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Voedselveiligheid

 groeipromo-
ters (AGP) kunnen worden

gebruikt om ziekten bij dieren tegen
te gaan en te voorkomen en om groei
te bevorderen. De eerste twee functies
worden goed begrepen door de
(Europese) consument. Met de laatste
functie hebben consumenten evenwel
vaak moeite. Dat is mede aanleiding

geweest om deze toepassing in
Europa steeds meer te verbieden.

De beslissing om AGP te verbieden,
is ook genomen vanwege het risico
dat het gebruik met zich meebrengt:
de ontwikkeling van bacteriën die
resistent zijn tegen antibiotica. Dit
kunnen schadelijke en minder

schadelijke bacteriën in het dier zijn.
Deze bacteriën kunnen worden over-
gedragen naar de mens door contact
met de dieren, maar ook via het vlees.
In de mens bestaat het risico dat
pathogene bacteriën die resistent zijn
tegen bepaalde antibiotica, bij ziekten
moeilijk te bestrijden zijn. Hiervoor
moeten dan tweede- of derdelijns-
middelen worden gebruikt met
mogelijk meer bijwerkingen en hoge-
re kosten. Ook kunnen bacteriën de
resistentiegenen onderling uitwisse-
len, waardoor de transfer van de
resistentiegenen in de mens mogelijk
is van een niet-schadelijke bacterie
naar een pathogene bacterie.

Naast het gebruik van antibiotica in
de veeteelt is ook het gebruik van
antibiotica in de humane geneeskun-
de (bijvoorbeeld in ziekenhuizen) van
belang voor de vorming van resistente
bacteriën. Juist bij een groot gebruik
in de humane geneeskunde is het risi-
co van resistente bacteriën gevormd
in de veeteelt groter. Van groot belang
is dus ook dat in de veeteelt antibioti-
ca worden gebruikt die niet of zelden
bij de mens worden gebruikt. De aan-
wezigheid van residuen van het anti-
bioticum zelf in humaan voedsel
wordt niet als wezenlijk risico gezien.

Dierwelzijn    Het gebruik van anti-
biotica bij dieren helpt om infecties
tegen te gaan. Het stoppen van het
gebruik lijkt in het algemeen niet veel
effect te hebben op de gezondheid
van dieren. Wel wordt er bij jonge
biggen (6-30 kg) meer diarree aange-
troffen als er geen antibiotica worden
gebruikt. Daarnaast werd er melding
gemaakt van een verminderde voed-

selconversie (omzetting van voedsel
in weefsel) in vooral kalveren. Er zijn
verschillende alternatieven (afhanke-
lijk van het dier) om dit tegen te
gaan, zoals minder eiwit in het voed-
sel, veredeling, verbeterde omgevings-
factoren, toevoegingen van vetzuren
aan het voedsel, organische zuren,
vezel, probiotica of kruiden, maar de
werkzaamheid daarvan is nog onvol-
doende bewezen. Daarnaast zou een
selectieve toepassing van antibiotica
(bijvoorbeeld alleen bij jonge biggen)
een oplossing kunnen bieden. Na het
verbod van alle AGP in Denemarken
is dan ook vooral voor biggen een
groeiend therapeutisch gebruik van
antibiotica waargenomen.

Economie en milieu    Een vermin-
derde voedselconversie heeft tot
gevolg dat er meer voedsel per kilo-
gram vlees nodig is. De extra kosten
hiervan werden over het algemeen
gecompenseerd door de verminderde
kosten van antibiotica. Daarnaast
bleef de productie afgelopen jaren
stijgen omdat de genetische verbete-
ring het eventuele verlies van produc-
tie compenseerde. Extra voedselge-
bruik leidt echter tot extra uitstoot
van stikstof en fosfaat in het milieu.
De productieomstandigheden van de
fokkerijen, die in het algemeen goed
zijn, waren mogelijk een van de oor-
zaken van het geringe effect op de
productie. Er werd een inschatting
gemaakt dat indien het gebruik van
AGP in heel Europa wordt verboden,
vooral in Zuid-Europese landen de
productiviteit terugloopt, zowel door
minder ontwikkelde productiemetho-
den als door een grotere microbiële
druk.

Het WHO-verslag van het effect van
het verbieden van AGP in Denemar-
ken is te vinden op internet:
www.who.int/salmsurv/en/
Expertsreportgrowthpromoter
denmark.pdf

Vanaf 1 januari 2006 zijn alle groeibevorderende antibiotica in veevoer in Europa verboden. Een

van de redenen is dat de consument niet begrijpt waarom deze middelen moeten worden gebruikt

om de groei van dieren te bevorderen. Tijdens de conferentie Antimicrobial Growth Promotors:

worldwide ban on the horizon?, eind januari, werden alle in’s en out’s nog eens besproken.
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