA waren niet geschikt 

bevonden om de giraf op te 

vangen, omdat hier zijn wel-

zijn niet gegarandeerd kon 

worden. Hem loslaten in de 

natuur kon ook niet op een 

ook dient er een sectie te 

worden uitgevoerd en materi-

aal verzameld te worden voor 

onderzoeksdoeleinden. Als 

de lokale wetgeving het toe-

laat mag het gedode dier ook 

gevoerd worden aan carnivo-

ren in de dierentuin, om hun 

welzijn te verhogen.2 Om het 

vlees aan de leeuwen te kun-

nen voeren, diende Marius 

gedood te worden met een 

schietmasker in plaats van 

een injecteerbaar euthana-

siemiddel. 

 

Een ander standpunt van de 

EAZA is dat dieren hun na-

tuurlijke gedrag moeten kun-

nen vertonen, inclusief voort-

planting. Dit is nog een reden 

waarom er niet aan geboorte-

beperking wordt gedaan. De 

giraffen in de Deense dieren-

tuin waren zo succesvol, in 

de afgelopen jaren zijn er 36 

mannelijke en 33 vrouwelijke 

giraffen geboren. Helaas voor 

Marius was hij de eerste giraf 

die niet meer overgeplaatst 

kon worden. Als de giraffen 

in Denemarken zo fanatiek 

door blijven gaan met zich 

voortplanten, dan zal dit niet 

de laatste giraf zijn die opge-

offerd wordt. Wat dat betreft 

is volgens de Deense direc-

teur Bengt Holst populatie-

maganament van giraffen 

vergelijkbaar met herten: het 

acceptabele manier gebeu-

ren (er lopen op het moment 

geen projecten om giraffen in 

de natuur te introduceren).  

 

De WAZA heeft sinds 2011 

een standpunt over de eutha-

nasie van dierentuindieren. 

Euthanasie van dieren onder 

de hoede mag alleen overwo-

gen worden indien er sprake 

is van gevaar voor de mens 

(denk aan Bokito), als de 

gezondheid en het welzijn 

van het betreffende dier niet 

meer gewaarborgd kan    

worden, als er geen passen-

de huisvesting beschikbaar 

is, als het functioneren van 

de groep belemmerd wordt 

door de aanwezigheid van 

het individuele dier of als de 

genetische gezondheid van 

een EAZA fokprogramma in 

het geding komt. De eutha-

nasie moet op een humane 

manier worden uitgevoerd en 

It’s not you, it’s your genes.. 

 

►  Het lot van giraf Marius in een dierentuin in Kopenhagen 

“Om het vlees aan 

de leeuwen te 

kunnen voeren, 

diende Marius 

gedood te worden 

met een 

schietmasker in 

plaats van een 

injecteerbaar 

euthanasiemiddel.” 



 

overschot wordt afgeschoten 

om de populatie gezond te 

houden. 

 

Uiteindelijk heeft de Deense 

dierentuin zich keurig aan de 

regels van de EAZA ge-

houden. Met de dierentuin 

hoop ik dat de dood van giraf 

Marius een educatief doel 

heeft gediend; het slachten 

van miljoenen koeien per 

jaar vindt op een vergelijk-

bare manier plaats. Toch 

hoop ik ook dat de directeur 

van de Kopenhaagse zoo 

eens over andere oplossin-

gen in de toekomst wil filoso-

feren, zoals castratie (het 

kan!3) of het opzetten van 

een bevrijd-de-giraf herintro-

ductieprogramma in het wild. 

Want met een beetje meer 

moeite is het eerste in ieder 

geval goed uit te voeren. Er 

zijn vast genoeg dierenartsen 

die hun handen daar aan vuil 

willen maken. Ik geef mezelf 

hierbij op als vrijwilliger!  ■ 

 

Referenties: 

1.http://www.waza.org/en/

s i t e / c o n s e r v a t i o n /

c o n s e r v a t i o n - b r e e d i n g -

programmes 

2.h t tp : //www.eaza .net/

about/Documents/EAZA%

2 0 E u t h a n a s i a %

2 0 s t a t e m e n t . p d f  

3.Surgical Castration of 

18 Mens én dier 

Subadult Giraffe (Giraffa ca-

melopardalis). R Borkowski,  

S Citino, M Bush, P Wollen-

man, B Irvine. Journal of Zoo 

and Wildlife Medicine, 40

(4):786-790. 2009. ■ 
“Als de giraffen in 

Denemarken zo 

fanatiek door 

blijven gaan met 

zich voortplanten, 

dan zal dit niet de 

laatste giraf zijn 

die opgeofferd 

wordt.” 

It’s not you, it’s your genes.. 

 

►  Het lot van giraf Marius in een dierentuin in Kopenhagen 
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Op 6 februari 2014  

organiseerde de volksge-

zondheidcommissie een le-

zing over de risico's voor 

zwangere vrouwen en in het 

bijzonder voor zwangere die-

renartsen. Wat zijn de do's 

en de don’ts voor een zwan-

gere vrouw?  

 

Verloskundige Laura Staring 

vertelde over de humane 

verloskunde en gaf een voe-

dingsadvies voor zwangere 

vrouwen.. 

 

 

 

 

 

Levensmiddelenmicrobioloog 

bij het RIVM, Rob de Jonge, 

ging dieper in op dat voe-

dingsadvies en de mechanis-

men van bacteriën om het 

lichaam te infecteren. 

 

De humane verloskunde is 

op te delen in eerstelijns 

levensstijl en voeding van de 

zwangere vrouw.  

 

Vrouwen behoren tot de  

YOPI's (Young, Old, Pregnant, 

Immunodeficient). Maar 

waarom is een zwangere 

vrouw zo vatbaar voor infec-

tieziekten als Listeria en  

Salmonella? Het antwoord is 

eigenlijk vrij simpel. Het   

immuunsysteem van de 

zwangere vrouw wordt onder-

drukt door de baby, dat ei-

genlijk een 'lichaamsvreemd 

object' is in het lichaam van 

de vrouw. Het gedrag van 

bacteriën wordt bepaald door 

de genen van de bacterie en 

de omstandigheden waarin 

de bacterie leeft. Worden die 

omstandigheden gunstig 

voor een bacterie (bij-

voorbeeld bij een zwanger-

schap) dan moet er dus wor-

den opgepast.  

 

Zoönosen vormen het groot-

ste risico voor de zwangere 

vrouw en de vrucht, zoals Q-

koorts, Toxoplasma en Liste-

ria. Met name spontane 

abortus, intra -uteriene 

vruchtdood en sepsis bij de 

pasgeborene zijn symptomen 

die kunnen optreden bij een 

van deze infectieziekten. 

Coxiella burnetii (bacterie; 

veroorzaker van Q-koorts) 

komt vrij via het vruchtwater 

(verloskundigen in eigen 

maatschap), tweedelijns 

(klinische verloskundige in 

ziekenhuis) en derdelijns 

verloskunde (verloskundigen 

in universitaire zieken-

huizen). Eerstelijns verlos-

kundigen begeleiden vrou-

wen met een fysiologische 

zwangerschap. Zij volgen 

vrouwen met een 'gewone 

zwangerschap' en schatten 

in wanneer de zwangere 

vrouw eventueel beter kan 

worden doorgestuurd naar 

de tweedelijns verloskundige, 

bijvoorbeeld een zwangere 

vrouw met diabetes die niet 

goed ingesteld is. Een zwan-

gerschap à terme duurt tus-

sen de 37 en 42 weken. Als 

de bevalling eerder of later 

plaatsvindt, wordt de vrouw 

ook doorgestuurd naar de 

tweedelijns verloskundige in 

het ziekenhuis.  

 

De eerstelijns verloskunde 

staat in het teken van pre-

natale controles. Vele echo's 

en controles van de ligging 

van het kindje zullen plaats-

vinden gedurende de zwan-

gerschap. Ook zal de verlos-

kundige de zwangere vrouw 

zelf controleren, door onder 

andere haar bloeddruk te 

meten. Daarnaast zal ze ge-

durende de zwangerschap 

adviezen geven over de    

Lezing risico’s voor zwangeren 

 

►  Verslag van een Hygieia activiteit  

Céline Baaren  
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en wordt verspreid via aero-

solen. Zwangere dierenart-

sen kunnen daarom beter 

contact met lammerende en 

aborterende schapen vermij-

den en ook aborterende koei-

en kunnen beter vermeden 

worden. Iedere zwangere 

vrouw met katten zal moeten 

oppassen met het schoon-

maken van kattenbakken in 

verband met Toxoplasma 

gondii. Maar ook door het 

eten van rauw vlees kan 

Toxoplasma worden opgelo-

pen. De kans op een infectie 

met Listeria monocytogenes 

i s  n i e t  h e e l  g r o o t                

(10-13 - 10-15 bij een gezond 

individu en 10-10 - 10-11 bij 

een risicogroep), maar de 

gevolgen zijn desastreus. 

Daarom worden bepaalde 

producten afgeraden om te 

consumeren als je zwanger 

bent, zoals producten van 

rauwe melk. Maar ook       

vacuümverpakte vis kan je 

beter in de supermarkt laten 

liggen. Listeria kan namelijk 

groeien bij een temperatuur 

van 2,5⁰C. Hoewel Listeria bij 

deze temperatuur niet zo 

snel zal groeien, moet je toch 

oppassen met lang houdbare 

producten, aangezien dit 

uiteindelijk tot behoorlijk ho-

ge aantallen bacteriën kan 

leiden.  

 

Een andere belangrijke 

zoönose is Salmonella. Sal-

monella is een normale 

darmbewoner en kan via 

ontlasting vrijwel overal voor-

komen. Een infectie met Sal-

monella is snel op te lopen 

door onhygiënisch werken in 

de keuken (kruisbesmetting) 

en door onderverhitting van 

varkensvlees en kippenvlees. 

Daardoor is Salmonella een 

van de belangrijkste veroor-

zakers van voedselinfecties. 

Men kan er behoorlijk ziek 

van worden (diarree, koorts 

en buikpijn) en veel vocht 

verliezen. De vrucht zelf zal 

niet direct worden aangetast, 

maar de zwangere vrouw kan 

er behoorlijk ziek van wor-

den. 

 

Wat betreft het voedingsad-

vies kan je dus het beste 

producten van rauwe melk, 

vacuümverpakte vis en rauw 

vlees laten staan (let ook op 

met salami en chorizo, deze 

worden weliswaar gerookt, 

maar dit geeft niet altijd uit-

sluitsel!). Daarnaast zal je 

hygiënisch te werk moeten 

gaan in  de keuken 

(regelmatig handen wassen, 

andere snijplanken gebrui-

ken bij vlees en groenten, 

vlees goed door bakken etc.). 

Maar er zijn nog meer pro-

ducten die je als zwangere 

20 Mens én dier 

vrouw beter kan laten staan. 

Doorgaans wordt geadvi-

seerd maximaal één keer in 

de week paté te eten en 

schaal- en schelpdieren te 

laten staan. Schaal- en 

schelpdieren kunnen name-

lijk teveel dioxine bevatten 

en in lever kan teveel vitami-

ne A zitten. Rauwe eieren 

eten is ook niet verstandig, 

maar ook bij een gebakken ei 

moet er worden opgelet dat 

de dooier wel gestold is 

(anders is het nog steeds 

rauw). En het is natuurlijk 

verstandig om alcohol, roken 

en drugs achterwege te laten 

tijdens de zwangerschap.  

 

Dan een laatste tip: qua sup-

plementen worden vitamine 

D en foliumzuur (vanaf het 

stoppen met anticonceptie-

pil) aangeraden. Foliumzuur 

voorkomt namelijk spina bifi-

da bij pasgeborenen en vita-

mine D is nodig voor de goe-

de opname van calcium uit 

de voeding, wat zorgt voor 

een goede opbouw en in-

standhouding van het skelet.  

 

Het was een leuke en leerza-

me avond voor alle aanwezi-

gen; er bevond zich zelfs een 

man in het publiek!  Zowel 

sprekers als aanwezigen: 

bedankt voor de geslaagde 

avond! ■ 

“En het is 

natuurlijk 

verstandig om 

alcohol, roken en 

drugs achterwege 

te laten tijdens de 

zwangerschap!” 

Lezingen risico’s voor zwangeren 
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Een CS-certificaat… 

wat kan je daar nu eigenlijk 

mee? De Capita Selecta 

Commissie Diergeneeskunde 

(CSCD) is een commissie die 

is ontstaan uit een samen-

werking tussen alle dierge-

neeskundige studieverenigin-

gen. De commissie bestaat 

daarom uit  bestuurs -

vertegenwoordigers van 

D.S.K., VHiVer, V.S.R. ‘De 

Solleysel’, V.V.F.C. “De Uit-

hof”, Archaeopteryx, stichting 

DIO en Hygieia.  

 

Iedereen weet dat al deze 

verenigingen hard werken 

om extra-curriculaire activitei-

ten te organiseren in de vorm 

van lezingen, workshops, 

excursies en symposia. De 

CSCD beoordeelt al deze 

activiteiten en kent punten 

toe (de zogeheten ‘CS-

punten’). Als je deelneemt 

aan deze activiteiten, kun je 

de CS-punten laten registre-

ren, zowel in de bachelor-  

als in de masterfase. Wan-

neer je in de bachelorfase 35 

of meer punten behaalt, zal 

je naast het bachelordiplo-

ma, ook jouw CS-certificaat 

in ontvangst mogen nemen. 

 

Voor masterstudenten geldt 

er géén minimaal aantal pun-

ten om het CS-certificaat te 

Capita Selecta - ook in de master! 

 

►  Ingestuurd artikel door de Capita Selecta Commissie  Diergeneeskunde 

mogen ontvangen. Op deze 

manier kan je dus zélf bepa-

len hoe waardevol jouw CS-

certificaat is.  Op jouw CS-

certificaat staat welke activi-

teiten zijn gevolgd, hoeveel 

punten je hebt behaald en 

onder welk competentiepro-

fiel deze activiteit valt. Er 

wordt onderscheid gemaakt 

tussen de VETpro beroeps-

competentieprofielen Veteri-

nair handelen, Communice-

ren, Samenwerken, Onderne-

men, Wetenschappelijk han-

delen, Gezondheid & Welzijn 

en Persoonlijke ontwikkeling.  

 

H e t  v e r n i e u w d e  C S -

certificaat, mét vermelding 

van de beroepscompetentie-

profielen, is straks een waar-

devolle aanvulling voor jou 

als jonge dierenarts. Jij kan 

met je CS-certificaat aan je 

potentiële nieuwe werkgever 

laten zien dat je deel hebt 

g e n om e n  aa n  e x t ra -

curriculaire activiteiten en je 

hebt verdiept in veterinair 

relevante onderwerpen. Met 

een CS-certificaat toon je dus 

aan dat jij je actief hebt ont-

wikkeld op verschillende ve-

terinaire vlakken tijdens de 

studie. Jij hebt nét dat beetje 

extra moeite gedaan om je te 

onderscheiden als beginnend 

dierenarts. Kortom; de Capita 

Selecta Commissie Dierge-

neeskunde is een actieve 

commissie welke zich bezig 

houdt met alles rondom jóuw 

Capita Selecta-certificaat! 

 

Heb je nog geen CS-kaart? 

Haal deze dan op bij één van 

de verenigingen of tijdens de 

vele activiteiten. Heb je nog 

vragen aan of over de Capita 

Selecta Commissie Dierge-

neeskunde? Kijk dan op onze 

website www.capitaselecta-

dgk.nl of mail ons via capi-

taselecta@uu.nl ■ 
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Capita Selecta  

Commissie  

Diergeneeskunde  

“Met een CS-

certificaat toon je 

dus aan dat jij je 

actief hebt 

ontwikkeld op 

verschillende 

veterinaire vlakken 

tijdens de studie.” 

http://www.capitaselecta-dgk.nl
http://www.capitaselecta-dgk.nl
mailto:capitaselecta@uu.nl
mailto:capitaselecta@uu.nl


 

Niemand kan er meer  

omheen; er is een belangrij-

ke rol voor dierenartsen weg-

gelegd als het gaat om die-

renmishandeling. Op donder-

dagavond 23 januari organi-

seerde de dierwelzijn-

commissie een lezing over de 

dierenpolitie en het vak fo-

rensische diergeneeskunde. 

Voor deze avond waren twee 

sprekers uitgenodigd. Als 

eerste vertelde Anouk Duijn-

ker, coördinator van de die-

renpolitie eenheid Noord-

Holland, hoe de organisatie 

van de dierenpolitie is gere-

geld en gaf ze een kijkje in 

haar dagelijkse werk. Hierna 

ging Nienke Endenburg,   

psychologe, in op de achter-

gronden van dierenmishan-

deling, legde ze uit op welke 

manieren je als dierenarts in 

de praktijk met dierenmis-

handeling in aanraking kunt 

komen en legde ze kort iets 

uit over het keuzevak forensi-

sche diergeneeskunde.  

 

Anouk Duijnker werkte 17 

jaar bij verschillende onder-

delen van de politie voordat 

ze kwam te werken als die-

renpolitieagente. Al haar ver-

schillende ervaringen bij de 

politie ziet ze samenkomen 

in haar werk bij de dierenpoli-

tie. De dierenpolitie was in 

Lezing dierenmishandeling:  

de dierenpolitie en forensische diergeneeskunde 
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eerste instantie geen initia-

tief van de politie zelf, inte-

gendeel. PVV-kamerlid Dion 

Grauss was de grote voor-

vechter van de dierenpolitie 

die onder de gedoogcoalitie 

van VVD, CDA en PVV werd 

opgericht. De politie moest 

hier dus mee aan de slag; 

meldnummer 144  werd op-

gericht en agenten werden 

speciaal opgeleid. Toen de 

coalitie uiteenviel, wilde de 

politiek weer af van de con-

structie. Nu was het echter 

22 Mens én dier 

de politie die graag verder 

wilde op de ingeslagen weg; 

er waren mooie resultaten 

geboekt en het belang van 

de dierenpolitie werd als-

maar duidelijker. Zo bleek 

niet alleen het aanpakken 

van dierenmishandeling suc-

cesvol, maar kwamen hier-

mee ook andere misdrijven 

aan het licht. Zowel Anouk 

als Nienke legden casussen 

en cijfers voor waaruit blijkt 

dat als sprake is van dieren-

mishandeling, er ook vaak 
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andere dingen aan de hand 

zijn. Misdrijven als geweld, 

prostitutie en drugshandel 

komen aan het licht. 

 

Landelijk zijn er drie grote 

spelers betrokken bij de aan-

pak van dierenmishandeling: 

de politie, de NVWA en de 

LID (Landelijke Inspectie-

dienst Dierenbescherming). 

Het meldnummer 144 is on-

dergebracht bij de politie. 

Afhankelijk van de soort mel-

ding wordt de juiste partij 

ingeschakeld. Zo houdt de 

NVWA zich bezig met bedrijfs-

matig gehouden dieren. Hier-

bij valt ook te denken aan 

handel, veetransporten, de 

handhaving van CITES-

wetgeving en bijvoorbeeld 

het aanpakken van bloedtap-

pers die het dierwelzijn van 

de dieren schaden. De LID 

wordt ingeschakeld als er 

sprake van verwaarlozing is, 

maar niet van een strafbaar 

feit. Vaak wordt dan samen 

met vrijwilligers van de Die-

renbescherming en eigenaar 

bekeken hoe het dierwelzijn 

verbeterd kan worden. Doel 

daarbij is het veranderen van 

de mentaliteit van diereige-

naren; door herstel wordt het 

bestuursrecht gehandhaafd. 

De politie zelf pakt de mel-

dingen op waarbij vermoede-

lijk sprake is van een straf-

controle uit willen oefenen, 

straffen, dieren leren geweld-

dadig tegen anderen te zijn, 

anderen imponeren of chan-

teren, mensen shockeren 

voor eigen vermaak, nieuws-

gierigheid of gedwongen wor-

den door anderen. Ook ver-

telde wat er precies allemaal 

kan worden verstaan onder 

dierenmishandeling; zeden-

delicten, verwaarlozing, 

hoarding van dieren en het 

Munchhausen by proxy synd-

room passeerden de revue. 

Laatst genoemde is het 

opzettelijk toebrengen van 

letsel om aandacht te krijgen 

van hulpverleners, wat soms 

te herkennen is aan herhaal-

delijke onverklaarbare pro-

blemen en het hebben van 

verschillende dierenartsen 

om niet op te vallen.  

  

Maar wat is nu de rol en de 

taak van een dierenarts als 

het gaat om dierenmishande-

ling? Waar de spreeksters 

van de avond graag naartoe 

wilden, is dat je je als dieren-

arts bewust moet zijn van de 

dingen die je ziet en doet in 

je dagelijkse werk en je ver-

volgens ook actie moet dur-

ven ondernemen. Is het nor-

maal wat ik nu zie of wat er 

van me gevraagd wordt? Een 

wens van een eigenaar om 

een oor af te knippen? Zicht-

baar feit. Agenten van de 

dierenpolitie zijn volledig be-

voegd voor alle onderdelen 

van het politiewerk, maar 

hebben een extra gespeciali-

seerde opleiding gevolgd 

waar o.a. aandacht is voor 

dierwelzijn en diergedrag. 

 

Anouk gaf aan dat het in 

haar werk belangrijk is de 

context van gebeurtenissen 

te bekijken; de politiek in 

Nederland wil alles graag in 

stukjes knippen maar geweld 

is en blijft geweld. Het gaat 

om gedrag van mensen naar 

hun leefomgeving, waartegen 

dat geweld dan ook gericht 

is. Zo is er in Nederland pas 

recent aandacht gekomen 

voor de samenhang tussen 

dierenmishandel ing en 

huiselijk geweld. Ook kan 

dierenmishandeling een indi-

cator zijn voor gedragsstoor-

nissen of als uiting van een 

slachtoffer van seksueel mis-

bruik. Nienke ging hier later 

op de avond nog verder op in 

en probeerde de zaal bewust 

te maken van wat er met 

mensen en dieren aan de 

hand kan zijn. Ze gaf inzicht 

in de beweegredenen van 

mensen om dieren te mis-

handelen, zoals het wraak 

nemen op andere mensen 

door hun dier iets aan te 

doen, sadisme, sociale druk, 

Lezing dierenmishandeling:  

de dierenpolitie en forensische diergeneeskunde 
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“Zo bleek niet 

alleen het 

aanpakken van 

dierenmishandeling 

succesvol, maar 

kwamen hiermee 

ook andere 

misdrijven aan het 

licht.” 



 

bare bijtwonden? Ook wer-

den een aantal algemene 

aanknopingspunten ge-

noemd waaraan je mishan-

delde dieren zou kunnen 

herkennen. Gedragsproble-

men als ongehoorzaamheid, 

luidruchtigheid, agressie, 

destructief gedrag, onzinde-

lijkheid, de match van be-

paalde soorten dieren bij 

bepaalde typen eigenaren, 

afwijkend gedrag van een 

eigenaar, een onduidelijke 

niet kloppende anamnese 

(mensen kunnen goed lie-

gen!) of herhaaldelijke ver-

wondingen, zouden een 

alarmbel af moeten laten 

gaan. 

Maar dan?  Bij een vermoe-

den van dierenmishandeling  

zou je wat extra vragen aan 

de eigenaar kunnen stellen 

en vragen of je een foto van 

zichtbare afwijkingen mag 

maken. De antwoorden hier-

op bevestigen of verzwakken  

misschien al het vermoeden 

van mishandeling. Vervol-

gens is het verstandig een 

aantekening van de opval-

lendheden van het bezoek in 

het patiëntendossier te ma-

ken. De dierenarts kan naast 

signalering namelijk ook be-

trokken kan zijn bij het leve-

ren van bewijs in een recht-

zaak. Het keuzevak forensi-

sche diergeneeskunde gaat 

hier verder op in. Dit keuze-

vak van de faculteit dierge-

neeskunde wordt samen met 

medewerkers van het NFI 

gegeven. Een logische vol-

gende stap moet het infor-

meren van de dierenpolitie 

zijn. Als je ergens aan de slag 

gaat als dierenarts is het 

daarom verstandig een 

praatje met de dierenpolitie-

agent in die gemeente te 

maken en zijn/haar nummer 

te noteren. De politie doet 

vervolgens verder onderzoek 

doen als ze daar aanleiding 

toe zien. “We zijn als dieren-

artsen hier niet voor opge-

leid” is een veel gehoorde 

reactie, maar is dat wel zo? 

Worden we als dierenartsen 

juist niet opgeleid om nor-

maal van abnormaal te on-

derscheiden binnen een be-

paalde context en ons con-

stant af te vragen of wat we 

waarnemen overeenkomt 

met wat te verwachten is? 

Beide sprekers overtuigden 

het publiek van de noodzaak 

van een integrale aanpak 

van dierenmishandeling. Aan 

de hand van veel casuïstie-

ken uit de praktijk hebben ze 

het publiek meegetrokken in 

een wereld waarmee de 

meesten gelukkig totaal geen 

ervaring hadden. Het gege-

ven dat men zelf geen ge-

dachten over mishandeling 

24 Mens én dier 

heeft, maakt het moeilijk 

hieraan te denken bij een 

patiënt. De avond stond dan 

ook in het teken van bewust-

wording; leer met andere 

ogen te kijken en durf verant-

woordelijkheid te nemen. 

Door het enthousiasme van 

spreeksters en publiek is het 

een zeer geslaagde avond 

geworden. Bij dezen willen 

we Nienke en Anouk nog-

maals bedanken voor deze 

nuttige avond. ■ 

Meer weten? 

- Meldcode dierenmishande-

ling voor dierenartsen 2011, 

KNMvD 

- Signalenkaart: huiselijk ge-

weld en dierenmishandeling 

van Kadera, Universiteit 

Utrecht en de hondenbe-

scherming 

- Garnier, W., & Enders-

Slegers, M.J. (2012). Huise-

lijk geweld en dierenmishan-

deling in Nederland. Een ver-

kennend onderzoek naar de 

relatie tussen huiselijk ge-

weld en dierenmishandeling 

onder vrouwelijke slachtof-

fers van huiselijk geweld, 

Zwolle: Kadera aanpak huise-

lijk geweld. 

- Forensisch dieronderzoek: 

er kan al heel veel, Tijd-

schrijft voor Diergeneeskun-

de januari 2014 ■ 
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Iedereen heeft wel een 

mening over proefdieren. 

Vaak is deze mening geba-

seerd op gevoelens en emo-

ties. Een oordeel over het 

gebruik van proefdieren kun 

je echter pas vormen als je 

op de hoogte bent van gede-

gen informatie en feiten. He-

laas gaat het hier in discus-

sies over proefdieren zelden 

over. Peter van Meer is afge-

lopen jaar gepromoveerd met 

zijn proefschrift "The Scienti-

fic Value of Non-Clinical Ani-

mal Studies in Drug Develop-

ment". Zijn proefschrift inspi-

reerde ons om de proefdier-

sector eens nader onder de 

loep te nemen. Waar worden 

proefdieren voor gebruikt? 

En hoe nuttig is dit? Speci-

fiek zijn we geïnteresseerd in 

het gebruik van niet-humane 

primaten bij de ontwikkeling 

van geneesmiddelen.  

 

Allereerst is het goed om te 

weten dat voor proefdieren 

een specifiek stelsel van wet- 

en regelgeving geldt. In dit 

artikel wordt niet uitgebreid 

ingegaan op alle facetten van 

deze specifieke wetgeving, 

maar belangrijk is het om te 

weten dat in Nederland de 

wettelijke aspecten van dier-

proeven zijn vastgelegd in de 

Wet op de dierproeven (Wod) 

Waar worden proefdieren in 

Nederland dan wel voor ge-

bruikt? Dierproeven gebeu-

ren niet zomaar. Er moet een 

duidelijk omschreven doel 

zijn; er mogen alleen dier-

proeven worden gedaan in 

het kader van wetenschappe-

lijk onderzoek, toegepast 

onderzoek, toegepast toxico-

logisch onderzoek en onder-

wijs. Het doen van dierproe-

ven voor het testen van me-

dicijnen is dus toegestaan, 

het is zelfs bij wet verplicht 

om dierproeven uit te voeren 

voordat nieuwe geneesmid-

delen op de markt worden 

gebracht. Het gaat hier om 

proeven waarin bijvoorbeeld 

een nieuw humaan genees-

middel tegen kanker getest 

w o r d t .  B e v a c i z u m a b 

(Avasting©) is een voorbeeld 

van zo’n medicijn, dat tegen-

woordig in de  geneeskunde 

toegepast wordt. Dierproeven 

met nieuwe geneesmiddelen 

worden gedaan om de veilig-

heid en de werkzaamheid 

van een nieuw product te 

testen en de resultaten hier-

van te extrapoleren naar de 

mens. Een maximaal scala 

aan bijwerkingen wordt ge-

zocht en daartoe wordt lan-

gere tijd een hoge dosis me-

dicijn toegediend. Die bijwer-

kingen in kaart brengen is 

één van de belangrijke rede-

en de daaruit voortkomende 

besluiten en regelingen. Hier-

in zijn allerlei zaken wat be-

treft dierproeven geregeld.  

 

De Dieren Experimenten 

Commissie (DEC) speelt een 

belangrijke rol. Voordat een 

dierproef uitgevoerd mag 

worden, moet het onder-

zoeksplan een positief advies 

gekregen hebben van de 

DEC. Er wordt o.a. beoor-

deeld of het belang van de 

dierproef opweegt tegen het 

leed van de proefdieren en of 

de mogelijkheden voor alter-

natieven voldoende zijn be-

nut. Centraal hierbij staan de 

3 V's: vervanging, verminde-

ring en verfijning. Naast deze 

nationale wetgeving heeft 

Nederland te maken met 

Europese Richtlijnen, waarin 

staat aangegeven welke mi-

nimumeisen aan nationale 

wetgeving van verschillende 

lidstaten gesteld wordt. Ne-

derland heeft een van de 

strengste regelgevingen op 

het gebied van proefdieren, 

in sommige opzichten gaan 

deze verder dan de Europese 

Richtlijnen. Zo heeft de EU in 

2004 het doen van dierproe-

ven voor het testen van cos-

metica verboden, terwijl dit in 

Nederland al sinds 1997 

verboden was. 
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nen waarom dierproeven 

gedaan worden. Nieuwe bij-

werkingen na introductie van 

een medicijn waren slechts 

in 20% van de gevallen al 

gedetecteerd in dierproeven 

en dan slechts met lage inci-

dentie, bij lange of hoge 

blootstelling of bij specifieke 

soorten en zijn daarom niet 

meegenomen bij het op de 

markt brengen van een pro-

duct. Dit stelt het nut van de 

dierproeven ter discussie. Als 

deze bijwerkingen slechts in 

weinig gevallen gezien wor-

den, zijn de proeven weinig 

efficiënt. 

 

Proeven met mensapen zijn 

zowel in Nederland als de EU 

uitgesloten vanuit ethisch 

oogpunt. Vanwege de mate 

van ontwikkeling van niet-

humane primaten is het voor 

het grote publiek moeilijk te 

verantwoorden dat deze dier-

soorten gebruikt worden in 

het proces van medicijnont-

wikkeling. Ook is het bij deze 

diersoorten moeilijk om tege-

moet te komen aan hun be-

hoeftes wat betreft het kun-

nen uiten van hun natuurlijke 

gedrag. De vraag is echter of 

dit bij deze groep dieren 

meer het geval is dan bij an-

dere apen- en diersoorten. 

Andere apensoorten dan 

mensapen, zoals Nieuwewe-

reldapen en Oudewereld-

apen, mogen wel ingezet 

worden als proefdier. Ze mo-

gen alleen gebruikt worden 

voor proeven ten behoeve 

van mensen waarvoor nog 

geen alternatieve methoden 

beschikbaar zijn, zoals voor 

het ontwikkelen van medicij-

nen voor levensbedreigende 

ziekten. Het is niet toege-

staan om niet-humane     

primaten die in het wild leven 

te vangen om te gebruiken 

voor dierproeven. De dieren 

moeten in gevangenschap 

zijn opgegroeid of zelfs ge-

fokt worden met als doel om 

later proefdier te worden, 

waarvoor toestemming nodig 

is. In 2012 werden er in Ne-

derland 276 Oudewereld-

apen gebruikt voor het ont-

wikkelen van sera, vaccins 

en geneesmiddelen en het 

gebruik van Nieuwewereld-

apen bedroeg 112.  

 

Er kunnen verschillende re-

denen zijn om een biome-

disch experiment in een aap 

te doen in plaats van in een 

andere diersoort. Een belang-

rijke reden om veiligheidsstu-

dies en risico-evaluaties van 

nieuwe medicijnen in apen 

uit te voeren is de evolutio-

naire gelijkenis tussen mens 

en aap, ze hebben namelijk 

gemeenschappelijke voorou-

26 Mens én dier 

ders. Medicijnen worden vrij-

wel altijd eerst getest op 

‘lagere’ diersoorten, zoals 

ratten en muizen, maar regel-

gevers schrijven voor dat 

voordat overgegaan mag 

worden tot testen in de 

mens, er eerst getest moet 

zijn in minimaal twee voor de 

mens relevante diersoorten. 

Heel vaak is de aap één van 

deze twee relevante diersoor-

ten. Een andere reden om 

apen te gebruiken in dier-

proeven is om medicijnen te 

ontwikkelen en te testen te-

gen micro-organismen die 

geen andere diersoorten dan 

primaten infecteren (zoals 

bijvoorbeeld HIV/SIV). Verder 

worden apen ook ingezet in 

meer basale studies naar 

werkingsmechanismen van 

chronische menselijke ziek-

ten. Opnieuw gebeurt dit al-

leen wanneer er geen andere 

diersoort is waarin het ziekte-

proces, of specifieke delen 

van ziekteproces, nagebootst 

kan worden of wanneer er 

medicijnen getest moeten 

worden die niet zouden wer-

ken in bijv. knaagdiermodel-

len (zoals bijvoorbeeld in 

proefdiermodellen voor mala-

ria, tuberculose of reumato-

ïde artritis). 

De relevantie van het gebruik 

van niet-humane primaten 

als proefdier voor genees-

“Er zal 

geïnvesteerd 

moeten worden in 

nieuwe en andere 

manieren om de 

veiligheid en 

werkzaamheid van 

nieuwe producten 

te kunnen testen.” 
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middelen voor humaan ge-

bruik wordt op meerdere 

fronten onderzocht. Daaruit 

is gebleken dat de gebruikte 

dieren lang niet altijd goed te 

vergelijken zijn met de mens, 

waardoor onjuiste conclusies 

en veiligheidsmarges voor 

humaan medicijngebruik 

worden gesteld. In een on-

derzoek naar de vergelijk-

baarheid tussen het vormen 

van monoklonale antilicha-

men (mAbs) bij niet-humane 

primaten en bij de mens zijn 

de volgende bevindingen 

gedaan. In 59% van de geval-

len was de incidentie van 

vorming van mAbs niet verge-

lijkbaar met die van de mens 

en in 59% van de gevallen 

was het type gevormde mAbs 

verschillend. Een ander type 

antigeen of antilichaam 

wordt mogelijk als lichaams-

vreemd herkend in een ande-

re diersoort waardoor de toe-

pasbaarheid van antilicha-

men daalt. Deze bevinding 

duidt niet enkel op onethisch 

proefdiergebruik maar vormt 

tevens een inefficiëntie voor 

de farmaceutische industrie. 

Het geld dat in de dierproe-

ven gestoken wordt levert 

vaak geen betrouwbare infor-

matie op en het zoeken naar 

andere testmanieren is daar-
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om van groot belang. Een 

ander belangrijk aspect is 

dat er bij sommige studies 

met apen hoge aantallen 

klarende of neutraliserende 

mAbs gevormd worden. Het 

aantal mAbs dat daadwerke-

lijk effectief werkt is dan erg 

laag en de efficiëntie van  het 

 m e d i c i j n  d a a l t . 

  

Door bestaande richtlijnen 

onder de loep te nemen en 

aan te passen kan het aantal 

dierproeven in de toekomst 

afnemen. We kunnen de 

dierproeven echter niet een-

voudigweg per direct aan de 

kant schuiven. Er zal geïnves-

teerd moeten worden in nieu-

we en andere manieren om 

de veiligheid en werkzaam-

heid van nieuwe producten 

te kunnen testen. We zullen 

onze hersenen goed moeten 

laten kraken en op zoek 

moeten naar een alternatief 

waardoor een ‘job als proef-

dier’ op den duur zal uitster-

ven. ■ 
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