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Amerikaanse biefstukken blijven in europa ongewenst
‘Als het om de volksgezondheid gaat, is zo’n verbod pure flauwekul’

Ariena dos Reis Chantre

De gigantische T-bone steak zoals die in Amerika wordt gegeten, 
vind je hier in Nederland nauwelijks. Over de grens in België of 
Duitsland liggen ze evenmin voor het oprapen en veel verder 
hoeven we in Europa ook niet te zoeken. In Amerikaans vlees 
worden bij de productie extra groeihormonen gebruikt en dat 
verbiedt de Europese Unie. Afgelopen zomer maakte de EU 
wederom bekend dat Amerikaans vlees hier niet gewenst is. Dat is 
al sinds 1989 niet anders geweest. Waarom is dat eigenlijk?

‘Ik weet het niet en ik heb het ook nooit geweten. Als wetenschapper 
houd ik me hier al meer dan dertig jaar mee bezig en in al die tijd 
heeft niemand hard kunnen maken dat hier gezondheidsrisico’s aan 
vastzitten.’ Rainer Stephany is chemicus en heeft onder andere bij het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gewerkt. Hij is 
vaak op inspectie geweest in verschillende Europese lidstaten, maar 
ook in grote vlees producerende landen zoals de Verenigde Staten, 
Canada en Australië. De Europese Commissie mag het gebruik van 
hormonen bij de productie van vlees dan wel verbieden, er is geen 
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uropa ongewenst
‘Als het om de volksgezondheid gaat, is zo’n verbod pure flauwekul’

budget beschikbaar om daar controle op uit te oefenen en dus komt 
dit vlees via de zwarte markt soms toch in de supermarkt terecht. Be-
gin november nog zijn in België honderden runderen met toegediende 
hormonen in beslag genomen. Het is nog maar de vraag of er werke-
lijk sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid bij consumptie 
van dit vlees zoals de Europese Commissie beweert.

KanKerverweKKend  ‘De discussie gaat om een zestal hormo-
nen, maar voornamelijk om het hormoon 17β-estradiol, een vrouwelijk 
hormoon dat van nature al in ons bloed zit’, zegt levensmiddelento-
xicoloog Léon Jansen. Hij houdt zich bij adviesbureau Schuttelaar & 
Partners onder andere bezig met voedselveiligheid. ‘In Amerika wordt 
het hormoon extra toegevoegd om runderen sneller te laten groeien 
en produceren. De runderen hebben daardoor meer vleesmassa in 
verhouding tot vet. Zonder die hormonen heb je wat vetter vlees. 
De Europese voedselautoriteit (EFSA) heeft geconstateerd dat dit 
hormoon kankerverwekkend is; een interessante bevinding want we 
krijgen deze stof ook binnen als we eieren en vlees eten. Dit zou dus 
betekenen dat we continu aan kankerverwekkende stoffen blootstaan. 
Kun je aantonen dat de kans op overlijden door deze stof wordt ver-
groot als iedereen dit hormoon al van nature in het lichaam heeft?’
Het probleem ligt volgens de EFSA in de extra hoeveelheden van het 
hormoon dat via vlees het lichaam binnenkomt, maar bepalen hoeveel 
hormonen een dier heeft is nog een ingewikkelde klus. Jansen: ‘Er 
zit een spreiding in de hormoonspiegel van dieren. De ene koe heeft 
meer hormonen dan de andere koe en dat kan wisselen per dag en 
seizoen. Een koe die kalvert heeft meer hormonen dan wanneer dat 
niet het geval is. Er zijn weinig gegevens over bekend, maar het lijkt 
erop dat zelfs bij toediening van extra hormonen het uiteindelijke 
gehalte in consumptievlees binnen de normale range van een koe 
valt.’ Het hormoon wordt in de Verenigde Staten via een tabletje in 
het oor toegediend. Als alles volgens de regels gebeurt, heeft het dier 
na zeven maanden extra spieren, is het tabletje leeg en is de hoeveel-
heid hormoon in de koe naar het normale peil gezakt. ‘Ik zeg niet dat 
ik voorstander ben, maar wat is dan nog het veiligheidsprobleem?’, 
vraagt Jansen zich af. 

Medicatie  Er zijn volgens Stephany verschillende manieren 
waarop het omstreden estradiol het lichaam in komt, manieren die 
gewoon zijn toegestaan. Er zit bijvoorbeeld veel meer synthetisch 
estradiol in anticonceptiepillen die vrouwen iedere dag slikken dan in 
vlees. ‘De kans dat een kind per ongeluk een anticonceptiepil van de 

moeder inslikt en dan veel estradiol binnenkrijgt, is vele malen groter 
dan de kans dat een kind via vlees te veel estradiol binnenkrijgt. Voor 
vrouwen in de overgang geldt dat ze minder estradiol gaan produce-
ren, wat dan wordt aangevuld met medicatie. De hoeveelheden die 
je via die medicatie binnenkrijgt is tienduizend tot honderdduizend 
keer zoveel als je ooit met vlees op kunt. Dat geldt ook voor eieren, 
want wat is nu vrouwelijker dan een ei?’ Het RIVM heeft een rapport 
uitgebracht over het aan vee toegediende hormoon progesteron 
waarin staat dat als een volwassene of kind eenmalig een spuitplek 
zou eten (de plek waar het hormoon is ingespoten) er nog geen effect 
zou optreden. Om effect te krijgen zou iemand iedere dag vlees met 
een spuitplek moeten eten. Volgens Stephany loopt één op de twintig 
Nederlanders kans één keer in zijn of haar leven ongemerkt vlees te 
eten met een spuitplek. 

PublieKe oPinie  Het gezondheidsrisico bij consumptie van dit 
soort vlees is volgens deze wetenschappers te verwaarlozen. De vraag 
rijst hoe deze kwestie tot stand heeft kunnen komen en al twintig 
jaar stand houdt. Stephany zegt dat de kwestie is voortgekomen uit 
het DES-schandaal in de jaren tachtig. Tussen 1947 en 1976 werd 
het hormoon DES als medicatie bij vrouwen gebruikt om spontane 
abortussen tegen te gaan. Het hormoon is sinds 1975 verboden toen 
bleek dat de kinderen van deze vrouwen, grote kans hadden op kanker 
aan de geslachtsorganen, zowel mannen als vrouwen. DES werkte niet 
alleen als abortusremmer, maar ook als groeibevorderaar bij kalveren. 
Bovendien werd het kalfsvlees door DES mooi wit van kleur. In 1981 
kwam in Nederland aan het licht dat het middel illegaal werd gebruikt 
bij kalveren, wat leidde tot een persschandaal. Alle publiciteit rond 
DES beïnvloedde de publieke opinie in negatieve zin. Berichtgeving 
waarin vlees in combinatie met hormonen werd genoemd, hadden 
een negatieve bijklank bij het publiek. ‘Vervolgens is er een totaalver-

‘Niemand kan hard maken dat hier gezondheidsrisico’s aan vastzitten’
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bod gekomen op alle hormonen in vlees. Door de affaire met DES is 
het kind met het badwater weggegooid’, zegt Stephany. De Europe-
se Unie blijft bij de beslissing die in 1988 is genomen. In juli 2007 
besloot de EFSA nogmaals dat op basis van een literatuuronderzoek 
het oude standpunt van kracht blijft. ‘Wij maken een risicoschatting 
op basis van gegevens uit nieuwe onderzoeken over hormonen en 
vlees. Uit die gegevens blijkt dat er een mogelijk gezondheidsrisico 
is. Vervolgens neemt de Europese Commissie naar aanleiding van de 
risicoschatting een besluit’, verklaart Karen Talbot, communicatiead-
viseur bij de EFSA. Stephany vindt dat onzin: ‘Het is iets dat zich op 
hoog politiek niveau afspeelt en als men wil dat het gevaarlijk is, zijn 
er altijd wel wetenschappers bereid om dat te zeggen. Als het alleen 
om de volksgezondheid gaat, is zo’n verbod pure flauwekul.’ 

ethieK en Milieu  Naast de volksgezondheid staat er echter meer 
op het spel bij het gebruik van hormonen; namelijk ethische bezwaren 
en het milieu. De hormonen die de dieren krijgen toegediend worden 
niet allemaal opgenomen in het lichaam. Een gedeelte daarvan komt 
via uitscheiding weer in het milieu terecht. Nu hebben Nederlandse 
veehouderijen vaak honderden koeien en vallen de gevolgen mee, 
maar dat is niet het geval bij veehouderijen in de Verenigde Staten 
die vaak honderden duizenden koeien hebben. Jansen: ‘ Die dieren 

plassen het uit en dan komt het weer in de sloten terecht. In Amerika 
zijn al veranderingen gedetecteerd in dieren die in de sloten leven.’ 
Massale, geïndustrialiseerde veehouderijen, zoals in de Verenigde Sta-
ten, zouden volgens Jansen ook op ethische bezwaren stuiten bij de 
Europese consument. ‘In Europa heeft men een andere houding tegen-
over technologie als in Amerika. Amerika is een techno-minded land; 
technologische ontwikkelingen en productiemethoden worden daar 
makkelijker geaccepteerd dan in Europa zoals bijvoorbeeld genetische 
modificatie. Europese landen willen dat absoluut niet, vinden dat eng 
en niet natuurlijk. Hetzelfde geldt voor de productie van vlees; moet je 
dat zo natuurlijk mogelijk houden of kun je dat industrialiseren door 
al die koeien op de lopende band te zetten zodat daar vervolgens een 
biefstukje uit rolt? De Europese consument heeft daar een andere 
houding in; die wil niet dat je dieren op deze manier gebruikt voor de 
productie van vlees.’

Sinds de herziening van de EFSA afgelopen juli is het erg stil in de 
wereld van vlees en hormonen. Het is natuurlijk een kwestie die al 
twintig jaar aan de gang is, maar de Verenigde Staten laten het er niet 
bij zitten. Europa is een gigantische markt die zij mislopen door het 
importverbod van de Europese Unie. Samen met Canada hebben zij 
daarom een procedure tegen Europa aangespannen bij de Wereld-
handelsorganisatie (WTO). De Europese Unie moest onderbouwen 
waarom zij deze handelsbelemmeringen heeft opgeworpen. Dat lukte 
niet en daar heeft de EU flink voor moeten betalen in de vorm van 
handelsbarrièrebelasting. De barrière zelf staat echter voorlopig nog 
overeind. 

‘Hormonen komen via ontlasting 
weer in het milieu terecht’
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