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Diergeneeskunde speelt
cruciale rol in wereldvoedselvraagstuk
De wereldwijde voedselproblematiek
stelt ons voor nieuwe uitdagingen.
De wereldbevolking groeit van zeven
miljard nu naar negen miljard in 2050.
Tegelijkertijd wordt de oppervlakte
waarop we voedsel kunnen produceren
steeds kleiner. Enerzijds lijden miljoenen
mensen honger en ondertussen verspillen
we veel voedsel en groeit het probleem van
overgewicht. We moeten in de toekomst
bovendien efficiënter produceren met
minder impact op het milieu.
Dierenartsen spelen een cruciale rol in
het wereldwijde voedselprobleem. Dat
realiseren we ons soms nog onvoldoende.
Het is uitermate belangrijk dat wij de
dieren binnen ons voedselproductiesysteem gezond houden, omdat we
daarmee de kwaliteit van ons voedsel
veiligstellen en voorkomen dat we ziek
worden. Veterinaire kennis is daarbij
onontbeerlijk. Het is cruciaal dat wij die
rol pakken als faculteit Diergeneeskunde
en onze studenten daarop voorbereiden.

bestuurslid van Future Food Utrecht.
Ook hoogleraar Diervoeding Wouter
Hendriks vindt dat het voedselproductiesysteem moet veranderen. Volgens hem
moeten we zorgvuldiger omgaan met
grondstoffen en reststromen beter benutten.
Roel Boersma van Protix, deskundige op
het gebied van reststromen, kweekt met zijn
bedrijf insecten als basis voor diervoeding.
Ook gaan we in gesprek met drie experts
die vertellen over obesitas bij dieren.
Student Lune Geurts deed een bijzondere
ontdekking tijdens haar onderzoeksstage
naar katten met suikerziekte.
Wij wensen u veel leesplezier!
Hartelijke groet,
WOUTER DHERT

Decaan faculteit Diergeneeskunde

In deze Vetscience gaat het over voeding
in de breedste zin van het woord. Om de
aarde leef baar te houden, zijn we toe aan
een nieuw systeem voor onze voedselproductie, stelt Marca Wauben, hoogleraar
Intercellulaire Communicatie en
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“

Marca Wauben
pleit voor nieuw
voedselproductiesysteem

“We moeten
de voedselketen
in zijn geheel
aanpakken”

Om de aarde leefbaar te houden, moeten we toe naar een
nieuw systeem voor onze voedselproductie. Het huidige
heeft zijn grenzen bereikt, zeker waar het gaat over
natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en maatschappelijke
acceptatie. Marca Wauben en haar collega’s van Future
Food Utrecht zijn op zoek naar duurzame en gezonde
voedseloplossingen voor toekomstige generaties.
“Als we de aarde leef baar willen houden, zullen we op een meer
duurzame manier met de aarde moeten omgaan. Daar horen
natuurlijk planten, dieren en ook mensen bij, maar die kun je niet
afzonderlijk bekijken. Alles hangt met elkaar samen.”
We spreken met Marca Wauben, hoogleraar Intercellulaire
Communicatie bij de faculteit Diergeneeskunde en bestuurslid van
Future Food Utrecht, de hub* waarin de Universiteit Utrecht al
haar expertise bundelt over voedingsvraagstukken. “De productie
van melk, vlees en groenten is uitermate kwetsbaar”, vertelt
Wauben. “De voedselketen is af hankelijk van talloze externe
factoren, zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen en veevoer, maar
ook van de wereldmarkt met sterk schommelende prijzen, regelgeving, transport en klimaatveranderingen. Denk aan droogte,
overstromingen of extreem weer. Dat maakt onze voedselproductie
ontzettend kwetsbaar en ingewikkeld.”
N I EU W M O D E L N O D I G

Veel boeren kunnen het hoofd amper boven water houden. “De
sector is zich ervan bewust dat het huidige systeem niet langer is te
handhaven. We hebben dus eigenlijk een nieuw model nodig voor
onze voedselproductie. Dat systeem moet niet alleen duurzaam zijn,
maar ook financieel en sociaal acceptabel.”
H O E Z I E T ZO ’ N N I EU W VO E D S E L P R O D U C T I E S Y S T E E M

kijken hoe we systemen meer circulair kunnen krijgen door
dieren te voeren met plantaardige eiwitbronnen, af komstig
van restproducten van lokale landbouwgewassen? Het is
belangrijk dat we de kringlopen sluiten.”
“Dat kan niet per sector apart worden aangepakt”, gaat zij
verder. “Je kunt niet zeggen: in de melkveesector doen we het
heel goed zonder de kalversector erbij te betrekken. Kalveren
zijn een bijproduct van de melkveehouderij, het is dezelfde
sector. Die moet je dus in zijn geheel beschouwen en anders
inrichten.”
W O R DT E R N O G T E V E E L VA N U I T V E R S C H I L L E N D E
S EC T O R E N G E DAC H T ?

“Absoluut. Nature-inspired future food kan alleen vanuit een
transdisciplinaire aanpak, dus over de sectoren heen. Vanuit
verschillende disciplines, maar ook met alle betrokken stakeholders. Alle partijen uit de keten moeten samen aan de
tekentafel zitten. We moeten vanaf het begin nadenken over
een duurzaam, holistisch voedselsysteem.”
H O E Z I E T DAT E R C O N C R E E T U I T ?

“Denk bijvoorbeeld aan het ontwerpen van de ideale stal. Als
je vanuit duurzaamheid denkt over vermindering van belastende stoffen, is een megastal misschien de meest efficiënte en
schoonste productiemethode. Maar dat botst met een circulair
systeem en onze ideeën over dierenwelzijn en maatschappelijke
wenselijkheid. Als je vanuit economische aspecten als hoogste
productie en hoogste rendement blijft denken, gaat dat vaak
weer ten koste van duurzame productie en biodiversiteit.
De kunst is dus om een solide voedselsysteem neer te zetten,
waarin we op sommige punten bewuste concessies moeten
doen om het geheel beter te maken. Wij willen ons hierbij
laten inspireren door de natuur zelf, hoe het daar allemaal is
geregeld.”

ERUIT?

“Om te beginnen moeten we de voedselketen in zijn geheel
aanpakken en op een duurzame en efficiënte manier omgaan met
land en eiwitbronnen. Kunnen we bijvoorbeeld de consumptie van
plantaardige eiwitbronnen door mensen stimuleren, zodat de sterk
stijgende vraag naar dierlijke eiwitten kan worden afgeremd? Blijven
we hoogwaardige soja voeren in onze veehouderij, of moeten we
4

WAT B E D O E L E N J U L L I E M E T N AT U R E - I N S P I R E D F O O D
P R O D U C T I O N?

“Daarmee bedoelen we: hoe kunnen we voldoende voedsel
produceren waarbij we de diversiteit aan planten, dieren en
micro-organismen op onze planeet kunnen behouden en het
evenwicht kunnen bewaren?”
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WAT Z I J N D E B E L A N G R I J K S T E V E R A N D E R I N G E N T E N
O P Z I C H T E VA N H E T H U I D I G E S Y S T E E M?

“In zo’n nieuw productiesysteem staat het sluiten van
kringlopen en in stand houden van biodiversiteit centraal. Met
het veranderende klimaat komen er steeds meer extremen. Het
huidige systeem, dat is gebaseerd op hoogproductieve monoculturen, is dan niet de meest ideale oplossing. Die zijn het
meest productief onder bepaalde condities, maar we kunnen die
condities niet volledig in de hand houden. Bovendien zullen de
lokale verschillen toenemen. Dan moet je misschien toe naar
een systeem dat minder optimaal produceert, maar wel robuust
is. Daarmee behalen we een gegarandeerde opbrengst, maar
geen topproductie zoals nu.”

uiteraard ook beter. We zullen dus tegelijkertijd moeten werken aan die verspilling, eiwittransitie en verdeling van voedsel.
Nogmaals, het hangt allemaal met elkaar samen.”

en dat is een hele uitdaging. Veel zal af hangen van het formuleren van de juiste transdisciplinaire vragen en het boven water
halen van relevante gegevens.”

E T E N W E S T R A K S H E L E M A A L G E E N V L E E S M E E R?

WA A R L I G G E N VO LG E N S U D E G R O O T S T E K N E L P U N T E N

“Ik denk niet dat we in de toekomst geen vlees meer eten en
dat is ook niet noodzakelijk. Maar ik vind wel dat we minder
dierlijke eiwitten moeten consumeren en daarmee zorgvuldiger moeten omgaan. Mensen moeten zich bewuster zijn waar
hun vlees vandaan komt en weer dichter bij het boerenbedrijf
staan. Kiloknallervlees kan echt niet meer!”

O F U I T DAG I N G E N?

H O E G A AT U A L L E PA R T I J E N
OV E R T U I G E N?

K U N J E E E N VO O R B E E L D G E V E N?

“Neem ‘dubbeldoelkoeien’, zoals Lakenvelders en ook andere
rassen. Die worden ingezet voor zowel melk- als vleesproductie.
Dubbeldoelkoeien geven geen topmelkproductie, maar zijn
wellicht meer robuust op andere vlakken.”
WA A R A A N M O E T ZO ’ N N I EU W M O D E L
N O G M E E R VO L D O E N?

“De meeste stakeholders in de keten zijn wel overtuigd van de
urgentie dat er iets moet veranderen aan ons voedselsysteem.
Door te meten en te onderzoeken willen wij met wetenschappelijke kennis, feiten en scenario’s meedoen aan de transitie
om zo samen tot een holistische aanpak te
komen. We kunnen een rol spelen in de
verbinding tussen stakeholders, waarbij we
kennis inbrengen en kritisch kijken naar de
exacte cijfers. Hoe belangrijk is bijvoorbeeld
een kalversector nu echt voor de BV
Nederland? En wat zijn de consequenties
van zo’n bedrijfstak in het grotere geheel van ons voedselsysteem? Als iets kan worden uitgedrukt in toetsbare criteria,
kun je dingen naast elkaar zetten en vergelijken. Door te
meten ga je ook voorbij het sentiment en kan het algemene
belang voorop worden gesteld.”

“Kiloknallervlees
kan echt
niet meer!”

“Het moet meer zijn gebaseerd op waardegedreven in plaats van prijsgedreven beslissingen.
Maximaal financieel gewin moet niet meer het
enige doel zijn, maar het systeem moet meerdere doelen dienen.
Verder moeten we micro-organismen gaan inzetten in plaats
van bestrijden. We zijn jaren gebrand geweest op het uitroeien
van ziekteverwekkers en doen alles om producten kiemvrij te
maken, maar we zijn daarin doorgeslagen.”
“In de nieuwe aanpak proberen we ziekteverwekkers in balans
te houden. Dat kunnen microben onderling heel goed en een
goed afweersysteem van planten, dieren en mensen staat hierbij
centraal. Een vroege en juiste training van het afweersysteem
door voeding en microben is van groot belang voor planten,
dieren en mensen. Voor een gezond leven zijn we dus af hankelijk van alle organismen om ons heen.”

B O S VA R K E N S H O U D E N

Mensen met nieuwe ideeën zijn nu ook vaak gegijzeld door
de huidige regelgeving, weet Wauben. “Als je ‘out of the box’
denkt en bijvoorbeeld bosvarkens wilt gaan houden, hoe ga je
dan om met de huidige regelgeving over luchtbeheersing in
varkensstallen? Die zeggen niets over bosvarkens. Ook daar
zouden we meer gedifferentieerd naar moeten kijken en met
creatieve oplossingen moeten komen wat betreft regelgeving.”

H E B B E N W E DA N G E N O EG O M I E D E R E E N I N D E W E R E L D

6

T E VO E D E N?

H O E K R I J G T U A L D E Z E B LO E D G R O E P E N B I J E L K A A R?

“Voedseltekort is niet het enige probleem. We verspillen ook
enorm veel en de verdeling van het voedsel in de wereld kan

“Dat is een grote uitdaging en heb ik uiteraard ook niet precies
in mijn hoofd. Het moet een collectief veranderingsproces zijn

“Nederland is een kennisland, wij kunnen hier heel goed nadenken over modelsystemen om dingen anders te laten werken
en we kunnen samenwerken en polderen. Ons exportproduct
in het nieuwe systeem wordt dan meer de kennis over het
omgaan met klimaatveranderingen en moeilijk beheersbare
systemen door een meer nature-inspired voedselvoorziening.
Het transitiedenken en de innovatie die wij daarmee opdoen,
is dan ons kennisproduct. Nederland als een kweekvijver? Dat
zou mooi zijn. Een transitie verloopt uiteraard wel geleidelijk,
we moeten vanuit het huidige systeem omdenken en
optimaliseren vanuit een nieuwe visie voor de lange termijn.
Het roer kan dus niet ineens om. Maar als we blijven doorgaan
op de huidige voet, zijn we straks te laat voor een geleidelijke
transitie.”
U BENT HOOGLER A AR BIJ DIERGENEESKUNDE, MA AR
H E B T B I O LO G I E G E S T U D E E R D.

“Ja, ik wilde altijd graag dierenarts worden, maar ben drie keer
uitgeloot. Ik ben een ‘wannabee’. Ik ben uiteindelijk biologie
gaan studeren en kwam daar in aanraking met wetenschappelijk onderzoek. Dat vond ik geweldig! Sindsdien is dat mijn
passie. Mijn man is wel dierenarts, dus ik heb een directe
link met de beroepsgroep. Ons huis en de praktijk zitten vol
beesten: drie slangen, twee landschildpadden en drie katten,
waarvan eentje met drie poten en in de winter egels van de
egelopvang. Alles loopt gemoedelijk door elkaar heen.” 
TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: ED VAN RIJSWIJK (PORTRET)
EN IVAR PEL

* Via zogeheten hubs pakt de Universiteit Utrecht
vanuit verschillende disciplines en samen met
maatschappelijk partners veertien maatschappelijke
sleutelvraagstukken aan, waaronder Future Food
Utrecht. Hiervoor maakt de universiteit tussen 2018
en 2022 een bedrag van 26 miljoen euro vrij.
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Obesitas
bij dieren

“Dit project is mij op het lijf
geschreven. Ik heb een stok
achter de deur nodig maar ik
houd niet van sportscholen”

We kunnen er niet meer omheen. Nederland
wordt steeds dikker. Veel mensen kampen met
ernstig overgewicht. Een ontwikkeling die we
helaas ook zien bij gehouden dieren.
Er zijn veel overeenkomsten in het ontstaan van
overgewicht bij de verschillende diersoorten.
Zo is gebrek aan beweging een belangrijke
oorzaak van overgewicht. Wat weten we van

H A N S H E Y N E N E N H O N D G U U S I N PA R K
B I R K H OV E N I N A M E R S F O O R T.

Hans deed mee aan het onderzoek ‘Dikke dieren, dikke
baasjes’ van Rebecca Niese. Hij is aangekomen sinds hij
een zittend beroep heeft. Daarom wilde hij samen met
zijn hond Guus, die ook overgewicht heeft, afvallen.

8

obesitas bij de koeien, paarden, honden en
katten en waar liggen de uitdagingen? We
maken een ronde langs dierenartsspecialisten
binnen de Universiteit Utrecht en stellen ze alle
drie dezelfde vragen.
9

“Dikke honden hebben vaak ook dikke
baasjes.” Ronald Jan Corbee, specialist
klinische voeding voor gezelschapsdieren,
neemt net afscheid van een patiënt die op de
Obesitaspoli is langs geweest.

veel meer interesseren in wat goede voeding is voor het dier.
Dat is maatwerk en betekent simpel gezegd rekenen om zo een
gebalanceerd dieet te kunnen voorschrijven. Maar ook het stellen van duidelijke concrete doelen geeft resultaat. Zoiets simpels
als een stappensteller helpt daar bijvoorbeeld bij. Ik zie de vraag
van eigenaren hiervoor toenemen.”

I S O B E S I TA S E E N G R O O T P R O B L E E M B I J
G E Z E L S C H A P S D I E R E N?

“Dat is zeker een groot probleem. Uit ons onderzoek blijkt dat ruim
de helft van de honden en katten in Nederland te dik is. Dat is niet
vreemd. Een huisdier is tenslotte lid van het gezin en ‘moet’ net zo
meegenieten. We zien dan ook gezondheidsproblemen ontstaan die
een relatie hebben met overgewicht. Eigenaren zijn zich daar nog
niet voldoende van bewust.”

We spreken specialist Interne geneeskunde
voor paarden Ellen Roelfsema in de
Universiteitskliniek voor Paarden.
I S O B E S I TA S E E N G R O O T P R O B L E E M B I J PA A R D E N?

WAT VO O R O N D E R ZO E K LO O P T E R M O M E N T E E L N A A R
OV E R G E W I C H T ?

“We hebben net het onderzoek ‘Dikke dieren, dikke baasjes’
afgerond. Rebecca Niese is student Diergeneeskunde en volgt het
masterprogramma One Health. Zij heeft gekeken of honden konden
bijdragen om de eigenaar te laten afvallen. We hoopten te zien dat
de groep waarbij zowel de hond als de eigenaar de instructie had
kregen om gewicht te verliezen meer gewicht zou verliezen dan de
groep waarbij alleen de eigenaar deze instructie had gekregen. We
hebben geen significant verschil kunnen aantonen, de eigenaren uit
beide groepen verloren gewicht. Allemaal vonden ze dat hun hond
daarbij geholpen had. Belangrijkste conclusie was dat de deelnemers
een concrete doelstelling hadden voor zichzelf en hun hond, wat
maakte dat ze resultaat wilden behalen. Ze wilden allemaal afvallen
en doordat ze daar zelf mee bezig waren, had de hond er ook baat
bij. We hebben dit onderzoek kunnen financieren vanuit een Seed
Grant dat het Future Food Programma heeft gekregen voor haar
‘POWERconsortium’ - Pet and Owner on Healthy Weight, naar
mijn idee een prachtige samenwerking tussen Diergeneeskunde,
Geneeskunde en Sociale Wetenschappen.”
WAT W I L J E J O U W C O L L EG A - D I E R E N A R T S E N
M E EG E V E N?

“Een te dik dier laten afvallen, begint met het aanspreken van de
eigenaar op zijn gedrag. Een ontzettend lastige opgave. Ik vind dat
wij daar als dierenartsen een essentiële rol in spelen. Wij moeten ons
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“Ja, ook bij paarden zien we in toenemende mate steeds meer
overgewicht optreden. Ik maak hierbij graag onderscheid tussen
twee soorten patiënten in de kliniek. De paarden en pony’s die
‘overgewicht’ hebben, dus die in onze termen teveel eten en/
of te weinig bewegen. En de paarden die ziekelijk overgewicht
hebben, waarbij het metabolisme anders reageert op de voeding
die ze krijgen dan je zou verwachten. Deze groep wordt
zogezegd dik van de lucht.

WAT W I L J E J O U W C O L L EG A - D I E R E N A R T S E N M E EG E V E N?

“We kunnen als dierenartsen nog veel winst behalen door risicogroepen op tijd te testen en eigenaren te motiveren en begeleiden
bij het laten afvallen van hun paard. Mede hierom is het voor ons als
dierenartsen essentieel meer kennis te vergaren over de verschillen
in genetische aanleg en de combinatie met specifieke omgevingsfactoren die samen de (overmatige) conditie van het paard bepalen.
Het in kaart brengen van de risicofactoren maakt dat er preventieve
maatregelen genomen kunnen worden op maat gemaakt voor het
individuele dier, zodat ook op de langere termijn de gezondheid
gewaarborgd kan worden.”

“Er loopt veel onderzoek naar genetica, de rol van de darmflora
en het hormoon insuline. Genetische aanleg alleen leidt niet
automatisch tot een stofwisselingsziekte. Een complexe interactie tussen intrinsieke (dus van binnenuit) en extrinsieke
factoren (zoals dieet en omgeving) bepaalt of een dier ziek
wordt. Een hoofdrolspeler hierin is het maagdarmkanaal.
Tijdens het eten maakt het maagdarmkanaal boodschappers
aan. Deze boodschappers informeren bepaalde organen en de
hersenen over de voedingswaarde. Vervolgens worden er
signalen gestuurd om het energieverbruik en de opslag te
reguleren. Verstoringen op darmniveau werken door in het
hele systeem. De insulinerespons na voedselinname krijgt veel
aandacht in het onderzoek. Dat komt bijvoorbeeld, omdat het
ontwikkelen van hormonale hoef bevangenheid bij een paard
sterk af hankelijk lijkt van de insulinespiegel in het bloed.”

WAT VO O R O N D E R ZO E K LO O P T E R M O M E N T E E L N A A R
OV E R G E W I C H T ?

Het European Equine Health & Nutriton Congress
organiseert in februari een groot internationaal congres over
de impact van voeding op de gezondheid van paarden. Meer
informatie en inschrijving zie: www.equine-congress.com.

Aan het woord is Hilde Aardema, specialist
Voortplanting bij rundvee. We spreken haar
via een Skype-verbinding terwijl, ze in
Brazilië bij het International Ruminant
Reproduction Congres is.

WAT VO O R O N D E R ZO E K LO O P T E R M O M E N T E E L N A A R
OV E R G E W I C H T ?

alternatieve energiebron. Het is daarom belangrijk dat een
koe direct na het af kalven goed eet om aan voldoende energie
te komen. Koeien in een goede lichaamsconditie slagen hier
beter in. Daarnaast is het zo dat een vlotte energie-opname
de gevolgen beperkt van de negatieve energiebalans. Dit komt
de conditie van de koe ten goede. Bij te dikke koeien gaat die
energie-opname via de voeding slechter, waardoor ze slechter
opstarten in de lactatie. In het algemeen is het ook lastiger om
deze koeien drachtig te krijgen.”

I S O B E S I TA S E E N G R O O T P R O B L E E M B I J KO E I E N?

“We weten dat overgewicht de vruchtbaarheid van een koe negatief
beïnvloedt. De lichaamsconditie van een koe tijdens de droogstand,
de voorbereidende rustperiode voor af kalven, is een belangrijke
graadmeter voor de periode na het af kalven. Tijdens deze twee
maanden is het belangrijk om de koe goed voor te bereiden op de
volgende lactatie (periode van melk geven). Dit doe je onder meer
door een optimaal droogstandsrantsoen te geven. De koe moet goed
gevoed worden, maar niet vervetten. We zien dat koeien die in een
te hoge conditie, dus te dik en te vet uit de droogstandsperiode
komen, moeite hebben met de opstart van de nieuwe lactatie.
De eerste twee weken na het af kalven verliest de melkgevende koe
meer energie via de melk dan dat ze op dat moment kan opnemen
via voeding. Om deze periode met genoeg energie door te komen,
mobiliseert de koe lichaamsvet. Daardoor neemt het gehalte vrije
vetzuren toe. Deze vrije vetzuren fungeren op dat moment als

“Het blijkt dat een hoge concentratie van vrije vetzuren
(NEFAs), die tijdens metabole stresscondities in mens en dier
worden gemobiliseerd vanuit vetweefsel, een nadelig effect
kunnen hebben op de ontwikkeling van zowel eicel als embryo.
De balans tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren blijkt
cruciaal voor de kwaliteit van de eicel. Interessant is dat we
daarnaast in 2017 hebben aangetoond dat de cumuluscellen,
die als een beschermlaag om de eicel heen liggen, erin slagen
om de potentieel gevaarlijke verzadigde vetzuren om te zetten
in onverzadigde vetzuren, om ze vervolgens veilig op te slaan
in vetdruppeltjes. Door dit beschermingsmechanisme van de
cumuluscellen wordt de eicel voor een groot deel beschermd.
We zagen dat de kans op een embryo niet verkleind was tijdens
blootstelling van een eicel aan deze potentieel gevaarlijke verzadigde vetzuren. Hoe het embryo omgaat met hoge concentraties NEFAs, is dus niet goed bekend en dat is iets waar we nu
aan werken binnen ons onderzoek.”
WAT W I L J E J O U W C O L L EG A - D I E R E N A R T S E N
M E EG E V E N?

“Het is een open deur, maar het belangrijkste blijft voorkomen
dat koeien vervetten en zorgen dat koeien voldoende smakelijke
energierijke voeding kunnen opnemen direct na het af kalven.
Het rantsoen optimaal afstemmen op de behoeftes van de
individuele koe is hierbij belangrijk. Het is noodzakelijk om
als dierenarts advies te geven aan de veehouder over de
transitieperiode, van droogstand naar lactatie, en om te blijven
benadrukken hoe belangrijk deze periode is voor de koe.” 
TEKST: MARIEKE VELDMAN | BEELD: BAS NIEMANS
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Op de cover

Tijdens de fotoshoot voor de cover brengen we twee
mensen bij elkaar die we hebben geïnterviewd voor
Vetscience. Dit keer zijn dat Marca Wauben, hoogleraar
Intercellulaire Communicatie bij de faculteit Diergeneeskunde en bestuurslid van de hub Future Food Utrecht,
en Roel Boersma, verkoopdirecteur bij insectenproducent Protix. Wat willen zij van elkaar weten?
“Roel, er is veel weerstand tegen het eten van
insecten bij het grote publiek. Tijdens een congres hebben we
een keer koekjes aangeboden waarin larven waren verwerkt. Bij
de helft van de koekjes waren de larven niet meer herkenbaar,
bij de andere helft wel. Mensen hadden veel meer moeite met
die laatste. Hoe kijk jij daar tegenaan?”

WAU B E N :

“Mensen vinden het eten van insecten inderdaad
heel spannend. We zitten niet te wachten op een bitterbal
waarin de meelwormen je aankijken. Of mensen wormen gaan
eten, is dus nog een groot vraagteken, daar zijn we in WestEuropa niet aan gewend. Daarom geloven wij in indirecte
voeding, via het ei of via voer voor kip, vis of varken. Op het
gebied van menselijke consumptie zijn wij een fast follower.

allergisch zijn voor garnalen, ook allergisch kunnen reageren
op insecten. Het is de vraag of je dus zomaar nieuwe eiwitten
kunt introduceren in het dieet zonder dat je daarmee bent
grootgebracht.”
“Het eiwit uit onze insecten is inderdaad een
nieuw eiwit. Daarom is het mooier als je de eiwitten en vetten
uit deze insecten verwerkt tot eiwitpoeder en vet, en die
producten gebruikt in diervoeding. In het vet van deze insecten
zit bijvoorbeeld 40% laurinezuur, dat heeft antibacteriële en
antivirale eigenschappen. Dat gebruiken we nu voor biggen.
We willen op den duur wel producten gaan maken voor de
menselijke markt, maar daarvoor is het nog te vroeg. Onze
insecten, larven van zwarte soldatenvliegen, groeien op
voedselresten. Overal in de wereld zijn reststromen aanwezig
en onze larven maken daar eiwitten en vetten van. Het zijn de
opruimers in de natuur.”

BOERSMA:

de beschikbare eiwitbronnen en grondstoffen en ons
voedselsysteem meer geïnspireerd op de natuur inrichten.
Gebruikmaken van lokale ketens en kringlopen sluiten.
Maar dat heeft behoorlijk wat consequenties op veel
verschillende vlakken. Mensen moeten zich meer bewust
worden van de echte prijs van duurzaam voedsel en de
regelgeving zal daarop ook moeten worden aangepast.”
“We zullen dan wel meer moeten gaan betalen
voor ons eten. In Noorwegen is de varkenshouderij vele
malen kleiner, maar de boeren verdienen daar een veel
betere boterham. Als de prijzen van grondstoffen voor
diervoeding hoog zijn, gaat de prijs van varkensvlees
daar ook omhoog. Wij hebben in Nederland een van de
goedkoopste huishoudboekjes van Europa. In Frankrijk
of Italië betaal ik al veel meer voor mijn eten dan in
Nederland.”

BOERSMA:

BOERSMA:

“Hoe zit het eigenlijk met de risico’s van allergieën
tegen insecteneiwitten, daar wordt weinig voor gewaarschuwd.
Er zijn bijvoorbeeld steeds meer aanwijzingen dat mensen die

B O E R S M A V E R VO LG T: “Wij kweken in Nederland jaarlijks
miljarden insecten. Sinds kort verkoopt Albert Heijn het
OERei. De kippen die het OERei leggen, krijgen naast de
granen en zaden levende larven te eten, als eiwitbron, in plaats
van soja. Zo gaan we logischer om met grondstoffen en houden
we eiwitbronnen lokaal, waardoor een deel van de sojaproductie
uit het voedselsysteem verdwijnt.”

WAU B E N :
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“Dat zit precies in de kernboodschap van
Future Food Utrecht: prudent en logisch omspringen met

“Boeren moeten inderdaad een eerlijke prijs
krijgen voor hun producten, het principe van ‘true pricing’
is daarbij een belangrijk instrument. Veel boeren willen niet
koste wat kost de hoogste prijs, maar wel zekerheid in hun
inkomen. Als we het voedselproductiesysteem anders gaan
inrichten en niet per se voor de hoogste winstmarge gaan
maar voor een robuust en duurzaam systeem, dan krijg je
ook de hele agrarische sector mee met deze voedseltransitie.” 

WAU B E N :

WAU B E N :

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: BAS NIEMANS

13

“

“Wij zijn koploper in de
wereld met onze diervoeding”

Wouter Hendriks weet alles over diervoeding, vooral van landbouwhuisdieren. Ons Nederlandse
productiesysteem is uitermate efficiënt, zeker vergeleken met de rest van de wereld. Toch moet
het volgens hem veranderen. “We moeten nog zorgvuldiger omgaan met grondstoffen en reststromen beter benutten. Maar de overheid moet de regie nemen.”

“Voeding is eigenlijk heel simpel”, vertelt Wouter Hendriks.
“Een dier heeft voedingsstoffen nodig voor groei, onderhoud of
productie en die levert het voer. Om de behoefte van het dier en
het aanbod van voedingsstoffen goed op elkaar af te stemmen, is
heel veel kennis nodig. Die kennis hebben wij in Nederland.”
In de jaren zeventig begon Nederland met
voederevaluatiesystemen, weet de hoogleraar Diervoeding
aan de universiteiten van Utrecht (Diergeneeskunde) en
Wageningen. “We kunnen onze voedermiddelen, zoals granen,
soja en bijproducten nu zo mixen, dat het voer voldoet aan alle
behoeftes van het dier. Hierdoor hebben we relatief weinig
voer nodig ten opzichte van andere landen. Daarmee zijn we
koploper in de wereld.”
14

B O T E R H A M M E T H AG E L S L AG

Je moet het volgens hem zien als een boterham met hagelslag.
“Dat is ook een mengvoeder. Het bestaat uit een boterham,
boter of margarine en hagelslag. Neem een kop koffie erbij en
je hebt vier ingrediënten. Wij weten precies hoeveel we van
elk ingrediënt – dus hoeveel eiwitten, vetten, koolhydraten en
aminozuren – in de voeding moeten stoppen, zodat het dier
optimaal melk, eieren of vlees kan produceren. Daar zijn wij in
Nederland echt heel goed in!”
Veertig tot zeventig procent van de productiekosten van melk,
vlees en eieren zit in de voeding. Hendriks: “Als je dat voer iets
goedkoper kunt maken, boek je al snel winst. Voedingsstoffen

die niet door het dier worden gebruikt, komen via urine
of ontlasting in het milieu terecht en dat wil je natuurlijk
voorkomen. Met efficiëntere voeding verminder je dus
zowel de productiekosten als milieubelasting.”
L ANDBOUW VERUIT HET BEST

Nederland heeft inmiddels grote stappen gezet met
de vermindering van CO2. “Wij hebben heel weinig
uitstoot van broeikasgassen per eenheid product. In andere
landen ligt de methaanuitstoot per liter melk bijvoorbeeld
veel hoger dan in Nederland. Onze koeien zijn relatief
productief ten opzichte van andere landen, want wij
weten precies wat de koe moet hebben om optimaal te

produceren.” Ten opzichte van 1990 is de CO2-uitstoot in
de landbouw (waartoe ook de veehouderij behoort) met 20%
verminderd, blijkt uit cijfers van het CBS tot 2016. In het
verkeer en vervoer daarentegen, nam de uitstoot toe met 9%, en
in de luchtvaart zelfs met 145%. “De landbouw doet het veruit
het best”, constateert de hoogleraar. “Het doel is 49% CO2reductie, dus wij zijn al bijna op de helft.”
W E R E L D B E R O E M D VA N W EG E D I E R E N W E L Z I J N

Waar wij ook wereldberoemd om zijn, is het welzijn van dieren.
“Ons productiesysteem heeft zeker negatieve aspecten, maar
als je het vergelijkt met de rest van de wereld, doen wij het
heel goed. Wij stoppen bijvoorbeeld grote hoeveelheden vezels
15

in de voeding van zeugen, waardoor ze minder honger
hebben. Dat bevordert hun welzijn. Dat doen we ook bij
kippen, wat het pikgedrag vermindert. Nederland heeft
de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van
dierenwelzijn en milieubelasting.”
D I E R VO E D I N G VA N R E S T P R O D U C T E N

Toch vindt ook Hendriks dat ons voedselproductiesysteem moet veranderen. “We moeten de kringlopen
sluiten over industrieën heen en overgaan op circulaire
landbouw. De overheid moet daarbij de regie nemen,
anders lukt het niet. Maar wij moeten de hand ook in
eigen boezem steken. Grondstoffen die we als mensen
kunnen consumeren, moet je niet meer gebruiken als
ingrediënten voor diervoeding. Dat betekent dat we
granen en soja niet meer aan dieren moeten geven, en
voor diervoeding zoveel mogelijk restproducten moeten
gebruiken.”
Maar de hoofdoorzaak van het wereldvoedselprobleem
ligt bij mensen thuis. “Wij verspillen met z’n allen zóveel
voedsel, zo’n dertig tot veertig procent! Kunnen we dat
Kliko-afval niet hergebruiken? Landen als Zuid-Korea,
Japan en Thailand hebben gecertificeerde bedrijven die
restafval verwerken tot diervoeding. Daar moeten wij
ook naartoe. We moeten veel meer kijken naar biomassastromen.”
T W E E K E E R P E R W E E K R E S TJ E S DAG

Bij de verwerking van grondstoffen moet menselijke
consumptie voorop staan, dan dierlijke en dan brandstof.
De volgorde is: food, feed, fuel, aldus Hendriks. “We
moeten reststromen zo efficiënt mogelijk benutten.
Bij ons thuis is het tegenwoordig twee keer per week
restjesdag. Desnoods eten we ’s avonds een boterham met
hagelslag, dat kan best een keer. Wij eten minder vlees
en enkel van een verantwoorde slager en besteden meer
aandacht aan voeding. Dat is onze verantwoordelijkheid
als consument.” 
TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: BAS NIEMANS
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Vrienden Diergeneeskunde

Samen innovatieve
projecten mogelijk maken
“Het begon heel geleidelijk”, vertelt Eva
Jonker, eigenares van de 5 jarige merrie Hera.
“Hera begon zich steeds meer te verzetten
tijdens het rijden.” In eerste instantie dacht
de eigenares dat het een fase was, het dier
was immers pas vijf jaar oud. Maar het ging
niet over, het tegenovergestelde gebeurde.
Hera begon te bokken en te steigeren, dat
had ze nog nooit eerder gedaan. Eva vertelt:
“Het bokken werd zo erg dat ik er op een
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Na een uitgebreid traject van rust en revalidatie, loopt Hera inmiddels weer
onder het zadel. “Natuurlijk ben ik ontzettend blij dat het weer goed gaat met
mijn paard. Maar ik neem het mezelf wel erg kwalijk dat ik het zo ver heb
laten komen. Ik had gewoon beter moeten luisteren naar wat Hera probeerde
te vertellen.” Het verhaal van Eva Jonker en haar merrie Hera is voor veel
paarden- en ezellief hebbers herkenbaar. Ze willen het beste voor hun dier,
maar het correct inschatten van de staat van de gezondheid en/of het welzijn
van hun paard of ezel kan soms erg moeilijk zijn.
Dr. Thijs van Loon en collega-onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde
wilden hier iets aan doen. Hun onderzoek naar pijnherkenning toont aan
dat de lichaamstaal en gezichtsuitdrukkingen van paarden en ezels een
betrouwbaar beeld geven over hoeveel pijn het dier ervaart. Samen met
Stichting De Paardenkamp heeft de faculteit Diergeneeskunde de Equine
Pijn- en WelzijnsApp (EPWA) ontwikkeld. Hierdoor is deze informatie
beschikbaar gekomen voor dierenartsen én paardeneigenaren in Nederland en
wereldwijd!
Een project zoals EPWA komt echter niet in aanmerking voor financiering
vanuit de reguliere universitaire geldstromen. Daarom steunt Vrienden
Diergeneeskunde, het goede doel van de faculteit Diergeneeskunde, dit
project. Samen met paardenlief hebbers vanuit de hele wereld hebben wij
EPWA mogelijk gemaakt. Want samen maken wij verschil! 
TEKST EN BEELD | ANJOLIEKE DERTIEN

Hoeveel kan je doen in je eendje? Samen maken we het verschil.
Meedoen? www.vriendendiergeneeskunde.nl
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"Je wilt
een gezonde stal
hebben, daar doe
je het voor"
Rust, reinheid, regelmaat. Dat zijn voor
Henk van Brenk, eigenaar van pensionstal
De Noordhoeve, de drie basisregels voor de
paarden in zijn stal. Henk: “Ik wil alleen het
beste voor de paarden en daarom leek het me
goed om te onderzoeken of we onze paarden
ook alleen ruwvoer konden geven.” Henk had
zelf al analyses laten uitvoeren van zijn ruwvoer
door Eurofins, vervolgens nam hij contact op
met David van Doorn en Yteke Elte, waarna zij
studenten de opdracht gaven verder onderzoek
te doen. De studenten namen een anamnese
af bij De Noordhoeve. Ze bekeken de opslag
van het ruwvoer, de geopende partijen, de
huisvestingsmethoden en de paarden. Uitkomst
van het onderzoek: de paarden doen het heel
goed op alleen ruwvoer in combinatie met
een mineralen supplement. Henk: "Als je geen
onderzoek doet, weet je niks. Dat heb ik van
de veearts geleerd toen we nog biggen hadden.
Je moet creatief durven zijn.” Henk is als
kind opgegroeid tussen de varkens, koeien en
kippen. Toen hij het bedrijf overnam van zijn
vader, werd het bedrijf biologisch en hield hij
koeien en varkens. In 2010 kwamen de eerste
paarden en transformeerde het bedrijf naar een
pensionstal. Door zijn enorme ervaring in het
leven en werken met verschillende diersoorten
heeft Henk aardig wat kennis vergaard. Als
koeienboer weet hij bijvoorbeeld alles over
weidebeheer, deze kennis combineert hij met
zijn kennis over paarden.
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Het ene gras is
het andere niet
Als we het hebben over paardenvoeding, dan wordt de
afgelopen jaren het belang van goed ruwvoer steeds
meer duidelijk. Waarom is ruwvoer zo belangrijk in het
rantsoen van een paard? Hoe weet je of je het juiste
ruwvoer gebruikt? Veel paarden krijgen naast ruwvoer
ook krachtvoer. Maar is dit wel nodig? En kan de
dierenarts hier nog een rol in spelen? Docent en onderzoeker bij de faculteit Diergeneeskunde
David van Doorn en Robin Wolf van Eurofins Agro
leggen uit waarom ruwvoer een belangrijke rol speelt
in het welzijn en welbevinden van een paard.
Ruwvoer (bijvoorbeeld hooi of kuilgras) is de basis van
het rantsoen van een paard. De kwaliteit van ruwvoer kan

echter behoorlijk uiteenlopen. De voedingsstoffen die in
ruwvoer zitten zijn af hankelijk van de plantensoort, manier
van bemesting, de soort grond waarin het is gegroeid, type
ruwvoerwinning, het oogststadium en ook het seizoen. Het ene
gras is het andere niet!
WA A R O M I S R U W VO E R ZO B E L A N G R I J K I N H E T D I E E T
VA N E E N PA A R D?

David: “Het continu eten van vezelrijk voer is natuurlijk
gedrag van paarden. Het welzijn van paarden die voornamelijk
ruwvoer eten, verbetert. Bovendien zien we bij opname van
ruwvoerrijke rantsoenen minder risico op maagzweren dan
bij het eten van krachtvoerrijke rantsoenen. In de natuur is
een paard 14-16 uur per dag bezig met het verzamelen van
voedsel. Een paard vast nooit langer dan twee tot vier uur. In de
traditionele manier van paarden houden zijn de mogelijkheden
om te foerageren vaak beperkt en zit er soms vele uren tussen
de verschillende voerbeurten. Het maagdarmkanaal van een
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paard is ingesteld om continue een langzame stroom
van structuurrijke, laag energetische grassen te verteren.”
Gelukkig lijkt het erop dat steeds meer paardenhouders
zich hiervan bewust zijn en dat lange periodes van vasten
dus voorkomen moeten worden en dat de kwaliteit van het
ruwvoeraanbod voor hun paard belangrijk is.
H O E W E E T J E O F J E H E T J U I S T E R U W VO E R
GEBRUIK T?

Robin: “Dat weet je eigenlijk alleen als je een
ruwvoeranalyse uitvoert. Bij deze analyse kijken we naar
de aanwezigheid van bijvoorbeeld eiwitten, vetten, suiker,
calcium en magnesium. Het is belangrijk om precies te
weten welke voedingsstoffen er in het ruwvoer zitten.
En dat is ook helemaal niet zo gek: wij kijken toch ook
in de supermarkt op de verpakking wat er in ons eten zit.
Waarom zou je dat niet willen weten van het eten van je
paard? Bovendien: van krachtvoer weten we precies wat
erin zit, waarom dan niet van ruwvoer?”
I S H E T T O E VO EG E N VA N K R AC H T VO E R E I G E N L I J K
N O G W E L N O D I G?

Robin: “Als het ruwvoer van dusdanig goede kwaliteit is,
heeft een paard geen krachtvoer meer nodig. Hoogstens
wat supplementen.”
WAT I S D E R O L VA N D E D I E R E N A R T S A L S H E T G A AT
O M VO E D I N G?

David: “Voeding gaat gelukkig een steeds belangrijkere
rol spelen in de preventie in het gezond houden van
dieren. Robin vult aan: “Preventieve gezondheidszorg is
immers veel goedkoper dan curatieve gezondheidszorg.”
David: “Het geven van voedingsadvies is wat mij betreft
een taak van de dierenarts, hier mag nog meer aandacht
aan besteed worden binnen de opleiding en in de
nascholing. Ik zie daar voor de toekomst dus zeker
nog kansen!” 
TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS
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Koeien eten de hele plant: de kolf,
stengels en bladeren. Wetenschappers
Esther Hagen-Plantinga en Thomas
Schonewille vertellen over het ideale
voedsel voor de koe.

3 | W I S T U DAT H E T W E L Z I J N VA N

BEELD: BAS NIEMANS
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> l e e s m e e r o p p .18

8
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Het ene ruwvoer bevat echter meer
voedingsstoffen dan het andere.
Een ruwvoeranalyse brengt deze
voedingsstoffen in kaart.

R U W VO E R E T E N , V E R B E T E R T ?

PA A R D E N D I E VO O R N A M E L I J K

4

Vleesvervangers zijn in veel gevallen op
het oog nauwelijks te onderscheiden van
het vlees dat ze vervangen.

S OJA B U R G E R I S?

6 | K U N T U Z I E N DAT D I T E E N

> lees meer op p.28

VA N KO E I E N?

De afdeling Spoed en Intensieve Zorg
heeft veel ervaring met vergiftigingen.
Zij zijn 24/7 bereikbaar om vragen van
dierenartsen te beantwoorden!
> lees meer op p. 24

KL A SSIEKER IS OP HET MENU

2 | W I S T U DAT U I E N G I F T I G Z I J N

5 | W I S T U DAT M A I S E E N
VO O R H O N D E N E N K AT T E N?

> lees meer op p.32

> lees meer op p.32

Dat geldt ook voor deze larf van de black
soldier fly.

I S VO O R D I E R VO E D I N G?

Roel Boersma van Protix zet alle
voordelen op een rij.

B I J H O N D E N E N K AT T E N?

Rilana van de Lande, voedingsdeskundige
bij het Veterinair VoedingsInformatieCentrum helpt u graag met kennis over
voeding op maat voor gezelschapsdieren.

L A N D B O U W H U I S D I E R E N?

S OJA U I T H E T B U I T E N L A N D N O D I G
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Voor de groei van gras is stikstof
nodig. Dat zit in kunstmest maar
binnen onze biologische melkveehouderij
gebruiken we geen kunstmest. De erwt
is een uitstekend alternatief, want erwten
slaan stikstof op in de grond. Daarnaast
zijn erwten goed voor de koeien want
ze bevatten veel zetmeel en eiwitten en
de structuur van de plant zorgt voor een
goede penswerking.

E R W T E N Z A A I E N T U S S E N H E T G R A S?

R I J VA N D I E R G E N E E S K U N D E ,

TOL AKKER , DE ONDERWIJSBOERDE-

8 | W I S T U DAT W I J O P D E

> lees meer op p.38

A ANDOENINGEN K AN VEROOR Z AKEN

EU R O P E S E W E T G E Z I E N W O R D E N A L S

7 | W I S T U DAT V E R K E E R D E VO E D I N G

4 | W I S T U DAT I N S EC T E N D O O R D E

1 | W I S T U DAT E R D O O R H E T
G E B R U I K VA N I N S EC T E N M I N D E R
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Dat werkt simpel. Dierenartsen met een vergiftigd dier kunnen
bellen naar het NVIC. De medewerkers aan de telefoon hebben
veel digitale informatie over giftige producten tot hun beschikking,
zelfs productinformatie van fabrikanten die geheim zijn voor het
algemene publiek. Maar soms is die informatie niet genoeg. Als een
dierenarts vragen heeft over specifieke medische aspecten, is het
advies van een gespecialiseerd dierenarts nodig. Dan staan Robben
en zijn collega’s klaar.

‘Haar hond was op de tube
zalf gaan kauwen en had
zichzelf vergiftigd’

ZEVENDUIZEND KEER GEBELD

Het NVIC krijgt zo’n zevenduizend telefoontjes per jaar over
vergiftigingen bij dieren. Veruit de meeste telefoontjes gaan over
honden, zo’n zeventig procent. “Honden eten eigenlijk alles,
katten zijn kieskeuriger. We zien daarom veel minder katten met
vergiftigingen.” Robben vertelt dat de meest gestelde vragen gaan
over het stellen van de diagnose en het symptomatisch behandelen
van de vergiftigingsverschijnselen.
OV E R L E E F D

Katten die lelies op de keukentafel hebben gegeten en honden die

Vaak eten huisdieren de giftige producten op een onbewaakt
moment, net zoals het hondje van de mevrouw met suikerziekte.
Haar hond is gered door Robben en zijn team. “De hond was door
de vergiftiging zo slap als een vaatdoek, enorm aan het janken en
helemaal van de wereld. Het gejank ging door merg en been. Door
de spierverslapper in de zalf waren ook de ademhalingsspieren
verslapt. Het heeft een paar dagen geduurd voordat we het hondje
van de beademing konden halen, maar uiteindelijk heeft hij het
overleefd.”

zich tegoed hebben gedaan aan chocolade. Als hoofd van de afdeling
Spoed en Intensieve Zorg ziet Joris Robben veel vergiftigingen bij
dieren voorbijkomen. Zijn kennis daarover deelt hij graag. Samen met
twee collega’s is hij sinds 1 juli 2017 de vraagbaak voor het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Met z’n drieën zijn ze
24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar om vragen van
dierenartsen te beantwoorden.

GIFTIG OF NIET?

Op de vraag welke vergiftigingen Robben zoal ziet bij dieren,
begint hij een opsomming: “Rattengif, slakkendood, druiven, uien,
zoetstof, anti-vlooienmiddelen, en dan noem ik maar een kleine
greep uit alle producten. Soms is het verraderlijk. Producten die
mensen eten, zijn niet altijd veilig voor dieren. Op de website van
het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren kunnen baasjes
een overzicht vinden van giftige stoffen.” Volgens Robben blijft het
oppassen geblazen. “Baasjes kunnen bij een vergiftiging het best
direct contact opnemen met hun dierenarts. Die weet vaak raad. En
bij twijfel kan de dierenarts altijd het NVIC bellen.” 

“Een mevrouw met suikerziekte en haar hondje zijn me altijd bijgebleven”, vertelt Robben.
“Ze had bij een online apotheek zalf besteld om haar spierkrampen te behandelen. Baclofen,
een spierverslapper. De apotheek had haar bestelling via de post opgestuurd, dus de volgende
dag viel de tube op de deurmat. De mevrouw was op dat moment niet thuis maar haar
hond, een Jack Russel Terriër, wel. Die was op de tube gaan kauwen en had de zalf binnen
gekregen. Er was sprake van een baclofen-vergifting.”
G E H E I M E I N F O R M AT I E

“Sommige vergiftigingsgevallen, zoals zo’n baclofen-vergiftiging, zijn erg uitzonderlijk. Maar
op de Spoed en Intensieve Zorgafdeling maak je die uitzonderlijke gevallen mee. We hebben
veel kennis en ervaring waarmee we dierenartsen door heel Nederland willen helpen.”
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“Uien en chocolade zijn
lekkernijen voor mensen,
maar giftig voor dieren.”

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: BAS NIEMANS
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Membraanblaasjes uit melk als
medicijn of voedingssupplement
Je zou het een superfood kunnen noemen: moedermelk. Moedermelk voorziet het pasgeboren kind
van voldoende voedingsstoffen en zorgt bovendien voor de eerste afweer en ondersteuning van het
immuunsysteem. Hoewel er al veel onderzoek is gedaan naar melk, is niet van alle componenten precies
bekend wat ze doen. Martijn van Herwijnen doet onderzoek naar de zogenaamde membraanblaasjes
die in melk zitten. “Ons doel is om meer inzicht te krijgen in de samenstelling en functie van deze
membraanblaasjes. Met als uiteindelijke doel te onderzoeken of we membraanblaasjes in kunnen zetten
als medicijn of supplement voor zowel dieren als mensen.”

E E R S T I S O L E R E N DA N O N D E R ZO E K E N

“Melk is ongelooflijk complex, omdat het zo rijk is aan allerlei
verschillende componenten die allemaal hun eigen functie
hebben. Recentelijk is een nieuwe complexe structuur in melk
ontdekt: membraanblaasjes (extracellulaire vesicles). De eerste
grote uitdaging was om deze vesicles te scheiden van alle andere
melkcomponenten. Gelukkig zijn we erin geslaagd om een methode
te ontwikkelen om dit te doen. Op deze manier hebben we de
volledige eiwitsamenstelling van de melkblaasjes in kaart kunnen
brengen Daarnaast hebben we hun functionaliteit onderzocht
en zagen we dat ze de activatie van specifieke cellen van het
immuunsysteem beïnvloeden.
KO E M E L K V E R S U S M O E D E R M E L K

“In ons onderzoek kijken we zowel naar humane melk als naar
koemelk. Want ook in koemelk zitten membraanblaasjes die
dezelfde functie hebben als de blaasjes in moedermelk. Echter, in
de melk uit de supermarkt zijn de blaasjes door het pasteuriseren
verloren gegaan. Het zou fantastisch zijn als we in de toekomst
die membraamblaasjes uit de koemelk kunnen behouden door
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ze voor het pasteuriseren uit de melk te halen en eventueel
later weer toe te voegen. Ik ben recentelijk begonnen aan
een onderzoeksproject gefinancierd door de Europese Unie:
evFOUNDRY. In dit consortium hebben we onder meer
als doel om membraanblaasjes op grote schaal te zuiveren uit
koemelk. Dus de wens om melk vesicles als supplement toe te
passen kan misschien werkelijkheid worden.”
M E L K VO O R P R E M AT U R E B A BY ’ S

“Met dit onderzoek hoop ik dat we in de toekomst op
verschillende terreinen kunnen bijdragen aan een betere
gezondheid door het toedienen van de blaasjes aan bestaande
voeding. Zo zouden we bijvoorbeeld de overlevingskansen
van premature kindjes kunnen verhogen door toediening van
vesicles aan gepasteuriseerde donor melk. Daarnaast zijn de
blaasjes interessant voor de veeteelt, omdat deze structuren
wellicht de afweer en groei van kalveren ondersteunen. We
staan nog maar aan het begin van het onderzoek, maar de
toepassingen van membraanblaasjes uit melk lijken groot.” 
TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS
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Voeding voor onze melkkoeien
Meer dan brandstof om te leven

‘Nederland is met diervoeding
het milieuvriendelijkste jongetje
van de klas’

Met goede voeding oefenen we invloed uit op de
melkproductie en de uitstoot van methaan.
Daarbij houden we ook rekening met welzijn.
Een koe die negenduizend liter melk geeft per jaar
is een topsporter! En net als een topsporter heeft
een koe goede verzorging en voeding nodig.

WELZIJN
De productie opschroeven gaat vaak ten
koste van dierenwelzijn. Momenteel onderzoeken
wetenschappers hoe we onze koeien gezond en
gelukkig houden, bijvoorbeeld door middel van
zwangerschapsgym.

Het perfecte voedsel voor de koe. Wetenschappers Esther Hagen-Plantinga en
Thomas Schonewille weten er alles van. “De ideale voeding is milieuvriendelijk
én zorgt voor een hoge melkproductie.”

De twee onderzoekers proberen met voeding invloed uit te
oefenen op de hoeveelheid melk die een koe produceert en de
hoeveelheid milieuvervuilende uitstoot van methaan. Daarbij
proberen ze ook het welzijn van koeien niet uit het oog te
verliezen.
L AG E M E T H A A N U I T S T O O T

Schonewille: “Door koeien een uitgebalanceerd dieet te geven,
produceren ze veel melk. Dat bereik je bijvoorbeeld door de
juiste verhouding tussen krachtvoer en ruwvoer. Gelukkig
maken koeien die veel melk produceren veel van de stof
propionaat aan in de eerste maag. Dat zorgt voor een lagere
methaanaanmaak.” Hagen-Plantinga: “Kort gezegd: een hoge
melkproductie gaat samen met een lage methaanuitstoot per
liter melk. Dat is dubbele winst!”
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METHAANUITSTOOT
O O G VO O R D I E R E N W E L Z I J N

Wat niet hand in hand gaat met productie en milieu, is
dierenwelzijn. Het opschroeven van de melkproductie gaat
soms ten koste van het welzijn van koeien. Hagen-Plantinga
illustreert dit met een voorbeeld. “Koeien gaan voor de
geboorte van een kalf met zwangerschapsverlof, ze geven dan
geen melk. Na de bevalling moeten ze omschakelen van geen
melk geven naar enorme hoeveelheden melk geven, dat zorgt
bij sommige koeien voor ziekte of uitval. Wetenschappers
onderzoeken daarom hoe we koeien na de bevalling gezond en
gelukkig houden, ook als ze veel melk produceren.”
I N E F F I C I Ë N T E KO E I E N S L EC H T VO O R M I L I EU

Schonewille: “In Nederland voeden we onze dieren relatief
milieuvriendelijk, we zijn wat dat betreft het braafste jongetje

Methaan is een broeikasgas en
zorgt voor opwarming van de
aarde. We willen de hoeveelheid
methaan per liter geproduceerde
melk daarom zo laag mogelijk
houden.

VOEDING
Met voeding proberen we de
methaanuitstoot te verminderen
en tegelijkertijd de melkproductie
te waarborgen. Gelukkig gaat dat
hand in hand.

ME MELK LK

MELKPRODUCTIE
Met een goed dieet produceren koeien in Nederland wel
negenduizend liter melk per jaar. Een belangrijk voordeel:
koeien die veel melk produceren, maken veel van de stof
proprionaat. Dat remt de methaanuitstoot.
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van de klas.” In Zuidoost-Azië daarentegen valt
nog veel te verbeteren. Koeien produceren daar
slechts drieduizend liter melk per jaar. Vergeleken
met Nederland, heel weinig. “In absolute cijfers
is de methaanuitstoot per koe in Azië lager dan in
Nederland: de koeien geven daar weinig melk, en
stoten dus weinig uit. Maar de methaanuitstoot per
liter geproduceerde melk is daar vele malen hoger
dan in Nederland. Doordat de koeien weinig melk
produceren, maken ze minder propionaat aan en is
er weinig remming van de methaanaanmaak. De
inefficiënte koeien in Azië zijn dus minder goed voor
het milieu.”

“

Arjan Stegeman, hoogleraar Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren

Innovatieve hulp voor Azië
Hagen-Plantinga: “We proberen koeien zoveel
mogelijk te voeren met voedsel dat niet geschikt is
voor mensen. Zo willen we in Thailand en Vietnam
slecht verteerbaar plantaardig materiaal geschikt
maken als voedingsbron.” In die planten zijn cellulose
en houtstof met elkaar verbonden, waardoor koeien
cellulose slecht kunnen benutten. Een typisch
voorbeeld van zo’n slecht verteerbare plant is rijststro,
wat ruim voorradig is in landen als Thailand en
Vietnam. Schonewille: “We zijn nu onderzoek
aan het voorbereiden waarbij we met schimmels
proberen de verbinding tussen cellulose en houtstof te
verbreken. Als dat lukt, kunnen koeien in de toekomst
de cellulose in rijsstro beter benutten. Daardoor
stijgt de melkproductie, en dat vermindert weer de
methaanuitstoot. Het mes snijdt aan twee kanten.”

Tweede debat van drieluik over toekomst van de veehouderij

Geen concurrentie
Schonewille: “Onze afdeling Diervoeding is
onderdeel van het Centrum Diervoeding, een
samenwerking tussen de universiteiten van Utrecht
en Wageningen. Er is geen onderlinge concurrentie,
het onderzoeksgeld wat binnenkomt gaat naar de
onderzoeker met de meeste expertise. Dat is pas echt
samenwerken, fantastisch.” 

binnen een drieluik over de toekomst van de

Iedereen is voor dierenwelzijn, maar
dat blijkt niet altijd uit ons handelen
Als veterinair kenniscentrum gaan wij graag
in gesprek met onze omgeving over actuele,
maatschappelijke thema's. Zo stond de vorige
Vetscience geheel in het teken van de
toekomst van de veehouderij. Op 28 juni
hielden we daarover het eerste debat
veehouderij in Nederland. Wetenschappers,
dierenartsen, belangenorganisaties en ook
veehouders discussieerden met elkaar over het
thema antibioticagebruik; of dat nog verder
moet verminderen of dat de grens inmiddels is

D E Z E K E E R OV E R D I E R E N W E L Z I J N

Op dinsdag 4 december organiseren we het tweede debat binnen dit drieluik
over de toekomst van de veehouderij. Met als centrale vraag: Iedereen is
voor dierenwelzijn. Toch handelen we daar niet altijd naar. Hoe komt dat?
Daarover gaan we met elkaar in gesprek, onder leiding van Marijn Frank,
verslaggever en documentairemaker, bekend van onder meer tv-programma
de Keuringsdienst van Waarde en vertrouwd met het thema dierenwelzijn.
D I E R V R I E N D E L I J K VA R K E N S L A PJ E

Onder leiding van Frank gaan sprekers vanuit verschillende disciplines met
elkaar en met het publiek in debat. Wat kan de wetenschap ons vertellen over
dierenwelzijn? Hoe kijkt een supermarktmanager aan tegen dierenwelzijn en
wat vindt een belangenbehartiger als Wakker Dier? Wat doet de veehouder
die belang hecht aan dierenwelzijn, maar te maken heeft met een consument
die niet bereid lijkt meer te betalen voor zijn diervriendelijke varkenslapje?
Het belooft weer een interessante discussie te worden! 

bereikt. Deelnemers beoordeelden het debat

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: MARILOU MAES

I N F O R M AT I E
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“Door dierenwelzijn hoofdzakelijk
aan de markt over te laten, blijft
het dier het kind van de rekening”

Blijf op de hoogte via ons online dossier:
www.uu.nl/toekomst-veehouderij

na afloop met een 8.3, een prachtige score.

TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: BAS NIEMANS
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Van OERei tot
hypoallergeen hondenvoer

Insecten als nieuwe
landbouwhuisdieren

Het op grote schaal kweken van insecten als basis
voor veevoer is in opkomst. De insectenkweek
is milieuvriendelijker. Er is minder water en
grondoppervlak nodig en de uitstoot van
broeikasgassen is ook beduidend minder. Bovendien
is er minder soja uit het buitenland nodig, omdat
deze wordt vervangen door natuurlijke eiwitten uit
de gekweekte insecten. Toch weten veel mensen
nog maar weinig van deze nieuwe veeteeltsector.
Zijn insecten een zinnig alternatief voor de huidige
eiwitbronnen? Hoe ziet de huisvesting eruit? En hoe zit
het met dierenwelzijn? We vroegen het Roel Boersma,
van insectenproducent Protix.

E I W I T P R O D U C E N T, I N S EC T E N B O E R , AG R I T EC H B E D R I J F,
I N S EC T E N FA B R I E K : WAT I S P R O T I X P R EC I E S?

“Tien jaar geleden begonnen we aan een missie om wereldwijd
nieuwe duurzame eiwitten te produceren en tegelijkertijd een
bijdrage te leveren aan het reduceren van voedselverspilling.
Insecten kweken werd al heel lang gedaan, maar op kleine
schaal. Inmiddels produceren we op grote schaal hoogwaardige
32

33

WAT I S E R ZO S P EC I A A L A A N D E Z E L A R V E N?

“De larven voeden zich met plantaardige voedselresten uit de food
en feed industrie. Het bijzondere van deze soort is, dat ie als vlieg
niet eet. Dat betekent dat de larf heel veel voedsel moet opslaan.
Deze larven leveren daardoor veel eiwit op. Die eiwitten verkopen
we in de vorm van poeder voor petfood en visvoer. Met het
eiwitpoeder wordt bijvoorbeeld zalm gekweekt. Normaal gesproken
gebruiken ze vismeel bij de kweek, waar eerst weer wilde vis voor
werd gevangen. Daarmee maken we eigenlijk ons hele ecosysteem
kapot. Dit is niet meer nodig als je het vismeel vervangt door
insecteneiwit, en bovendien eten veel carnivore vissen insecten in
het wild.”
D E L A R V E N G A A N O O K N A A R O E R E I - K I P P E N . WAT Z I J N

kruisverbintenis bestaat tussen insecten en andere diergroepen.
Voor honden die allergisch zijn voor bijvoorbeeld voer waar
konijn in zit is dit een heel goed alternatief, omdat het voer toch
heel eiwitrijk is.
Ook het vet uit de larven krijgt een goede bestemming: dit
wordt in speenvoer gebruikt voor jonge biggen. Deze vetten
bevatten relatief veel laurinezuur. Hierdoor zien we dat de
biggen veel minder diarree hebben.”
J U L L I E H E B B E N I N S EC T C A R E TA K E R S I N D I E N S T. WAT
D O E N D I E P R EC I E S?

“Dat zijn de dierverzorgers voor insecten. Dierenwelzijn staat
bij ons hoog op de agenda. We willen dat onze insecten een
goed leven hebben, onze insect caretakers zorgen hiervoor. Zij
kijken naar de optimale voeding, temperatuur en huisvesting
voor de larven. We proberen de natuur zoveel mogelijk na te
bootsen.”

DIT?

“OERei-kippen krijgen geen soja dat van de andere kant van de
wereld wordt geïmporteerd. De zaden en granen komen uit Europa,
en wij leveren de insecten. Van nature scharrelt een kip de hele
dag rond op zoek naar eten. Hierbij komt de kip granen, zaden,
en insecten tegen. Door deze insecten weer toe te voegen aan het
dieet, gaat de kip actief op zoek naar de insecten. Hierdoor vertoont
ze weer haar natuurlijk gedrag en is ze de hele dag bezig, waardoor
we minder sterfte en pikgedrag zien in de stal.”

????

eiwitten en vetten gemaakt van insecten, vooral van de larven van
de zwarte soldatenvlieg.”

H O E Z I E T D E H U I S V E S T I N G E R DA N E I G E N L I J K U I T ?

“Onze huisvesting bestaat uit klimaatkamers waar de larven
in dragers gehouden worden. In deze ruimten is het klimaat
dusdanig goed afgesteld dat ze daar optimaal kunnen leven en
groeien.”

Zij-instroom master
Landbouwhuisdieren
Wist u dat de faculteit Diergeneeskunde vanaf 2019 als pilot een schakelprogramma aanbiedt?
Een kleine groep studenten, maximaal 25, die in Europa een EAEVE-geaccrediteerde bachelor
Diergeneeskunde hebben behaald, mogen na het schakelprogramma en de selectie instromen

JULLIE PRODUCEREN NU ALLEEN EIWIT TEN EN VET TEN
VO O R V E E - E N D I E R VO E R . H O E Z I T H E T M E T D E

in het masterprogramma Landbouwhuisdieren & Veterinaire Volksgezondheid (LH-VV).

MENSELIJKE CONSUMP TIE?

Minder soja voor diervoeding, kippen die dankzij jullie insecten
meer natuurlijk gedrag gaan vertonen. Zijn er nog meer voordelen?
“Zeker! We gaan uit van het principe van de kringloopeconomie.
Deze circulaire economie is een economisch en industrieel systeem
waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin
reststoffen volledig opnieuw worden ingezet in het systeem. De
larven eten reststromen, ons fruit- en groenteafval, zetten dit om in
eiwit en vervolgens gebruiken we dit als basis voor veevoer.
Daarnaast verkopen we onze eiwitten uit de larven aan producenten
van onder andere hypoallergeen katten- en hondenvoer. De
eiwitten zijn zeer geschikt voor hypoallergeen voer, omdat er geen
34

“We zien daar zeker toekomst in, maar dat heeft wat meer
tijd nodig. Veel mensen zijn nog huiverig voor het eten van
insecten. Terwijl het heel gezond en lekker is. De humane
producten die insecten bevatten, zien er overigens steeds beter
uit: geen hele insecten maar verwerkt als poeder bijvoorbeeld
in een vleesvervanger of brood. We houden de markt in de
gaten en volgen de ontwikkelingen op de voet, maar we lopen
hiermee niet voorop. Onze focus ligt nu echt op pet food en
diervoeding.” 
TEKST: JOSIEN JACOBS | BEELD: BAS NIEMANS

Vanaf 2020 biedt de faculteit ook een minor aan die studenten
kunnen volgen binnen de bachelors Biologie, Animal Health
& Welfare, Biomedische Wetenschappen of bijvoorbeeld
Geneeskunde. De lijst van opleidingen waarvoor deze minor
wordt aangeboden, wordt nog definitief bepaald. Ook deze
groep studenten kan, na het afronden van hun bachelor, het
volgen van het schakelprogramma en selectie, instromen in het
masterprogramma LH-VV en worden opgeleid tot algemeen
bevoegd dierenarts.

Met deze initiatieven wil de faculteit haar steentje bijdragen
aan het vergroten van het aantal landbouwhuisdierendierenartsen voor de arbeidsmarkt. Projectleider Ruurd
Jorritsma: “Het ontwikkelen van dit programma is een
belangrijke maatregel voor het behoud van voldoende
veterinaire expertise in de landbouwhuisdieren.”
De pilot van het schakelprogramma wordt in de zomer van
2019 via de Utrecht Summerschool aangeboden. 
TEKST: BENEDIKTE SAM | BEELD: IVAR PEL
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Student Lune
Geurts bleef langer
in Zwitserland om
haar onderzoek
af te maken

Toen student Lune Geurts de kans kreeg om haar onder-

‘Misschien
kan de
alvleesklier
straks zelf
diabetes
oplossen’

“Endocrinologie gaat over klieren die hormonen afscheiden”,
vertelt Lune. “Er zit veel logica in, dat vind ik heerlijk.” Binnen de
endocrinologie verdiepte Lune zich in suikerziekte bij katten, wat
- net als bij mensen met diabetes type 2 - vaak het gevolg is van
overgewicht en te weinig beweging.

zoeksstage te doen bij de twee beste veterinaire endocrinologen van Europa, hoefde ze daar geen seconde
over na te denken. Ze pakte haar koffers en vloog naar
Zwitserland. Haar stage werd een daverend succes: ze
deed een bijzondere ontdekking, sprak op conferenties en
won verschillende prijzen.

I N S U L I N E T E KO R T O P LO S S E N

Lune baseerde haar onderzoek op recente bevindingen over
suikerziekte bij mensen en knaagdieren. “Diabetes is het gevolg
van een tekort aan insulineproducerende cellen, en daarmee een
tekort aan het hormoon insuline. Wetenschappers hebben al eerder
aangetoond dat de alvleesklier een compensatiemechanisme bezit
om een tekort aan insulineproducerende cellen aan te vullen.
Die compensatie is helaas niet sterk genoeg om het insulinetekort
bij diabetes daadwerkelijk op te lossen, maar het principe is
veelbelovend. Als wetenschappers de compensatie kunnen
versterken, kan de alvleesklier in de toekomst misschien zelf
diabetes oplossen.”
Over de alvleesklier van katten was nog niks bekend. Het doel van
Lune’s stage? Onderzoeken of ook de alvleesklier van katten zo’n
compensatiemechanisme bezit.

gaven haar veel verantwoordelijkheid. Wel werd haar geduld
op de proef gesteld. “Ik moest enorm veel proefjes doen, en
vaak zonder de gewenste uitkomst.” Maar na twee maanden
ploeteren in het lab, kreeg ze eindelijk het resultaat waarop
ze had gehoopt. Lune: “Ik vond sterke aanwijzingen dat
ook de alvleesklier van katten probeert om het tekort aan
insulineproducerende cellen aan te vullen.” Lune besloot
langer in Zürich te blijven om het onderzoek – wat inmiddels
aanvoelde als haar kindje – zelf te kunnen afmaken. “Het was
fantastisch dat ik eindelijk een positief resultaat had, daar doe je
het allemaal voor.”
G E E N K AT, M A A R H O N D

Lune presenteerde haar onderzoek op het DSK-Symposium,
op de Voorjaarsdagen en op een congres voor internisten in
Seattle. Ze won hiermee de Royal Canien Student Award en
de Voorjaarsdagen Research Award. Van het prijzengeld van
de laatste award kocht ze een hond. “Dat klinkt misschien
gek na dit hele verhaal”, lacht Lune. “Ik wilde al een hele tijd
een huisdier, en heb flink getwijfeld tussen een kat of een
hond.” Uiteindelijk koos ze toch voor een hond. “Een hond
kun je overal mee naartoe nemen, en je kunt samen prachtige
wandelingen maken.”
O N D E R ZO E K G E E F T H O O P

E I N D E L I J K P O S I T I E F R E S U LTA AT

Nu moet er verder onderzoek gedaan worden om uit te
zoeken of wetenschappers het compensatiemechanisme van
de alvleesklier kunnen stimuleren. “Mijn onderzoek is pas een
begin, maar het geeft hoop. Mijn droom is dat wetenschappers
in de toekomst katten met diabetes kunnen genezen, zodat
baasjes bij hun katten niet meer iedere dag insuline hoeven
te spuiten. Als dierenarts kijk ik ernaar uit om dat te mogen
meemaken. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen. Het zou
toch fantastisch zijn als we diabetes type 2 kunnen genezen?” 

Eenmaal in Zürich, voelde Lune zich als een vis in het water.
Ze vond het leuk om onderzoek te doen en haar begeleiders

TEKST: ROSAN REUSKEN | BEELD: BAS NIEMANS
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“

“Gevogeltemeel, bietenpulp,
rijstzemelen, wat zit er
eigenlijk in hondenvoer?”
Voedingstrends zijn in onze maatschappij niet meer
weg te denken. Superfood, streetfood, detoxen,
glutenvrij of geheel rauwe voeding. Goede voeding
is de basis om ons goed te voelen. In hoeverre spelen
deze trends ook in de gezelschapsdierenwereld?
Rilana van de Lande is voedingsdeskundige bij het
Veterinair VoedingsInformatieCentrum (VVIC) van de
Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren en krijgt dagelijks
vragen van eigenaren over de juiste voeding voor hun dier.
Zij heeft eerder in het ziekenhuis als diëtiste met mensen
gewerkt en kennis opgedaan over dieren in de opleiding
diermanagement en als paraveterinair. Deze kennis combineert
zij dagelijks in haar werk als voedingsconsulent voor dieren.
Een vak waar (nog) geen opleiding voor bestaat. We zoeken
haar op in het VoedingsInformatieCentrum.
ZO W E L VO O R M E N S E N A L S D I E R E N I S G E ZO N D E
VO E D I N G B E L A N G R I J K . H O E M E R K J I J DAT ?

‘Mensen zijn steeds bewuster met voeding bezig. Er is steeds
meer kennis over wat goede en gezonde voeding is en wat
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niet. Consumenten zijn daardoor ook kritischer geworden
bij het kopen van voeding. Mensen lezen vaker de achterflap
met ingrediënten omdat ze willen weten wat ze eten en op
grond daarvan een bewuste keuze willen maken. Diezelfde
ontwikkeling merk ik ook in ons informatiecentrum. Eigenaren
gaan niet alleen bewuster om met hun eigen voeding, maar ook
met de voeding van hun kat of hond. Ze willen weten wat ze
hun dier voorzetten. Dieren zijn immers lid van het gezin. Ik
vergelijk het wel eens met ouders die precies willen weten wat
goed is voor hun kind. Zo werkt het ook bij de huisdieren. De
juiste kennis over wat een dier precies nodig heeft ontbreekt
echter.’

ook voor een betere ontlasting. Graanvrije voeding bevat vaak
aardappelen of erwten als vervangende koolhydraten om toch een
mooie brok te kunnen krijgen.’
W E L K E VO E D I N G S T R E N D S VO O R H O N D E N E N K AT T E N KO M
J E T EG E N?

‘Rauw vlees voeren is natuurlijk een grote trend. Maar ik krijg ook
vragen of, en hoe je je hond of kat veganistisch of glutenvrij kan
voeden. Er kan best veel. De vraag is natuurlijk; wat is nog gezond
voor het dier? Als voedingsconsulent voor dieren redeneer ik vanuit
de behoefte van het dier. Dat staat in alle adviezen voorop.’
HOE HELP JIJ EIGENAREN EN HUN DIEREN BIJ HET MAKEN

‘Gelukkig kan ik vanuit onze expertise veel baasjes én
dierenartsen helpen. Zo krijg ik regelmatig vragen over
graanvrije voeding. Ik vraag dan naar de reden van eigenaren
waarom de voeding van de hond graanvrij moet zijn. Is het dier
bijvoorbeeld allergisch voor tarwe? Het antwoord is vaak nee.
Allergieën spelen ook niet. Eigenaren denken dat graanvrije
voeding gezonder en beter is voor een dier en dat voeding
geen koolhydraten mag bevatten. Maar zo simpel ligt het niet.
Een voeding met granen levert energie uit koolhydraten, bevat
vitaminen, mineralen en zorgt voor meer vezels en daarmee

VA N D E J U I S T E K EU Z E S?

‘Voor dieren is het, net als voor mensen, belangrijk om de juiste
verhoudingen aan nutriënten binnen te krijgen, zoals koolhydraten,
eiwitten, vetten en de dagelijkse vitamines en mineralen. Verkeerde
voeding kan aandoeningen veroorzaken. Ik zie steeds meer dat
eigenaren hun pups rauw vlees gaan voeren. Echter door
onvoldoende kennis gaat dit ook nog weleens fout. Pups of kittens
krijgen dan bijvoorbeeld alleen vlees te eten en vullen dit niet aan
met andere benodigde voedingsstoffen. Wij zien hier dan problemen
ontstaan met de ontwikkelingen van het skelet, aangezien ze niet de

juiste hoeveelheid calcium, fosfor en vitamine D binnenkrijgen.
Daardoor ontstaan er afwijkingen aan het skelet. Kromme
voorpoten (o-benen) bij een groter ras is hier een voorbeeld van.
Voeding kan andersom ook ingezet worden om klachten bij
aandoeningen te verminderen. Dit geldt voor alle gezelschapsdieren. Eigenaren hebben alleen geen idee wat ze geven en of
dat wel past bij de behoefte van het dier. Wij berekenen de juiste
verhoudingen nutriënten om zo het welzijn van hun dier te
vergroten.’
WA A R Z I E J I J N O G E E N U I T DAG I N G?

‘Ik zie een uitdaging in het onderwijzen van eigenaren over wat
gezonde voeding voor hun dier betekent en waar dat uit bestaat.
Eigenaren nemen soms klakkeloos informatie aan van een fokker
en tekenen zelfs om bepaald voer te geven zonder dat ze weten
wat daarin zit en of dit gezond is voor hun dier. Daarnaast merk
ik in de praktijk dat de kennis over de juiste verhoudingen
macronutriënten evenals voeding op maat bij specifieke
aandoeningen nog onbekend terrein is voor de dierenarts. Ik
vind het dan ook zo mooi om niet alleen onze eigen specialisten,
maar ook de dierenartsen in het land te kunnen helpen.’ 
TEKST: MARIEKE VELDMAN | BEELD: BAS NIEMANS
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Tot heil van mens en dier. Op 16 maart 1918, nu ruim honderd jaar
geleden, werd dat het motto van Diergeneeskunde. Datzelfde jaar
kreeg de opleiding de status ‘hoger veterinair onderwijs’ en werd
de leerstoel ‘Kennis van de menschelijke voedingsmiddelen van
dierlijken oorsprong’ ingesteld. One Health was geboren.
E E R S T E O N E H E A LT H - L E E R S T O E L

“

Hendrik Schornagel was de hoogleraar die op deze leerstoel werd
benoemd. Hij opende zijn inaugurele reden als volgt: ‘Niet alleen
dient de dierenarts de gemeenschap door het genezen van zieke
dieren en het bevorderen van de hygiëne der dieren, voor een
belangrijk gedeelte heeft de dierenarts ook tot taak te waken tegen
nadelige invloeden, die de volksgezondheid bedreigen.’ Al snel nam
Cornelis van Oijen het stokje over van Schornagel. Van Oijen had
Geneeskunde en Diergeneeskunde gestudeerd en bekleedde ruim
35 jaar de leerstoel Voedingsmiddelenhygiëne. Hij legde de basis
voor dit brede vakgebied dat niet alleen melk- en vleeshygiëne
omvatte, maar ook vis, pluimvee, eieren, wild en gevogelte.
Speciale aandacht ging uit naar ziekmakende micro-organismen,
zoals bacteriën en schimmels, die via voedingsmiddelen op de mens
worden overgedragen.
Laboratorium voor melkhygiëne in de jaren dertig met
dr. G.B.R. Willems (links) en analist I.F.J. Boks (rechts).

Honderd jaar One Health
bij Diergeneeskunde
Sinds een jaar of tien staat de One Health-benadering volop in de belangstelling, maar eigenlijk
is die niet zo nieuw. Medici en veterinairen geven al heel lang aan dat er geen scheidslijn moet
bestaan tussen humane en veterinaire geneeskunde, dus tussen gezondheidszorg voor mensen en
voor dieren. Dit jaar is het precies honderd jaar geleden dat One Health werd geïntroduceerd op de
faculteit Diergeneeskunde. Reden voor een feestelijke terugblik.
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VER ANDERING NA AR INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Door intensivering, schaalvergroting en innovaties vonden na
de Tweede Wereldoorlog ingrijpende veranderingen plaats in de
veehouderij en de voedingsmiddelenproductie. Denk bijvoorbeeld
aan het gebruik van antibiotica en groeihormonen, en de blootstelling aan stoffen die onbedoeld vanuit het milieu in voedsel
terechtkomen. Deze veranderingen maakten het overheidstoezicht
gecompliceerd en zetten aan tot uitbreiding van onderwijs en
onderzoek. Er kwamen aparte leerstoelen voor melkhygiëne,
voedingsmiddelentechnologie, voedingsmiddelenmicrobiologie,
toegepaste vleeshygiëne en voedingsmiddelenchemie.
De multidisciplinaire benadering werd steeds belangrijker binnen
de veterinaire volksgezondheid.
VA N B O E R D E R I J N A A R VO R K

De weg van producent naar consument werd steeds langer en onoverzichtelijker. Controle van eindproducten alléén was niet langer
voldoende om de kwaliteit en veiligheid van voedingsmiddelen te
garanderen. Onder leiding van prof. dr. Frans van Knapen, die in
1995 aantrad, verschoof de focus van voedingsmiddelenonderzoek

Prof. dr. Hendrik

Schornagel

naar veterinaire volksgezondheid. Integrale kwaliteitscontrole
van de hele keten kwam nog meer centraal te staan. De band
tussen de faculteit Diergeneeskunde, TNO-Voeding en het
RIVM werd versterkt.
L I N TJ E

In 2000 werd het IRAS (Institute for Risk Assessment Sciences)
opgericht, een samenvoeging van de afdeling Gezondheidsleer
van de Wageningen University & Research en het RITOX van
de Universiteit Utrecht. Vijf jaar later ontstond de divisie
Veterinaire Volksgezondheid. Dit jaar ontving Frans van
Knapen een lintje. Hij werd benoemd tot Commandeur in de
Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als bruggenbouwer binnen het vakgebied Veterinaire
Volksgezondheid die – gelet op de toenemende risico’s van
zoönoses – een grote maatschappelijke relevantie kent.
SPEERPUNT BINNEN DIERGENEESKUNDE

One Health is tegenwoordig een van de speerpunten van het
onderzoek binnen de faculteit Diergeneeskunde. Ook de
oprichting van het NCOH (Netherlands Centre for One
Health) in 2016 laat zien dat One Health zijn plaats binnen
het onderzoek heeft gekregen. De aandacht is verschoven
van voedselgerelateerde problematiek naar infectieziekten
in algemene zin, zoals Q-koorts en antibioticaresistentie. 
TEKST: PETER KOOLMEES & LEN LIPMAN | BEELD: COLLECTIE
UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT
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Oog voor
dierenwelzijn
en diergedrag
Dierenwelzijn speelt een centrale rol bij de faculteit
Diergeneeskunde. Issues op het gebied van dierenwelzijn zijn vervlochten met talloze onderwerpen en
dilemma’s binnen de wetenschap, de samenleving en
het dierenartsenberoep. Sinds kort zijn er daarom twee
nieuwe leerstoelen voor Diergedrag en Dierenwelzijn.

B E N O E M I N G E N 2 017- 2 018

“

Nieuwe leerstoelen
bij Diergeneeskunde

Bas Rodenburg is sinds 1 mei 2018 hoogleraar
Dierenwelzijn. Met zijn onderzoek wil hij methodes
verbeteren om het welzijn van dieren te meten. “Ik
richt mij nu vooral op methodes om het gedrag van
individuele dieren in groepen te meten. Ontwikkelingen
om het gedrag van dieren met sensoren automatisch te
meten, gaan op dit moment erg snel. Het wordt ook
steeds beter mogelijk om aan het individuele dier te
meten. Met die methodologie kun je sociaal gedrag
in detail bestuderen, maar bijvoorbeeld ook metingen
doen aan gezondheid en welzijn van het individuele dier
in de groep. Die methodiek wil ik inzetten voor het
verbeteren van het welzijn van dieren.”

J O S M A L DA

Translationele Regeneratieve
Geneeskunde
1 april 2017
RONET TE GEHRING

Veterinaire Farmacotherapie
& Farmacologie
1 oktober 2017
R O E L V E R M EU L E N

Milieu-epidemiologie en
Exposoom Analyse
1 november 2017
J U L I E T T E L EG L E R

G E D R AG VA N D I E R E N

Er is in de samenleving steeds meer belangstelling voor het gedrag van dieren. Populairwetenschappelijke boeken over dit onderwerp zijn vaak bestsellers. Aan het gedrag van
dieren valt veel af te lezen over hun emotionele toestanden, cognitieve vaardigheden en
hun aanpassingsvermogen. Hoe beter een dier in staat is om zich aan te passen aan zijn
(veranderende) omgeving, hoe beter dat waarschijnlijk is voor het welzijn van het dier.
Saskia Arndt is sinds 1 februari 2018 hoogleraar
Diergedrag. Wat kunnen we leren over het gedrag van
dieren? En hoe kunnen we het welzijn van dieren meten
op basis van hun gedrag? “Dierenartsen moeten kennis
en kunde hebben over diergedrag om naast ‘hoeder van
dierenwelzijn’ ook te kunnen optreden als expert voor
klinische ethologie. Gedrag is bovendien een belangrijke
graadmeter voor de fysieke en mentale gezondheid van
dieren. Onze faculteit speelt daarnaast een centrale rol in
de Proefdierkunde, in Nederland en daarbuiten.
Gedragsexpertise is ook daarin onmisbaar.”
Saskia Arndt is een van de sprekers tijdens het tweede debat in het drieluik Toekomst
van de veehouderij. De centrale vraag is: Iedereen is voor dierenwelzijn. Toch handelen
we daar niet altijd naar. Hoe komt dat? Daarover gaan we op 4 december met elkaar in
gesprek. 
TEKST: MYRNA TINBERGEN | BEELD: BAS NIEMANS

Toxicologie
1 januari 2018
S A S K I A A R N DT

Diergedrag
1 februari 2018
H A N S KO O I S T R A

Interne Geneeskunde
van Gezelschapsdieren
1 maart 2018
M A R I A N N A T RY F O N I D O U

Regeneratieve Orthopedie
1 februari 2018
FEMKE BROERE

Translationele Immunologie
1 februari 2018
CELIA BERKERS

Metabolomics
1 februari 2018
BA S RODENBURG

Dierenwelzijn
1 mei 2018
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