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Voorwoord
Als het Brabantse leven ons lief is, hoe gaan we dan in de toekomst om met de 
(intensieve) veehouderij? Door de uitbraken van Q-koorts de laatste jaren en re-
center nog de dioxinevervuiling van Duits veevoer kunnen we niet langer de 
schouders ophalen. Zeker, mens en dier zijn altijd met elkaar verbonden ge-
weest. En dat is ook nu nog het geval. Maar verschillende ontwikkelingen heb-
ben ervoor gezorgd dat het een complexe relatie is geworden met vele verschil-
lende actoren. 

De Q-koortscrisis was voor de Provinciale Raad Gezondheid aanleiding om na te 
denken over de vraag hoe de relatie tussen gezondheid en (intensieve) veehou-
derij in de toekomst kan worden vormgegeven. Daartoe hebben onder meer in-
terviews plaatsgevonden met 26 vooraanstaande betrokkenen uit de veterinaire 
en humane sector evenals enkele kritische burgers. Samen met de geraadpleeg-
de literatuur leverde hun inbreng een helder beeld op van de vraagstukken en 
dilemma’s rond dit thema. Fragmenten van de interviews zijn in de vorm van ci-
taten verwerkt in deze brochure1.

We belichten de thema’s die ons inziens onderdeel dienen te zijn van een brede, 
constructieve dialoog met alle betrokkenen. Wij overhandigen onze bevindingen 
aan Gedeputeerde Staten, de fracties in Provinciale Staten van Noord-Brabant, 
de formateur van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten, en de Brabantse 
gemeenten en zorginstellingen. Wij richten ons met  deze bijdrage aan de dialoog  
ook tot de door Gedeputeerde Staten geïnstalleerde commissie Van Doorn, die 
advies uitbrengt over een duurzame ontwikkeling van de Brabantse veehouderij. 

Wij hopen en verwachten dat al deze instanties het rapport behandelen als een 
handreiking voor hun verdere gedachtevorming en werkzaamheden. 

Namens de Provinciale Raad Gezondheid
Frank van Beers, voorzitter

1. Deze uitgave is een verkorte versie. Het volledige rapport, met uitgebreide  beschouwingen en 
weergaven van de interviews, is te downloaden via onze website www.provincialeraadgezondheid.nl.
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De agrarische sector in ons land heeft sedert de jaren zestig een onstui- 
mige ontwikkeling doorgemaakt. Kleine boerenbedrijfjes zijn uitgegroeid  
tot rationeel geleide ondernemingen die die qua opzet en omvang ver-
schillen. Tegelijk zijn de risico’s voor de volksgezondheid  toe genomen. 
Na een reeds epidemieën in de jaren negentig breekt in 2007 op grote 
schaal Q-koorts uit.

De ontwikkeling van met name de veehouderij roept allerlei vragen op 
die de volksgezondheid betreffen. Welke gevolgen hebben grote aan-
tallen dieren in een dichtbevolkte regio? Hoe wordt de relatie tussen 
mens en dier erdoor beïnvloed? Wat doet antibiotica in de veehoude-
rij? Is de kwaliteit van het vlees er intussen beter op geworden? Uit onze 
rondgang blijkt dat er op deze vragen geen eenduidige antwoorden 
bestaan.

 Feiten en dilemma’s
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Onstuimige agrarische Ontwikkelingen

•   In 1995 was het aandeel van de land- en tuinbouw in het Bruto Bin-
nenlands Product (BBP)nog 3,2 %, in 2009 is dit afgenomen tot 1,4 % 
(CBS, Statline, land- en tuinbouwcijfers, 2010).  

•  De export van de sector was in 2008 8,052 % en nam in 2010 toe tot 
8,53%  (CBS, Statline, Export van de landbouw, 2010).

•  Het aandeel van landbouw, bosbouw en visserij in de beroepsbevolking 
is van 1996 tot 2009 gedaald van 3,45% naar 2,27% (CBS, Statline, aandeel 
van de landbouw, bosbouw en visserij in de beroepsbevolking, 2011).

•  De opbrengsten per hectare, per beest en per eenheid arbeid zijn dui-
zelingwekkend toegenomen. Gemiddeld 3% efficiencywinst wordt per 
jaar bereikt door het gebruik van betere rassen, ontwatering, bemesting, 
mechanisatie, automatisering, ziektebeheersing en uitgekiend manage-
ment. (Klijn, 2008)

•  Door de opbrengstverhoging is voedsel voor de consument goedko-
per geworden; in 1950 kostte voedsel ca. 40% van het inkomen, in 
2008  is dat nog maar 11%. (Klijn, 2008)

•  Het aandeel dat de boer van de consumentenprijs ontvangt, is echter 
gedaald van gemiddeld 40% in de zestiger jaren tot 20% in 2008. 
(Klijn, 2008)

•  In 2006 was het aandeel landbouwgrond 55,2 % van het totale Neder- 
landse. Dit is dus nog steeds dominant en beeldbepalend. (CBS, Statline, 
land- en tuinbouwcijfers, 2010).

•  De bevolkingsgroei op het platteland is momenteel duidelijk lager 
0,16% dan in het stedelijk gebied 0,42% (Kenniscentrum Bevolkings-
daling en beleid, 2011). 
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Van keuterboer tot intensieve 
veehouderij

Tot halverwege de 19e eeuw bestond de agrarische sector Nederland overwegend 
uit gemengde bedrijven. Kleine boerenbedrijfjes met wat koeien, een paar var-
kens voor het vlees, en paarden als trekdier. De ontwikkeling van de sector is 
vanaf die tijd primair door economische motieven gestuurd in de richting van 
grootschaligheid en intensivering. 

De akkerbouw is aanvankelijk vooral gericht op de productie van het voer voor 
de eigen dieren. Na 1850 stijgen de prijzen voor dierlijke producten als boter en 
vlees veel sneller dan de prijzen van plantaardige producten. Daarom gaan boe-
ren zich steeds meer toeleggen op dierlijke productie. 

Door de economische crisis van de jaren ‘20, de afnemende exportmogelijkhe-
den en stijgende prijzen van de grondstoffen voor veevoer, verhogen bedrijven 
de productiviteit om nog voldoende inkomen op te leveren. Onder invloed van 
het stimuleringsbeleid van de overheid na de Tweede Wereldoorlog gaat de 
landbouwproductie fors omhoog dankzij mechanisatie. Met veel minder arbeid 
kan hetzelfde werk verzet worden. Maar ook het gebruik van kunstmest, bestrij-
dingsmiddelen en krachtvoer dragen bij aan hogere opbrengsten 
Met de invoering van een gemeenschappelijk Europees landbouwbeleid en het 
streven naar een stabiele voedselvoorziening, lage prijzen voor de consument en 
een goed inkomen voor de boeren, raakt de intensieve veehouderij in een 
stroomversnelling.  Maar de intensieve veehouderij komt pas echt goed tot ont-
wikkeling als gevolg van de GATT-onderhandelingen over internationale handel 
in 1962. Om de Europese graanmarkt te beschermen zegt de Europese Unie toe 
dat goedkope graanvervangers zoals soja uit Amerika en Azië zonder importhef-
fing mogen worden ingevoerd. Met deze goedkope grondstoffen voor kracht-
voer, die vooral via Rotterdam (het ‘Gat van Rotterdam’) het land binnenkwa-
men, kan de intensieve veehouderij explosief groeien. 
Bij aanvang van het nieuwe millennium is Nederland het meest veedichte land 
van Europa wat betreft varkens, kippen en kalveren. 
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wat is een zOönOse? 

Er zijn veel infectieziekten die mensen op elkaar kunnen overbrengen. 
Ook dieren kunnen infectieziekten op elkaar overbrengen. Een klein 
deel van de infectieziekten van dieren is besmettelijk voor de mens. 
Dat zijn de zoönosen. Mensen die direct contact met dieren hebben, lo-
pen een verhoogd risico op zoönosen. Dit zijn veehouders, personeel 
op veehouderijen, maar bijvoorbeeld ook bezoekers van kinderboerde-
rijen en zorgboerderijen. Daarnaast lopen omwonenden van veehou-
derijen een verhoogd risico op sommige zoönosen. Voorbeelden hier-
van zijn Q-koorts en Influenza (vogelgriep en varkensinfluenza) .
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Zieke mensen en dieren

Terwijl de agrosector zich in omvang en intensiteit steeds verder ontwikkelt, 
nemen de risico’s voor de volksgezondheid toe. Volksgezondheid  volgt de ont-
wikkelingen en reageert vooral op de negatieve effecten van agrarische activi-
teiten. Van een samenhangend overheidsbeleid is geen sprake. Evenmin is er 
aandacht voor de positieve invloed van het contact tussen mens en dier.

Om de wereldvoedselproductie te verhogen worden na de Tweede Wereldoorlog 
steeds meer chemicaliën in de landbouw en de voedingstechnologie gebruikt. De in-
dustriële uitstoot daarvan zorgt voor nieuwe milieu- en gezondheidsrisico’s.

De grootschalige naoorlogse import van (besmet) veevoeder leidt tot  versprei-
ding van salmonella. In de jaren ’50 en ’60 stijgt de vleesconsumptie bovendien. 
In de jaren zestig groeit het bewustzijn dat de industrieel georganiseerde massa-
productie, de intensieve veehouderij en een overvloedig gebruik van bestrij-
dingsmiddelen niet uitsluitend economische groei en vooruitgang met zich mee-
brengen. Vanwege de risico’s voor de volksgezondheid wordt de Inspectie voor 
Milieuhygiëne opgericht.

In 1969 sterven in de Rijn massaal vissen door vergiftiging met endosulfan. Deze 
gebeurtenis, maar ook de luchtverontreiniging in het Rijnmondgebied, leidt uit-
eindelijk tot de oprichting van landelijke en regionale meetnetten. Ook vormt 
het de aanzet voor Europese regelgeving op het gebied van milieu. 

Na de varkenspest van 1997 moet de invoering van de Reconstructiewet  de risi-
co’s voor gezondheid en economie  beperken. De provincie Noord-Brabant gaat 
nog verder en neemt het hele buitengebied op de schop. Doelen van de herin-
richting is een vitale landbouw zonder milieubelasting, herstel van de natuur en 
nieuwe economische bedrijvigheid. In de reconstructieplannen legt de provincie 
vast waar en in welke mate de landbouw zich mag ontwikkelen. In landbouwont-
wikkelingsgebieden (LOG’s) krijgt landbouw voorrang, in extensiveringsgebieden 
krijgt de natuur voorrang en in verwevingsgebieden mogen verschillende func-
ties naast elkaar bestaan.
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Mede onder invloed van de publieke opinie voeren de Nederlandse overheid en 
de Europese Unie tegenwoordig een beleid gericht op het welzijn van dieren in 
de intensieve veehouderij. Het  aantal  bedrijven neemt iets af.  Alternatieve be-
drijfsvoering in de veehouderij is in opkomst. De Reconstructieplannen bieden 
echter  nog steeds mogelijkheden voor de vestiging van grootschalige veehoude-
rijen. 

De reeks van epidemieën, uitbraken en incidenten beginnend in de jaren tachtig 
met aids en gevolgd door polio (1992/93), legionella (1999), BSE, vogelgriep en 
uiteindelijk SARS in 2003, vormt de aanloop tot de oprichting van het Centrum 
Infectieziektebestrijding bij het RIVM. Vanaf 1 januari 2006 coördineert het RIVM 
de landelijke bevolkingsonderzoeken. 

Ofschoon Q-koorts altijd in beperkte mate voorkomt, breekt deze zoönose in 
2007 op grote schaal uit. Eind 2008 besluit de minster tot een omvangrijke vacci-
natiecampagne onder geiten en schapen. Een jaar later wordt het meest drasti-
sche middel ingezet: het ruimen van tienduizenden drachtige dieren. Er zijn dan 
zo’n vierduizend mensen in min of meer ernstige mate ziek geworden. Intussen 
klinkt steeds luider de roep om een andere kijk op volksgezondheid en (intensie-
ve) veehouderij. Een relatie die is gebaseerd op een nieuwe verhouding tussen 
stad en platteland, tussen leven en werken. Waar contact met dieren en de na-
tuur gewoon bijhoren. Waar mensen meer betrokken zijn bij de productie van 
duurzame goederen en bewuster omgaan met de consumptie ervan.  
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‘Grootschaligheid kan prima vanuit het oogpunt van volksgezondheid en milieu. Dergelijke 
bedrijven kunnen volledig worden afgesloten. Als er dan iets misgaat, hoeft alleen het 
betreffende gebouw te worden geruimd.’
(F. van Knapen, hoogleraar Levensmiddelentechnologie en Veterinaire Volksgezondheid, 
universiteit Utrecht)

‘Kleinschaligheid betekent niet per definitie minder risico’s. Wel drukt grootschaligheid ons 
steviger met de neus op de relatie tussen volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn.’
(L. Hellebrekers, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)

‘Wie de landbouwsector zelf vraagt om grootschaligheid te beteugelen door zelfregulering, 
roept veel onzekerheden en risico’s over zich af. Het is de overheid, die duidelijk moet maken 
wat zij wil.’ 
(H. Garretsen, hoogleraar Gezondheidszorgbeleid, universiteit Tilburg, en directeur Tranzo)

‘In Noord-Brabant zijn teveel dieren. De landbouw hoeft zeker niet weg uit Noord-Brabant, 
maar industriële complexen horen niet op het platteland. De omgeving bepaalt het 
natuurlijk maximum aantal dieren dat verantwoord kan worden gehouden.’ 
(S. Borsboom, woordvoerder burgerinitiatief Megastallen Nee)
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Vragen bij schaalvergroting

Riskanter of juist veiliger?

De schaalvergroting in de agrarische sector  wordt in het maatschappelijk debat in 
verband gebracht met verminderd dierenwelzijn, landschapsvervuiling, infectie- 
ziekten en de hiermee samenhangende gezondheidsrisico’s. Maar hoe worden 
die relaties beoordeeld en hoe kunnen die eventueel worden gewijzigd?  

Over de schaalvergroting in de veehouderij wordt verschillend gedacht. Sommi-
gen vinden dat het zo niet verder kan in Nederland; de grenzen zijn bereikt van-
wege landschapsvervuiling, risico’s van zoönosen en dierenwelzijn. Anderen be-
nadrukken juist de verbetering van dierenwelzijn en beheersing van risico- 
factoren door een verdergaande technologische ontwikkeling. Kleinschaligheid 
brengt niet per definitie minder risico’s en dierziekten met zich mee, maar wel in 
een andere omvang. 

Zeker is dat we ons op een schakelmoment bevinden als het gaat om de toe-
komst van de intensieve veehouderij in relatie tot gezondheid. Het moet hoe dan 
ook anders. Het is aan de overheid het  perspectief te schetsen van de landbouw 
in Nederland. 
Het RIVM stelt in 2008 in een rapport dat ‘bij groei van bedrijven zonder aanpas-
sing van bedrijfsvoering en stalconcept de bedreigingen de kansen van megabe-
drijven zullen overstijgen. Dit maakt het noodzakelijk extra voorwaarden te stel-
len aan de groei van megabedrijven.’
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‘Er is in Nederland beperkt ruimte. 
De grote dichtheid van mensen en dieren in ons land is zorgwekkend.’
(S. van Dam, GGD Hart voor Brabant, afdeling Infectieziektebestrijding)

Het is de inzet van ZLTO om via diverse projecten samen met de humane gezondheidszorg, 
de gezondheid van mens en dier te waarborgen.
(T. van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid  ZLTO)

‘We hebben de geitenhouderij vermenselijkt door de stallen open te laten. In Canada zijn 
de geitenstallen allemaal dicht, terwijl daar veel meer ruimte is.’
(A. Olde Loohuis, huisarts Herpen)

‘De kern van het stofprobleem in de varkens- en pluimveehouderij is tot nu toe nauwelijks 
aangepakt. Er is wel onderzoek verricht, maar dat heeft niet tot veranderingen in de 
praktijk geleid.’
(A.  Winkel, Wageningen UR Livestock Research, Lelystad)

‘Er moeten snel keuzen gemaakt wat betreft de afstand tussen intensieve veehouderijen 
en woningen. Hoeveel bewijs moet er zijn, voordat er eindelijk maatregelen genomen 
worden?’  
(J. van der Velden, hoogleraar Public Health, UMC Radboud)
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Vragen bij de dichtheid van mensen en dieren

Met z’n allen op een kluitje

Met bijna 2,5 miljoen inwoners omvat Brabant ruim 15% van de Nederlandse 
bevolking. Het aantal dieren (rundvee, varkens, kippen etc.) in Noord-Brabant 
bedraagt 32,4 miljoen; dat is 27,4% van alle dieren in ons land.(CBS, 2009). De 
dichtheid van zowel mensen als dieren in deze provincie brengt risico’s met 
zich mee voor de gezondheid van beide.

Ten aanzien van de ruimtelijke ordening worden algemeen de risico’s onderkend 
als gevolg van het feit dat veehouderijen dicht bij woningen staan. Ook de ont-
werpen van (open) stallen vormen een risicofactor. 

Stank en fijnstof - mede als gevolg van de verkeersbewegingen richting de vee-
bedrijven - worden onmiskenbaar als een probleem ervaren. Voor het beoorde-
len van gezondheidseffecten van fijnstof uit de landbouw zijn de hoeveelheid en 
de samenstelling van belang. Tot op dit moment is nagenoeg geen onderzoek be-
kend dat inzicht biedt in de relatie tussen de blootstelling aan landbouw gerelateerd 
fijnstof en de effecten er van op de volksgezondheid. Het RIVM doet metingen 
naar fijnstof en heeft aangetoond dat fijnstof schadelijk is voor de gezondheid. 
(RIVM,2007). Aan deze problemen moeten grenzen worden gesteld, zelfs als er 
niet voor alle maatregelen 100% bewijs  is aan te voeren. De ministeries van 
VWS en Economisch Zaken, Landbouw en Innovatie  moeten echter beseffen dat 
harde bewijzen vooraf niet altijd te geven zijn. Als ze al gevonden worden, kan 
het te laat zijn om nog effectief in te grijpen.
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‘De omgang met geiten, die de laatste jaren sterk gedomesticeerd zijn, 
leidt gemakkelijk tot besmetting van mens. Dan kun je de geitenhouderijen wel op orde 
hebben, maar op een droge, zonnige dag vliegt de bacterie weer rond.’
(J.W.M. van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde, UMC Radboud)

‘Houdt dieren gewoon binnen, afgesloten van de buitenwereld,  zodat er geen risico’s voor de 
bevolking ontstaan.’ 
(F. van Knapen, hoogleraar Levensmiddelentechnologie en Veterinaire Volksgezondheid, 
universiteit Utrecht)

‘Dieren moeten op hun positieve effecten beoordeeld worden. Zorgboerderijen verminderen 
bijvoorbeeld stress en medicatiegebruik. Als er geen contact meer is tussen mens en dier, 
bepaalt dat de beleving van de veehouderij. De weerstand tegen de intensieve veehouderij 
komt mede door onbekendheid hiermee.’
(R. Ferwerda, Wageningen UR Livestock Research, Lelystad )
 

helende tuinen

De Gezondheidsraad constateert in een overzichts-
studie uit 2004 dat er nog weinig grootschalig epide-
miologisch onderzoek is gedaan naar de relatie tus-

sen natuur en gezondheid. Toch ontstaan er in 
de praktijk van de gezondheidszorg steeds 
meer initiatieven die uitgaan van een helende 
invloed van de natuur. Zo beschikt een toene-
mend aantal zorginstellingen over ‘helende tui-
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Vragen bij de relatie tussen mens en dier

Knuffelen of afstoten?

Mensen hebben altijd contact met dieren gehad. In de loop van de tijd en ze-
ker door meer recente ontwikkelingen is dat contact veranderd en zijn we er 
ook anders over gaan denken. Dat het contact tussen mens en dier gevolgen 
heeft voor de volksgezondheid, is niet nieuw. Daar kan vervolgens positief en 
negatief naar gekeken worden. 

Over het risico op zoönosen bij het intensief en grootschalig houden van dieren 
lopen de meningen uiteen. In het algemeen heerst de opvatting dat hoe meer 
dieren bij elkaar zijn gehuisvest, hoe groter de kans is op blootstelling en muta-
tie. Met als gevolg een grotere kans dat een ziekte overgaat van dier op mens. 
De risico’s bij het domesticeren van dieren worden vaak vergeten. Hygiëne en 
discipline zijn belangrijke voorzorgsmaatregelen. Sommigen zien het binnenhouden 
van dieren als een geschikte optie om de uitbraak van zoönosen te voorkomen. 

Er zijn ook geluiden die wijzen op de positieve effecten van de relatie tussen 
mens en dier. Het contact is onmisbaar voor de mens, al moeten hygiënemaatre-
gelen altijd in acht te worden genomen. Over het risico op zoönosen op bijvoor-
beeld zorgboerderijen, waar ook productie wordt geleverd, is echter nog weinig 
bekend. Zowel in de gezondheidssector als de wetenschap zou over dit aspect 
meer kennis moeten worden verzameld.

nen’ en organiseert men er ‘groene’ activitei-
ten. Bij de bouw van nieuwe ziekenhuizen 
wordt aandacht besteed aan ‘healing environ-
ments’. Ook neemt het aantal zorgboerderijen 
toe, in Noord-Brabant van 45 in 2001 naar 137 

in 2008. Daarmee staat deze provincie landelijk op 
de tweede plaats na Gelderland. Al deze ontwikkelin-
gen getuigen van een nieuwe zienswijze waarin 
mens, dier, groen en economie in hun onderlinge sa-
menhang worden beschouwd. 
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‘Het is een taakstelling voor de sector om transparanter te worden voor de maatschappij, 
ook wat betreft het antibioticagebruik. Er wordt nu vooral een discussie gevoerd over de ge-
bruikte hoeveelheden, maar men dient ook na te denken over de 3e en 4e generatie midde-
len. Boeren moeten daar zuinig mee om  gaan.’
(H. Huijbers, voorzitter ZLTO)

‘Het antibioticagebruik in de veehouderij is echt een probleem. Doordat men bang is voor in-
fecties gaat men preventief antibiotica geven. De wetenschap kijkt ernaar en doet niets. 
Waar blijven de acties van de universiteiten van Wageningen en Utrecht?’
(J. van der Velden, hoogleraar Public Health, UMC Radboud)

‘Het is opvallend dat in de medische wereld vrijuit, onbevangen en zonder censuur wordt 
gesproken over de problemen rond antibiotica, en dat de veterinaire wereld veel zwijgzamer is .’
(J. Kluytmans, hoogleraar microbiologie, VU Amsterdam)

Bij de Voedsel- en Warenautoriteit moet een specialisme Public Health komen. Er is (weer) 
een onafhankelijk veterinair staatstoezicht op de volksgezondheid nodig, onder leiding van 
de inspecteur-generaal.
(F. van Knapen, hoogleraar Levensmiddelentechnologie en Veterinaire Volksgezondheid, 
universiteit Utrecht)

‘Door het antibioticagebruik krijg je geen robuuste dieren. Het immuunsysteem blijft achter. 
Het is allemaal zo massaal en grootschalig geworden dat er condities zijn ontstaan 
waarbinnen dieren niet meer goed kunnen leven. ’ 
(H. Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering, universiteit 
Utrecht) 



19

GEZONDHEID IS GEEN WISSELGELD

Vragen bij het gebruik van antibiotica

Over het middel en de kwaal

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij heeft verschillende vergaande 
consequenties voor de volksgezondheid.

Uit onderzoek blijkt dat Nederland het hoogste veterinaire antibioticagebruik 
van Europa heeft, terwijl het humane antibioticagebruik het laagste is. Wanneer 
bacteriën voor bepaalde antibiotica resistent zijn geworden, kunnen de ziekten 
die zij met zich meebrengen niet meer behandeld worden. Mensen kunnen ziek 
worden en in het ergste geval overlijden.

De Nederlandse overheid erkent de problemen rond antibiotica in de veterinaire 
sector en de gevolgen voor de volksgezondheid. Afgesproken is middels een con-
venant met de veterinaire wereld dat in 2013 het gebruik van antibiotica gehal-
veerd zal zijn. De regelgeving moet nog worden uitgewerkt en ook de toepas-
baarheid ervan moet samen met de veterinaire sector nog goed bekeken 
worden.

De toediening van antibiotica moet onder loep worden genomen. Het zou niet 
meer moeten kunnen dat veeartsen een dubbelrol vervullen door antibiotica 
voor te schrijven en deze ook te verkopen. Dat wekt op z’n minst de schijn van 
belangenverstrengeling en ondermijnt het vertrouwen en de geloofwaardigheid 
in de dierenartsenij. 
Onderzocht moet worden in hoeverre extra hygiënemaatregelen en verdere ver-
betering van de bedrijfsvoering een alternatief zijn voor het toedienen van anti-
biotica.
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‘Het is zorgwekkend hoe ver we willen gaan om goedkoop voedsel te willen blijven 
produceren. De productie van vlees leidt tot uitputting van de landbouwgronden. Bij 
niet-grondgebonden bedrijven leidt dit tot uitputting van grond elders, want ergens moet 
het veevoer vandaan komen.’
(W. Spaan, bestuurslid Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch) 

‘Het is een schande dat in Nederland de eieren, maar ook het vlees van varkens en runderen 
nog steeds niet vrij zijn van salmonella. Deze keten moet worden doorbroken. Het is 
onbegrijpelijk dat er nog niet meer ongelukken zijn gebeurd.’
(J.W.M. van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde, UMC Radboud)

‘Een mens lijkt twee gezichten te hebben. Aan de ene kant weinig geld uitgeven, aan de 
andere kant van moreel besef getuigen. Er moet strengere regelgeving komen en in de 
ketenaanpak moet worden ingegrepen via bijvoorbeeld heffingen op slecht geproduceerd 
voedsel.’
(S. Borsboom, woordvoerder burgerinitiatief Megastallen Nee)

‘Wat vindt de consument eigenlijk en hoe neemt hij  zijn verantwoordelijkheid? Kiest de 
consument voor goed vlees of voor de kiloknaller? Kiest hij voor een vorm van bestaan die 
mens en dier onwaardig is? Of voor kwaliteit in het bestaan van mens en dier?’

(H. Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke verandering, universiteit 
Utrecht) 
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Vragen bij vleesconsumptie en voedselkwaliteit

Een goed stuk vlees of kiloknaller

De intensieve veehouderij is niet los te zien van de vleesconsumptie en de 
kwaliteit van het voedsel. De voedselketen is zeer kwetsbaar. We eten allemaal 
en worden  dagelijks blootgesteld aan mogelijke schadelijke stoffen die met 
ons voedsel kunnen meekomen. Het giftige dioxine in eieren en varkensvlees 
in Duitsland is daarvan een recent voorbeeld.

De dilemma’s rond vleesconsumptie en voedselkwaliteit worden algemeen on-
der ogen gezien. Gewezen wordt op de verantwoordelijkheid van alle spelers in 
de voedselketen: veevoerindustrie, boeren, retailers, overheid en consumenten. 

Er is kennis over voedselbesmettingen, die niet gebruikt wordt. Hier ligt een taak 
voor de overheid en de sector om ogen niet te sluiten en deze kennis in te zetten 
voor de volksgezondheid. De burger als consument speelt eveneens een belang-
rijke rol. Zonder gedragsverandering van de consument zal er niets veranderen. 
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‘Het is opvallend dat er meer onrust ontstaat naarmate systemen schoner zijn. Klachten 
worden dan aan iets toegeschreven dat er niet is. Nederland heeft een van de strengste 
milieuwetgevingen in Europa. Toch is er veel angst en onrust onder de bevolking.’
(J. W.M.van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde, UMC Radboud)

‘We gaan niet goed om met de onrust onder de bevolking. Het is belangrijk dat de sector op 
een open manier laat zien wat zij doet. Zo moeten we werken aan de huidige verkeerde 
beeldvorming van de sector.’ 
(L. Hellebrekers, voorzitter Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)

‘Burgers beschikken te veel en te vaak over onware informatie. De meeste medici zijn vaak 
erg voorzichtig in hun uitspraken en stellen zich te bescheiden op. Zij zouden meer aan de bel 
moeten trekken op basis van onderbouwde bevindingen.’
(W. Spaan en P. Schneeberger, bestuurder en arts-microbioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis)

‘We moeten eerlijk zijn over de hiaten in onze kennis. Dat kan bijdragen aan het creëren van 
meer vertrouwen. We zullen moeten evolueren langs de weg van kennisontwikkeling.’
(A. Vermeer, voormalig voorzitter ZLTO)

‘De burger/consument moet als één van de stakeholders worden betrokken bij het ontwerppro-

ces van  de veehouderij. Zo kun je draagvlak creëren en tegelijk angst en onrust wegnemen.’
(T. van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid LTO)

‘De burger is niet serieus genomen en onderschat. In de communicatie met de burger zijn fouten 
gemaakt door rijk, provincie en gemeenten. De overheid schiet tekort in het voorlichten over 
moeilijke vraagstukken. Het overbrengen van kennis laten we te veel over aan de media.’ 
(P. Winsemius, hoogleraar en lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
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Vragen bij angst en onrust

Hype of serieus te nemen zorgen

Naar aanleiding van de problemen rondom de Q-koorts is een brede discussie 
ontstaan over de relatie tussen gezondheid en met name de geitenhouderij. De 
discussie wordt gevoed door angst en onrust onder boeren en burgers. Is er 
sprake van een hype? Moeten we die angst en onrust negeren of juist serieus 
nemen en waarom? Is de angst terecht of gaat het om onderbuikgevoelens? 
Hoe kun je angst en onrust voorkomen en op welke manier kan beleid rekening 
houden met angst en onrust onder de bevolking?  

Over de vraag of de angst en onrust over de gezondheid in relatie tot de (inten-
sieve) veehouderij terecht is, bestaan verschillende meningen. Zeker is dat angst 
en onrust een belangrijke rol spelen in de discussie. Ook dat de landbouwsector, 
de gezondheidssector en de overheid daar op een of andere manier mee om 
moeten gaan. 

Angst en onrust zijn mede het gevolg van miscommunicatie met de burger over 
lastige vraagstukken. Het gesprek over moeilijk kwesties kan echter niet uit de 
weg worden gegaan. De interviews leren dat het noodzakelijk is om over de rela-
tie tussen gezondheid en (intensieve) veehouderij opnieuw  door te denken. 

Het gebrek aan kennis op verschillende terreinen in die relatie is een ander punt 
dat aandacht verdient. Onderzoek is niet alleen nodig om kennis te verwerven 
op het terrein van de volksgezondheid; onderzoek draagt er ook toe bij dat de 
samenleving weer meer vertrouwen krijgt in de sector. En juist ‘vertrouwen’ 
blijkt een sleutelwoord te zijn: vertrouwen in boeren, artsen en de overheid. 
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‘De dialoog tussen beleid en wetenschap verloopt vaak moeizaam. Dat geldt ook voor de 
relatie tussen de humane en veterinaire gezondheidszorg. Ten slotte is ook het beleid van 
VWS en LNV niet goed afgestemd.’
(W. Spaan en P. Schneeberger, bestuurder en arts-microbioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis)

‘Ik pleit voor één landelijk zoönosecentrum (humaan en veterinair) onder verantwoordelijk-
heid van een onafhankelijke raad met als kerntaken (vroeg) monitoring en signalering.’
(T. van Hoof,  portefeuillehouder diergezondheid  LTO)

‘We creëren door een hoge mate van hygiëne kinderen en volwassenen die weinig weerbaar 
zijn. Door de intensieve veehouderij en  het vele reizen nemen de risico’s op infecties juist toe. 
We moeten ons ook realiseren dat door de vergrijzing het aantal kwetsbare ouderen 
toeneemt.’
(A. Olde Loohuis, huisarts te Herpen)

‘In de agrarische  sector komen veel meer luchtwegklachten voor zonder een duidelijk 
astmabeeld. Relatief veel varkenshouders hebben MRSA of ontwikkelen resistentie tegen 
bijvoorbeeld ESBL. Er is echter zeer weinig blootstellingsonderzoek verricht, zowel nationaal 
als internationaal.’
(A. de Rooij, Stigas)

‘De huidige rol van het RIVM is op dit moment niet helemaal zuiver. Enerzijds opereert het 
als beleidsadviseur, anderzijds heeft het ook een onderzoeksfunctie. Er moet een onafhanke-
lijk instituut komen, dat besluiten neemt ongeacht de economische consequenties.’
(W. Spaan, bestuurslid Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch) 
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Vragen bij de veterinaire en humane gezondheidszorg

Hokjesgeest of gezamenlijke aanpak

In de Q-koortscrisis manifesteerde zich de onvoorspelbaarheid van zoönosen. 
In de organisatie van de humane en de veterinaire gezondheidszorg kwamen 
zwakke punten aan het licht. En niet in de laatste plaats het gebrek aan samen-
werking tussen de beide sectoren. Toch gaat het uitdrukkelijk om risico’s voor 
de volksgezondheid. Welke opdracht ligt hier voor de humane en veterinaire 
gezondheidszorgsector?

In het algemeen is men het erover eens dat de samenwerking tussen de humane 
en veterinaire gezondheidszorg onvoldoende is. Men werkt uitsluitend binnen 
de schotten van het eigen domein. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van 
kennis in andere sectoren. 
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     De discussie

27

GEZONDHEID IS GEEN WISSELGELD

‘Momenteel worden lange termijnvraagstukken pas aangepakt als 
zich een crisis voordoet. Dan is het echter vaak te laat. Als men alle 
invalshoeken wil evalueren dient men niet alleen te kijken naar het-
geen op korte termijn nodig is, maar ook oplossingen te bedenken 
voor de lange termijn. Daar is tijd voor nodig en misschien ook wel 
verandering van beleid.’

Deze optiek schetst A. Knottnerus, voorzitter WRR en hoogleraar huis-
artsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Op basis van deze 
opvatting laten de toekomstvisies van de geraadpleegde deskundigen 
zich beschouwen vanuit verschillende invalshoeken: de ervaren urgen-
tie, de gewenste toekomst in de veehouderij, de noodzakelijke veran-
deringen in de humane en veterinaire gezondheidszorg, de kennisin-
frastructuur en een brede discussie. 

 



28

‘Aan schaalvergroting zit een grens, zeker in een dichtbevolkt gebied. Binnen ZLTO 
gebruiken we dan ook de term ‘eigenschaligheid’ als leidraad voor het familiebedrijf’.
(H. Huijbers, voorzitter ZLTO)

‘Er moet absoluut iets veranderen. Ongebreidelde schaalvergroting kan niet meer zonder 
aan de belangen van volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn tegemoet te komen.’
(L. Hellebrekers, KNMvD)

‘Nederland is geen land voor agro-industriële complexen. Hooguit 5% van de boeren is 
gemotiveerd om een megastal te beginnen. De intensieve veehouderij voor Nederland heeft 
wel degelijk toekomst .  Het is echter maatwerk waar bedrijven zich kunnen vestigen of 
kunnen uitbreiden. 
(A. Vermeer, voormalig voorzitter ZLTO)

‘De vermenging van dierlijke en menselijke ziekten is een groot risico. De consequenties 
hiervan worden uiteindelijk afgewenteld op de gezondheidszorg.’ 
(J. Smits, voormalig docent Europees landbouwbeleid en kritisch burger)
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Over de te volgen koers

Zoveel hoofden zoveel zinnen

De discussie over de toekomst van de veehouderijen in Noord-Brabant wordt 
gevoerd vanuit verschillende invalshoeken en belangen. Een duidelijke richting 
voor de gewenste ontwikkeling ontbreekt.

In de discussie spelen belangen van de volksgezondheid en van de burgers in het 
algemeen, belangen in relatie tot dierwelzijn en diergezondheid, economische 
belangen van veehouders en  het agro- en foodcomplex en nationale belangen 
op het terrein van landbouw, economie, werkgelegenheid, milieu, natuur en 
ruimtelijke ordening. Maar ook internationale belangen en visies van maatschap-
pelijke groeperingen, de provincie en gemeenten.
Overheersend is de opvatting dat in het belang van de volksgezondheid een halt 
moet worden toegeroepen aan de bouw van wat in het publieke debat megastal-
len is gaan heten. Omgekeerd worden met het oog op de volksgezondheid ook 
juist de voordelen van  nieuwe stallen genoemd. Sommige veterinaire deskundi-
gen wijzen op de geringere kans op insleep van pathogenen. Anderen willen vei-
ligheidszones creëren tussen woongebieden en grote bedrijven. Weer anderen 
pleiten voor een wettelijk vastgestelde omvang van veehouderijen, rekening 
houdend met regionale mogelijkheden. 
Feitelijk is er geen overeenstemming over de gewenste ontwikkeling van de  vee-
houderij in Nederland. We bevinden ons in een spagaat tussen volksgezondheid, 
diergezondheid, dierwelzijn, milieu, duurzaamheid, kostprijs en rendement.
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‘We moeten naar een juiste verhouding tussen stad en platteland, met verbindingen tussen 
leven en werken, met behoud van de natuur, contact tussen mensen, dieren en natuur, en 
betrokkenheid bij de productie van duurzame producten. We moeten op een gezonde manier 
produceren en we moeten toe naar een meer uitgebalanceerd dieet.’ 
(H. Wijffels, econoom en hoogleraar ‘Duurzaamheid en maatschappelijke verandering’, 
universiteit Utrecht)

‘De opbrengst van vlees moet voor de boeren hoger zijn. We moeten  naar een lagere 
productie, met een hoge kwaliteit, hoge innovatie en een goede prijs. Voedsel is de laatste 
decennia een goedkoop wegwerpproduct geworden. We moeten naar meer grondgebonden 
en meer biologische bedrijven.’ 
(S. Borsboom, woordvoerder burgerinitiatief Megastallen Nee)

‘Versimpel het probleem niet tot uitsluitend een discussie over omvang. Een bedrijf dient 
vooral goed ingericht te worden, een goede manager en bedrijfsvoering te hebben, goede 
technieken toe te passen en over voldoende kennis te beschikken onder management en 
personeel.’ 
(O. van Eijk, Wageningen UR Livestock Research)

een nieuw cOncePt: Varkansen

Een voorbeeld van een nieuw concept voor de vee-
houderij is het project ‘Varkansen’ van universiteit 
Wageningen. Het betreft een integraal duurzame 
varkenshouderij met aandacht voor People, Pla-

net, Profit en Pigs. (O.N.M. van Eijk) Het project 
is gebaseerd op de volgende principes:  
•  geef het varken de ruimte om zelf zijn be-

hoeften te vervullen en profiteer daarvan;
•  zet het varken volop in als kringloopdier en 

produceer milieuwaarde;
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Over toekomst van de veehouderij

People, planet, profit en pigs

In de landbouwsector is afgelopen jaren veel gediscussieerd over mogelijke 
toekomstscenario’s voor de veehouderij. Verduurzaming is de opdracht in sa-
menhang met de thema’s  dierwelzijn en diergezondheid, milieu, kringlopen, 
economie en gezondheid van mensen. Maar ook de verbinding tussen de stad 
en platteland. 

Uiteindelijk laten zich drie typen bedrijven onderscheiden:

1.    Grote moderne veehouderijen in gebieden waar weinig mensen wonen. 

2.   ‘Familiebedrijven’ die zich richten op de betere exportmarkt, waarbij geen 
ruimte is voor de productie van kiloknallers. Kenmerkend voor deze bedrijven 
is de zogenaamde ‘eigenschaligheid’ (H. Huijbers, voorzitter ZLTO). Het gezin 
is zelf verantwoordelijk voor de financiën, de omgeving kan de naam van de 
boer koppelen aan het bedrijf. Het bedrijf is niet anoniem.

3.   Verbrede landbouw met aandacht voor zorg, natuur, milieu en duurzaamheid 
(zorgboerderijen, biologische landbouwbedrijven en multifunctionele bedrij-
ven: een combinatie van landbouw, recreatie en educatie).

•  oogst mineralen en energie als extra hoofd- 
product en zie deze niet als afval;

•  bouw een actieve relatie op met natuur, 
burger en consument en verbind het bedrijf  
met zijn omgeving.

In ontwerpateliers zijn deze uitgangspunten ver-
taald naar de ontwikkeling van een integraal duurzaam 
varkensbedrijf. Het bedrijf produceert kwaliteits-
producten met respect voor mens, dier en omge-
ving. 
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 ‘Bezien vanuit de humane gezondheidzorg moet het ruimtelijk gebied anders geordend 
worden, bijvoorbeeld door zonering. We kunnen ook ecologische niches creëren, zodat 
zoönosen moeilijker kunnen worden overgedragen.’
(A. Olde Loohuis, huisarts)

‘Als er meer intensivering van veehouderij plaats vindt, is de kans op blootstelling groter en 
daarmee ook dat de ziekte overgaat van dier op mens.’
(J.W.M. van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde, Radbouduniversiteit)

‘Als we met elkaar iets afspreken , moeten we ons daar ook aan houden. Als we besluiten om 
toegang tot bedrijven alleen toe te staan onder bepaalde omstandigheden, dan moet we 
daar ook op handhaven. Omgekeerd geldt voor de samenleving: als we een richting kiezen, 
dan moeten we die ook uitvoeren of uitleggen waarom het anders moet.’
(R. Stolp, directeur van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD))

‘Nederland heeft het hoogste veterinaire antibioticagebruik in Europa. Dit geeft in 
toenemende mate problemen voor de humane antibiticaresistentie. We moeten beseffen dat 
zodra er eenmaal antibioticaresistentie is, dit niet eenvoudig onder controle te krijgen is.’
(J. Kluytmans, hoogleraar microbiologie VU Amsterdam). 

‘Hygiëne en antibioticagebruik zijn het meest bepalend voor gezondheidsrisico’s. Als we al 
kiezen voor grootschaligheid dient dat gepaard te gaan met aandacht voor veiligheid en 
innovatie. Bovendien moeten de veterinaire en humane sector beter samenwerken en van 
houding veranderen.’ 
(A. de Rooij, Stigas)
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Over de aandachtspunten

Kijkend vanuit gezondheids-
perspectief

Bezien vanuit de gezondheidssector en de  veehouderij is er geen sprake van 
een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling van de intensieve vee-
houderij. De enige manier om stappen vooruit te zetten is de huidige proble-
men met elkaar te bespreken.

In Noord-Brabant komen diverse typen van veehouderij voor. Er zijn grote mo-
derne veehouderijen familiebedrijven, zorgboerderijen, biologisch-dynamische 
boerderijen en multifunctionele bedrijven. Bij elk type veehouderij moet geke-
ken worden naar de risico’s die deze bedrijven voor de volksgezondheid opleve-
ren. 
Aandacht moet worden besteed aan de volgende aspecten: 

schaalgrOOtte en afstanden
Waarschijnlijk zullen op basis van extra onderzoek en de uitkomsten van de dia-
loog voorwaarden moeten worden gesteld aan de groei van veehouderijen. 
Denk onder andere aan het stalontwerp en de minimale afstand tussen bedrij-
ven. Ook de vraag of  varkens en kippen op één bedrijf  gecombineerd gehouden 
kunnen worden is aan de orde. Onderzoekers adviseren agrarisch personeel te 
vaccineren tegen varkensinfluenza. Mest moet efficiënt worden behandeld en 
verwerkt. Ten slotte moeten bedrijven afstand houden tot woonwijken uit het 
oogpunt van leefbaarheid en leefomgeving. 

BedrijfsVOering, stalOntwerP, hygiëne, antiBiOticageBruik en VakmanschaP
De wijze van bedrijfsvoering  in veehouderijen is  van groot belang. Risico’s kun-
nen worden beperkt door strikte hygiënemaatregelen, goed opgeleid en vakbe-
kwaam personeel. Omdat vergissingen grote gevolgen kunnen hebben, is niet al-
leen goed bedrijfs- en zorgmanagement nodig, maar zouden bedrijven ook 
moeten beschikken over een calamiteitenplan.  
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‘Het gebruik van antibiotica moet anders. Beslissingen rond het gebruik van antibiotica mo-
gen niet worden overgelaten aan boeren en hun belangenbehartigers. Hiervoor is het te com-
plex. Een mogelijke oplossing voor het antibioticagebruik zijn strenge hygiënische maatregelen 
onder goed gecontroleerde omstandigheden, bijvoorbeeld in een ‘gesloten’ megastal.’ 
(P. Schneeberger, arts-microbioloog en W. Spaan, bestuurder JBZ ziekenhuis)

‘Er moeten ketens komen van producenten tot consumenten. De huidige specialisatie in de 
voedselproductie is veel te anoniem. De bevolking moet zich weer bewust worden waar ons 
voedsel vandaan komt en wat we ervoor willen betalen. Het overlaten van voedselproductie 
en – distributie aan de markt heeft duidelijk niet gewerkt.’ 
(H. Wijffels , econoom en hoogleraar ‘Duurzaamheid en maatschappelijke verandering’, 
universiteit Utrecht)

‘Er bestaan al veel monitoringssystemen in Nederland, maar die moeten in het belang van 
de volksgezondheid beter op elkaar worden afgestemd: humaan, veterinair en industrieel.’ 
(R. Stolp, directeur Gezondheidsdienst voor Dieren)

‘Preventief vaccineren van dieren is naar mijn idee geen oplossing in het voorkomen en 
beperken van dierziekten. In Nederland is veel eerder de hoge dichtheid van mensen en 
dieren op een beperkte oppervlakte het probleem, naast het grootschalige en hoge 
veterinaire antibioticagebruik.’  (J. van der Velden, hoogleraar Public Health UMC Radboud)

‘Voor zorgboerderijen moet er een integraal duurzaam ontwerp voor systeeminnovatie 
komen, dat onder meer betrekking heeft op hygiëne en de risico’s op insleep van besmettelijke 
dierziekten. Steeds meer zorgboerderijen worden opgezet door mensen zonder agrarische 
achtergrond en met onvoldoende kennis van dieren en overdracht van dierziekten.’
(Ferwerda, Wageningen UR Livestock Research)

‘De kans op een zoönose wordt sterk beïnvloed door de gezondheid van de op de zorgboerde-
rij aanwezige dieren, de hygiëne op het bedrijf, het contact van cliënten met dieren en mest, 
de consumptie van rauwe melk, de voorlichting aan cliënten over de uitvoering van 
hygiënemaatregelen en de controle daarop.’  (PRVMZ, 2010)

‘Risicogroepen onder patiënten moeten niet op een zorgboerderij komen. Dat geldt voor 
astma- en COPD patiënten, reumapatiënten (medicijngebruik en verminderde weerstand) en 
andere patiënten met immuunproblemen. Voor deze risicogroepen zouden de problemen 
alleen maar groter kunnen worden.’  (D. Heederik, Iras )
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 mOnitOring,  surVeillance en Vaccinatie Van dieren

Het RIVM beveelt sterk aan om zowel voor personeel als dieren systemen van 
monitoring en surveillance in te richten met het doel zoönosen te voorkomen. 
Het onderzoeksprogramma ‘Emerging zoonoses’ (Emzoo) geeft advies over de in-
richting van vroege detectie- en surveillancesystemen gericht op ziekten uit dier-
reservoirs die de volksgezondheid bedreigen. Dergelijke systemen moeten ons in 
staat stellen om tijdig op de hoogte te zijn van mogelijke uitbraken van dierziek-
ten.

meest dreigende zoönosen:
•  Vogelgriep
•  Kattenbakziekte
•  Japanse encephalities virus (varkens)
•  Campylobacter (kippen)
•  Rundertuberculose 
•  ‘Gekkekoeienziekte’
•  Q-koorts (schapen en geiten)
•  Anaplasma phagocytophila (teken)

zOrgBOerderijen

In de natuur ervaren mensen rust, ruimte en stilte, het ritme van de seizoenen, 
geuren, kleuren en groei en het contact met planten en dieren. Volgens de Ge-
zondheidsraad (2004) kan natuur bijdragen aan het herstel van stress, het op-
doen van sociale contacten, het in beweging komen en gaat er een stimulerende 
werking vanuit op de ontwikkeling van kinderen. 
Een bijzonder voorbeeld van een groene omgeving is de zorgboerderij, een agra-
risch bedrijf waar mensen met een zorgvraag terecht kunnen voor dagbesteding, 
een begeleide werkplek, behandeling of een woonplek. Cliënten ervaren hier 
niet alleen de natuur, ze werken ook mee. Uit onderzoek van de universiteit van 
Wageningen blijkt dat bij 80% van de geplaatste cliënten de effecten heel posi-
tief zijn. Toch is waakzaamheid geboden voor de gezondheid van kwetsbare 
mensen op zorgboerderijen. 
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‘Het tekort aan kennis over de relatie tussen landbouw en gezondheid moet de komende 
jaren versneld worden goedgemaakt. Meer biomedische en epidemiologische kennis is met 
name nodig  over het ontstaan van zoönosen en de condities waaronder de risico’s 
toenemen, het vroegtijdig signaleren en het monitoren ervan.’
(A. Knottnerus, voorzitter WRR en hoogleraar huisartsgeneeskunde aan de universiteit van 
Maastricht)

‘De huidige veterinaire surveillance gebeurt momenteel teveel om enkel economisch 
redenen en om de risicoproblemen binnen het systeem beter te kunnen managen. En dus 
niet met het oog op bescherming van de bevolking. Eén van de lessen die we kunnen trekken 
uit de opkomst en aanpak van zoönosen is, dat we de inrichting en aansturing van de public 
health infrastructuur in ons land moeten heroverwegen.’  
(J. van der Velden, hoogleraar Public Health UMC Radboud)

‘Er moet intensiever gezocht worden naar vaccins voor directe toepassing op dieren; denk 
hierbij vooral aan de RNA virussen. De reactie van het buitenland in het verleden op het 
vaccineren bij mond en klauwzeer is een non-discussie. Vaccinaties zijn namelijk een zegen.’
( J.W.M.  van der Meer, hoogleraar interne geneeskunde UMC Radboud) 

‘Bij de Voedsel en Waren Autoriteit moet een specialisme Public Health komen, als een 
onafhankelijk veterinair staatstoezicht op de volksgezondheid.’ 
(F. van Knapen, hoogleraar Veterinaire Volksgezondheid)

‘De gezondheidszorg moet meer zorgen voor gezondheid. De huidige gezondheidszorg is een 
nazorgsysteem. Duurzaamheid in de zorg voor gezondheid is een voorzorgsysteem. Er zijn op 
dit moment op veel fronten processen gaande. De oude orde is verstoord. We moeten zeker 
nog een aantal jaren door de chaos heen. Alleen door hernieuwde dialoog vinden en creëren 
we draagvlak voor een nieuwe situatie.’
(H. Wijffels, econoom en hoogleraar ‘Duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ 
universiteit Utrecht)
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Over de humane en veterinaire gezondheidszorg

Het kan, mag en moet zo 
niet meer

De crisis rond de Q-koorts heeft het denken over de verdere ontwikkeling van 
de (intensieve) veehouderij in een andere context gezet. De crisis heeft ook la-
ten zien dat er in de humane en veterinaire gezondheidszorg fundamenteel iets 
moet verbeteren. Velen menen dat het zo niet langer kan. Maar ook dat het zo 
niet meer mag en moet. 

Met name het gebrek aan kennis uit onderzoek en samenwerking wordt gelaakt. 
Maar ook het doordenken en wijzigen van de uitgangspunten van ons huidige 
gezondheidszorgsysteem is aan de orde.    

Zoals de landbouwsector zelf nadenkt over aanpassingen van het systeem, zo 
zijn ook de humane en veterinaire gezondheidszorgsystemen aan het denken ge-
zet. De schotten tussen de veterinaire en humane gezondheidszorg moeten ge-
slecht worden, te beginnen in het onderwijs. Betere samenwerking moet ont-
staan tussen de humane en veterinaire artsen vanuit de gedachte dat het altijd 
gaat om ‘One Health’. Het RIVM maakt daar met de One Health Portal een begin 
mee. 
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‘Uit een studie naar de beste ontwerpen voor een kleinschalig landschap met welzijn als 
uitgangspunt blijkt dat de omgeving en de bouw van de stal in samenhang moeten worden 
ontwikkeld.’
(O. van Eijk, Wageningen UR Livestock Research)

 ‘Hoewel er de laatste tijd meer uitwisseling van kennis is tussen de universiteiten, bestaat er 
nog steeds een scheiding tussen de humane en veterinaire gezondheidszorg, zowel in de 
prakijk als in de opleidingen.’
(A. Olde Loohuis, huisarts)

‘Opleidingen als HAS en MAS moeten meer aandacht geven aan zoönosen. Dat er aan de 
HAS inmiddels een lector zoönosen is aangesteld, is een goede zaak.’
(F. van Knapen, hoogleraar Levensmiddelenhygiëne en Veterinaire Volksgezondheid, 
Universiteit Utrecht)

‘Er kan en moet meer worden gedaan aan kennisoverdracht over zoönosen binnen zowel het 
curriculum diergeneeskunde als humane geneeskunde. Er is meer bewustwording bij de 
dierenartsen nodig.’
(L. Hellebreker, voorzitter KNMvD) 
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Over de kennisinfrastructuur

Kennis is de bron van wijsheid

De relatie tussen gezondheid en veehouderij is op dit moment niet weten-
schappelijk hard te maken. Dat komt vooral door de grote kennisachterstand 
op dit gebied. Iedereen is het erover eens dat er naar de relatie tussen gezond-
heid en veehouderij sinds lange tijd veel te weinig onderzoek is gedaan. 

Daarom zou er een breed onderzoeksprogramma moeten komen op gebied van 
zoönosen. Sommigen pleiten ook voor het opzetten van een regionaal kennis-
centrum in Noord-Brabant, waarin verschillende programma’s van toegepast on-
derzoek uitgevoerd kunnen worden. De recent opgerichte kennisnetwerken zo-
als bijvoorbeeld het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen en Fhealinc kunnen de 
handschoen gezamenlijk oppakken.
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‘Partijen bij elkaar brengen, dat is de enige oplossing om tot duurzaamheid te komen. Voeg 
in de discussie ook de ruimte voor vernieuwing: hoe willen we met z’n allen de beschikbare 
ruimte invullen? Wat willen we met ons voedsel, waar komt het vandaan, waar is het 
beschikbaar en wat willen we er voor betalen?’
(O. van Eijk, Wageningen UR Livestock Research)

‘Het is altijd belangrijk de gewetensfunctie van de overheid goed neer te zetten, dat heeft 
tot nu toe gefaald. Zowel de inspectie als de overheid heeft de taak om signalen naar de 
openbaarheid te brengen; daartoe dient ook dit rapport. Het sociaal-economische belang 
van de boer is in deze discussie belangrijk, dat zul je serieus moeten nemen.’
(P. Winsemius, hoogleraar en lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) 

 ‘Wat zijn de te accepteren risico’s? Hoeveel gezondheidsrisico wil men maximaal lopen als 
daar bepaalde voordelen tegenover staan? Bestuurders dienen te beseffen dat in deze afweging 
de wetenschap geen beslissende stem heeft. Keuzes worden gemaakt door burgers en gekozen 
bestuurders. Zij moeten bepalen wat ze er voor over hebben of aan risico’s accepteren.’
(A. Knottnerus, voorzitter WRR en hoogleraar huisartsgeneeskunde universiteit Maastricht)

‘De discussie dient zich nu veel meer toe te spitsen op ‘waarden’ in plaats van ‘waarde’. We 
zien dat in de discussie de tijdsgeest en cultuur een belangrijke rol spelen. Het is belangrijk te 
kijken hoe we meer draagvlak kunnen krijgen onder de bevolking.’

(H. Huijbers, voorzitter ZLTO)

‘De overheid moet voorkomen dat emoties bij de bevolking ontstaan door onduidelijke 
communicatie. De overheid dient regie te voeren op emoties. Ze moet blijven communiceren, 
ook al is niet alles 100% zeker. De bevolking dient te accepteren dat er altijd risico’s bestaan, 
ook op het gebied van zoönosen. 
(R. Stolp, directeur Gezondheidsdienst voor Dieren)  
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Over de nieuwe balans tussen volksgezondheid en veehouderij

Met elkaar in gesprek

De toekomst van onze veehouderij en een discussie over de effecten van groot-
schalige bedrijven op dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en mi-
lieu kan alleen worden besproken in een open gesprek. In een debat dat ge-
voerd wordt op basis van feiten en niet op halve uitspraken en emoties.

De discussie zou moeten leiden tot een nieuw concept dat past bij de draag-
kracht van het landschap in West-Europa, duurzaam is, vrij van dierziekten, aan-
sluit bij verbredingmogelijkheden, ruimte biedt voor energievoorziening en mi-
neralenhuishouding, en gebruik maakt van natuurlijk gedrag van dieren. Maar 
ook met oog voor de multifunctionele variant: landbouw met een combinatie 
van bijvoorbeeld kinderopvang, zorgboerderij, educatie, recreatie, dienstverle-
ning, kleinschalige regionale producten van de volle grond, die worden afgezet 
bij de lokale bevolking.

De uitkomsten van een dergelijke discussie, waarbij alle gebruikers van de ruimte 
- boeren en burgers - actief betrokken zijn, maken het mogelijk te bepalen wat 
de grenzen zijn van de ontwikkeling van de (intensieve) veehouderij op het plat-
teland.

Voorbeeldproject: transitie in de landbouw

De gemeenten Oss, Uden Veghel en Bernheze 
werken samen aan een ‘integraal duurzaam 
agrofoodcluster’. Samen met de agrarische sec-
tor, vleesverwerkende industrie, natuur- en mi-
lieubescherming, gezondheidszorg, recreatie en 

burgers ontwikkelen zij een ketenbenadering 
waarin de verschillende invalshoeken en belan-
gen in balans zijn. Bij wijze van pilot zoeken zij in 
een transitie-experiment naar de mogelijkheden 
van een duurzaam toekomstperspectief voor de 
agrofoodsector.   
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  Hoe nu verder?
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Alle betrokkenen voelen en verwoorden de urgentie om over een duurzame 
toekomst van de de veehouderij in Noord-Brabant de dialoog aan te gaan. De 
sector loopt door de eigen focus op kostprijs tegen haar grenzen aan. De volks-
gezondheid dreigt het kind van de rekening te worden. Er bestaat echter nog 
geen overeenstemming over de te volgen koers richting toekomst. En als men 
een bepaalde koers voor ogen heeft, is niet duidelijk welke keuzes dan te ma-
ken en aan welke maatstaven die moeten voldoen. 

De relatie tussen de veehouderij en de volksgezondheid in het ontwerp  vraagt 
om aandacht zowel op lange als korte termijn. Het gaat daarbij niet om de enkel-
voudige vraag of er wel of geen grote nieuwe bedrijven moeten komen. Vanuit 
gezondheidsperspectief moeten we met veel elementen en factoren rekening 
houden, waarbij we nog niet over alle kennis beschikken om de juiste beslissin-
gen te nemen. Daarom is een pas op de plaats nodig, die ons in staat stelt te zoe-
ken naar een nieuwe balans tussen volksgezondheid, diergezondheid en -welzijn, 
kwaliteit en duurzaamheid.  
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Naar een brede dialoog 

Feiten en meningen op tafel 
brengen

Hoe willen we een duurzame veehouderij in Brabant bereiken?  Welk type  bedrijf 
is levensvatbaar in een Europese of mondiale markt? Welk type  bedrijf past het 
beste in het Brabantse landschap en draagt bij aan een duurzame, gezonde en 
groene omgeving? Waar wil de consument voor betalen? Hierover zullen alle be-
trokken groepen en organisaties met elkaar in debat moeten gaan.

Alle genoemde vragen kunnen alleen worden beantwoord door de betrokken 
partijen met hun uiteenlopende meningen bij elkaar te brengen in een open dia-
loog. In een discussie, gebaseerd op feiten en meningen, met aandacht voor de 
zorgen in de samenleving. Een debat voor de korte én de lange termijn.

Wij stellen voor om in Brabant op regionaal en lokaal niveau een zogenaamde socra-
tische dialoog te organiseren over de relatie gezondheid en (intensieve) veehouderij. 
Daarbij worden alle gebruikers van de ruimte, boeren en burgers actief betrokken. 
Op basis van de uitkomsten van deze dialoog is het mogelijk de grenzen te bepalen 
van de ontwikkeling van de (intensieve) veehouderij op het platteland.  

De dialoog die ons voor ogen staat vraagt om betrokkenheid en verantwoorde-
lijkheid van de landbouwsector, de veevoederindustrie, de retailers, de overheid 
en de consumenten. Provincie en gemeenten zouden samen deze dialoog moe-
ten faciliteren en organiseren, al dan niet met hulp van de landelijke overheid. 
De overheid dient op basis van deze maatschappelijke dialoog het toekomst-
beeld van de landbouw te schetsen. Consumenten zullen bereid moeten zijn 
meer te betalen voor duurzaam geproduceerd vlees.

socratische dialoog

De socratische dialoog is een gesprekswijze die 
leidt tot verdieping en verbreding van een thema. 
Het uitgangspunt van de socratische dialoog is 
een concrete gebeurtenis met de potentie van een 

groter idee of vraag om te onderzoeken. In 
de dialoog wordt het menselijk kapitaal, de 
menselijke geest direct aangesproken. De 
deelnemers worden uitgenodigd en aange-
moedigd om meningen zorgvuldig te onder-
zoeken op aannames, vooroordelen en asso-
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Tussen mens, landbouw en omgeving

Herstellen van gezondmakende 
verbanden

In de discussie over de toekomstige duurzame veehouderij is het van belang 
ook een perspectief te ontwikkelen voor een gezonde relatie tussen dier en 
mens. Brabant kan in deze discussie voorop lopen en zich ermee onderschei-
den. 

In de  overtuiging dat het anders moet, zullen we met elkaar in debat moeten 
over de ontwikkeling voor nieuwe concepten voor een duurzame veehouderij. 
Ook het stimuleren van de multifunctionele variant: landbouw in combinatie van 
bijvoorbeeld kinderopvang, zorg, educatie, recreatie, dienstverlening, en klein-
schalige regionale producten van de volle grond, die worden afgezet bij de lokale 
bevolking.

In beide discussie moeten de risico’s onder ogen worden gezien op het gebied 
van schaalgrootte en beschikbare ruimte, het ontwerp van stallen, gebruik van 
antibiotica, gerespecteerde afstanden tussen bedrijven onderling en tussen be-
drijven en woonomgeving, bedrijfs- en gezondheidsmanagement, hygiëne, het 
monitoren van bedrijven en dieren, het belang van een calamiteitenplan, etc. 

Verder moet worden onderzocht of het mogelijk is gesloten ketens en keteninte-
gratie te creëren, met voordelen voor het milieu, natuur, volksgezondheid, dier-
gezondheid en dierwelzijn. 

Ten slotte moet worden gelet op de positieve effecten die dieren kunnen hebben 
op de gezondheid van mensen. Zorgboerderijen en multifunctionele bedrijven 
dragen bij aan de verbetering van de kwaliteit van het leven van een grote diver-
siteit aan doelgroepen. Ook die van de boeren. 
 

ciaties. Niet om deze te bekritiseren, maar 
om ze te leren kennen. Doel is inzicht te krij-
gen in de motivaties van iemands handelen. 
We denken dus langzaam en zorgvuldig. De 
deelnemers staan welwillend tegenover el-
kaar, voeren geen debat over de juistheid 

van iemands motieven, maar proberen met de an-
der mee te denken en steeds een stap verder te 
komen.
 



46

Impuls voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek

Wegwerken van kennisachterstand

De relatie tussen gezondheid en veehouderij kan op dit moment wetenschap-
pelijk niet goed worden onderbouwd. Dit komt door de grote kennisachter-
stand op dit gebied. Het tekort aan kennis moet  de komende jaren in versneld 
tempo worden ingelopen op basis van een uitgebreid onderzoeksprogramma. 

Uit de eerste verkenningen blijkt dat het thema multisectoraal is, complex en - 
gezien de ontwikkelingen - maatschappelijk zeer relevant. Hoewel reeds diverse 
onderzoeken bij RIVM en via ZonMW zijn ingezet is meer fundamenteel weten-
schappelijk onderzoek én praktijkgebonden toegepast onderzoek nodig. Voor 
het laatste type onderzoek biedt Brabant een vruchtbare voedingsbodem. 

Er gaan stemmen op om in Brabant een regionaal kenniscentrum op te richten, 
waar verschillende  programma’s van toegepast onderzoek kunnen worden uit-
gevoerd worden.

Fhealinc en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen zijn in gesprek of ze hun ken-
nis, expertise en netwerken kunnen bundelen. Dit zou een belangrijke stap voor-
waarts zijn. De provincie kan via de Agenda van Brabant kennisontwikkeling en 
experimenteerruimte stimuleren en Brabant tot koploper maken in Nederland 
en Europa.
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Op korte termijn

Aanscherpen van gezondheids-
maatregelen

Risico’s voor de volksgezondheid moeten ook aandacht krijgen in de verschil-
lende, in Brabant reeds bestaande typen van veehouderij: grootschalige bedrij-
ven, familiebedrijven, zorgboerderijen, biologisch-dynamische boerderijen en 
multifunctionele bedrijven. Al zijn de risico’s verschillend en al weten we er 
nog weinig van, we moeten zo goed als mogelijk uit voorzorg handelen.  

Op korte termijn dient aandacht besteed te worden aan diverse onderwerpen. 
Dit betreft de onderwerpen hygiëneprotollen, concepten voor optimale bedrijfs-
voering, antibioticagebruik, mestbehandeling en verwerking, vaccinatie van die-
ren, calamiteitenplannen voor veebedrijven, opleiding en bijscholing en monito-
ren van dieren en personeel. ZLTO en het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen 
zullen hun kennis en ervaring inzetten om te komen tot richtlijnen  voor de ver-
betering van bedrijfsgezondheidsplannen. 
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Nauwere relatie tussen humaan en veterinair

Verbeteringen in de gezondheids-
zorgsector

De crisis rond de Q-koorts heeft blootgelegd dat er in de humane en veterinai-
re gezondheidszorg iets moet veranderen. Het gebrek aan samenwerking is 
scherp aan het licht gekomen. De schotten tussen de veterinaire en humane 
gezondheidszorg moeten geslecht worden, te beginnen in het onderwijs. 

Enkele nieuwe kennisnetwerken zoals het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen en Fhea-
linc hebben deze handschoen al opgepakt. Maar er zijn meer verbeteringen nodig

•   Bevorderen van het denken in termen van ‘One health’, een benadering die de 
humane en veterinaire gezondheidszorg verenigt.

•   Directe uitwisseling van signalen tussen de lokale en regionaal werkende hu-
mane en veterinaire artsen. Doorgeven van signalen via het RIVM (humaan) en 
nVWA (nieuwe VWA) naar het landelijk maandelijkse signaleringsoverleg humaan 
- veterinair. De uitwisseling op lokaal/regionaal niveau draagt bij aan de bewust-
wording van (huis)artsen en dierenartsen om te signaleren én te melden.

•   Organisatie van gezamenlijke bijscholingsbijeenkomsten op het gebied van zo-
onosen voor zowel dierenartsen als humane artsen(huisartsen, bedrijfsartsen, 
medisch specialisten en GGD-artsen) en dit onderwerp opnemen in het initiële 
onderwijs.

•  Uitwisseling van kennis en wetenschappelijke artikelen op het gebied van zoö-
nosen via een kennissite (www.brabantskennisnetwerkzoonosen.nl) of via sociale 
media.

Verder moet de grootschalige veterinaire antibioticatoediening worden terugge-
drongen. Wangedrag in het gebruik van antibiotica moet worden aangepakt. Dieren-
artsen zouden geen dubbelrol meer mogen  vervullen als voorschrijver en verkoper. 
De schijn van belangenverstrengeling ondermijnt het vertrouwen en de geloofwaar-
digheid. Ook van dierenartsen mag worden verwacht dat zij de volksgezondheid be-
schermen. Er zou bij de VWA een specialisme Public Health moeten komen. En er is 
een onafhankelijk veterinair staatstoezicht op de volksgezondheid nodig. 
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In actie!

Wie is aan zet ?
De dilemma’s rond de (intensieve) veehouderij worden breed gedragen. De 
verantwoordelijke spelers  in de voedselketen zijn benoemd: boeren, veevoer-
industrie, retailers, overheid en consumenten. Ook de humane en veterinaire 
gezondheidszorg spelen een belangrijke rol.

Wie kan wat doen om voorgaande punten op te pakken en in gang te zetten? 
Allereerst zijn de provincie en gemeenten aan zet om de regionale en lokale bre-
de dialoog te faciliteren en te organiseren. Hierbij dienen alle partijen betrokken 
te worden; de burgers, boeren, milieuorganisaties, en de humane en veterinaire 
gezondheidszorg. De dialoog dient gevoerd te worden op basis van eerlijke en 
heldere informatie,ook over hetgeen we (nog) niet weten.
De medewerking van de veterinaire en humane gezondheidszorg en de land-
bouwsector is noodzakelijk. Zij hebben een belangrijke rol in deze dialoog.
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GD Gezondheidsdienst voor Dieren
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KNMvD  Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

PRVMZ  Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg
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UMC Universitair Medisch Centrum
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