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Marktactueel

Stelling: ‘We moeten ons ernstige zorgen 
maken over de ESBL-kip in de winkel’

a)  Eens. We kunnen er 
ziek van worden. 

b)  Oneens. Als iedereen de 
kip op een verantwoor-
de wijze klaarmaakt, is 
er geen enkel probleem.

c)  De enige manier op dit 
probleem op te lossen 
is de ontwikkeling van een nieuw antibioticum.

d)  Anders, namelijk …

Het RIVM verwijst naar het uitgebrachte advies aan minister 
Gerda Verburg ondertekend door professor Roel Coutinho, 
directeur Centrum Infectieziektebestrijding. 
“Ten aanzien van de communicatie naar het algemene 
publiek zijn de deskundigen het erover eens dat het op dit 
moment geen zin heeft het eten van kippenvlees te ontra
den. Uiteraard blijven de adviezen ten aanzien van de hygië
nische bereiding van vlees en vleesproducten onverminderd 
van kracht. Het probleem is echter veel breder van aard en 
behelst de gezondheidszorg, de gehele voedselketen en het 
milieu. In hoeverre de verschillende routes bijdragen aan het 
probleem zou aan de in te stellen gezondheidsraad commis
sie moeten worden voorgelegd.”

Pascalle de Ruyter, woordvoerder afdeling beleid van het 
productschappen vee, vlees en eieren kiest voor b. 
“De pluimveesector onderschrijft de mening van de experts 
van het RIVM. Deze stellen dat het eten van pluimveevlees 
veilig is als de geldende hygiëneregels in acht worden geno
men. Mensen worden niet ziek van bacteriën met ESBL’s. 
Mensen die deze bacteriën bij zich dragen, hebben een pro
bleem op het moment dat ze antibiotica nodig hebben. Via 
de (pluim)veehouderij is slechts één van de manieren waarop 
ESBL’s bij mensen terecht kunnen komen. Andere routes 
zijn het humaan gebruik van antibiotica en het meenemen 
uit buitenlandse ziekenhuizen. Een mogelijke oorzaak van 
het voorkomen van ESBL in de (pluim)veehouderij is het 
antibioticagebruik. De pluimveesector werkt actief aan een 
aanpak om het gebruik van antibiotica te verminderen.”

Bas Hartog, quality engineer in de voedingsmiddelen
industrie, kiest voor d. 
“Het gebruik van antibiotica moet in de veehouderij aan 
banden gelegd worden. Hetzelfde regime als in de Neder
landse gezondheidszorg moet worden gehanteerd. Het 
preventief strooien met dit soort middelen, zoals in buiten
landse gezondheidszorg en Nederlandse veehouderij, leidt 
tot onnodige resistentie waar de zorgverlening het in de 
nabije toekomst erg moeilijk mee gaat krijgen. De MRSA bij 
de varkenshouders en de ESBL superbacteriën bij de kippen
houderij zijn hier het trieste voorbeeld van.”

Reageren op onze volgende stelling? Ga naar onze website: 
www.vmt.nl. Button: opinie

Stelling

Hero Groep
De Hero Groep behaalde in 
2009 een omzet van 1,785 
miljard Zwitserse frank (1,25 
miljard euro). Gecorrigeerd 
voor veranderingen in de conso
lidatiescope en in wisselkoersen 
daalde de omzet daarmee met 
0,9%. Een zwakkere euro had 
een negatief effect van 5% op 
de omzet. 
De Zwitserse Hero Groep is 
actief in de categorieën kinder
voeding, fruit, ontbijtgranen 
en decoratie. Kindervoeding is 
de grootste categorie met een 
aandeel van 42% in de omzet. 
Bij de Hero Groep zijn 4.000 
mensen werkzaam in meer dan 
30 landen.
• www.hero-group.ch

100% RSPO palmolie
Loders Croklaan 
in Wormerveer 
is in Europa de 
eerste leveran
cier die vanaf 
media 2010 
volledig geschei
den duurzaam 
(RSPO) gepro
duceerde palmolie levert. 
Dat maakte Chris Linderman, 
business unit manager Bulk 
Oils Europe onlangs in Parijs 
bekend.
Tot nu was de enige in Europa 
beschikbare RSPO palmolie 
gecertificeerd als ‘Book & 
Claim’ of als ‘Mass Balance’. 
Garanties worden daarbij afge
geven op basis van de monito
ring van handelsdocumenten.
• www.croklaan.com

‘Halveer antibiotica-
gebruik veehouderij’
Minister Verburg adviseert de veehouderij het gebruik van anti
biotica te halveren. Eerder wilde zij het gebruik terugdringen met 
20 procent, maar na een rapport van deskundigen onder leiding 
van RIVMdirecteur Roel Coutinho besloot de minister de druk op te 
voeren, meldde de NOS op vrijdag 9 april. 
De reactie van Verburg volgt op een bijeenkomst van veterinair en 
humane geneeskundigen die op 31 maart is gehouden over ESBL
vormende bacteriën. De experts formuleerden een advies richting 
de ministers. Op vrijdag 9 april stuurde de minister dit advies met 
een brief aan de Tweede Kamer.
Artsen, microbiologen en andere wetenschappers maken zich grote 
zorgen dat mensen via de voedselketen ESBLbacteriën binnenkrij
gen, die resistent zijn voor bijna alle beschikbare antibiotica. Er is 
echter nog geen bewijs dat mensen door het eten van ESBLvlees 
ziek kunnen worden.
De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders (NOP) zet vraag
tekens bij de haalbaarheid van een halvering van het antibiotica
gebruik in de veehouderij. “Als er dieren ziek worden, moeten ze 
wel behandeld kunnen worden met antibiotica”, zegt secretaris Alex 
Spieker tegen het NOSjournaal.
Volgens de deskundigen kunnen consumenten gewoon kip blijven 
eten, maar moet dit  net als bij andere vleessoorten  met de juiste 
hygiënemaatregelen worden aangepakt en moet het vlees goed 
worden verhit. 
ESBL staat voor ExtendedSpectrum BetaLactamase. Dit zijn enzy
men die bacteriën produceren om zichzelf te beschermen tegen 
antibiotica. Het aantal patiënten met bacteriën dat resistent is 
tegen bijna alle antibiotica stijgt. Een mogelijke bron van deze resis
tente bacteriën is de vleesconsumptie. 
• www.lnv.nl


