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Inleiding 

In opdracht van Stichting Varkens in Nood wordt in dit rapport geïnventariseerd in hoeverre de 

informatie op vlees.nl objectief en waarheidsgetrouw is. 

De website vlees.nl is medio april 2010 online gekomen en wordt gefinancierd door de Commissie 

Vlees(waren)industrie van het Productschap Vee en Vlees.   

De website is een initiatief van de Stichting Vlees.nl en is opgericht door de Nederlandse vleessector, 

verenigd in het Productschappen Vee, Vlees en Eieren. De Stichting Vlees.nl stelt zich ten doel het 

imago van Nederlands vlees en de productie daarvan te bevorderen via het verstrekken van 

informatie aan derden.1  De activiteiten van de stichting Vlees.nl zijn gefocust op het internet2.  

 

‘Het platform is een initiatief van de Stichting Vlees.nl en biedt objectieve informatie over vlees en de 

manier waarop vlees in Nederland wordt gemaakt’.3  

‘Voor de site www.vlees.nl zal sprake zijn van een nieuwe opzet: geen ‘platte’ internetsite, maar een 

virtueel communicatieplatform waarop alle relevante informatie over vlees en vleeswaren vanuit de 

invalshoek van de consument (vraaggestuurd) snel, adequaat en betrouwbaar wordt gepresenteerd. 

De Boodschap die wordt uitgedragen is dat vlees- en vleeswaren lekker, veilig en gezond zijn.’ 4 

Volgens Artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is “iedere openbare aanprijzing van 

goederen, diensten of denkbeelden” een vorm van reclame (RCC, 2010). Gezien de doelstelling van 

de Stichting Vlees.nl en de manier van informatievoorziening op vlees.nl, dient de aangeboden 

informatie op de website dan ook als reclame aangemerkt te worden. De inhoud van de website 

wordt daarom getoetst aan de richtlijnen zoals vastgelegd in de algemene Nederlandse Reclame 

Code (NRC) en Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV).  

                                                           
1
 http://www.vlees.nl/contact/  

2
 Notulen PVE over vlees.nl 

3
 http://www.vlees.nl/algemeen/nieuws/bericht/2010/april/15/wwwvleesnl-in-de-lucht/  

4
 http://www.pve.nl/wdocs/dbedrijfsnet/up1/ZuhobceIeB_O-09.12.09-09.01.pdf 

http://www.vlees.nl/
http://www.vlees.nl/contact/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:x5bihIVYb3oJ:www.pve.nl/wdocs/dbedrijfsnet/up1/ZocmkxgIcC_2010-113-E0031.doc-20100616133921.pdf+stichting+vlees&cd=2&hl=nl&ct=clnk&gl=nl&client=firefox-a
http://www.vlees.nl/algemeen/nieuws/bericht/2010/april/15/wwwvleesnl-in-de-lucht/
http://www.pve.nl/wdocs/dbedrijfsnet/up1/ZuhobceIeB_O-09.12.09-09.01.pdf
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Onvolledige, onjuiste en misleidende uitingen op vlees.nl 

Dit rapport over vlees.nl volgt de opbouw van de website, waarbij vooralsnog alleen de informatie 

die direct of indirect betrekking heeft op varkens(vlees) geanalyseerd werd. Zo wordt bijvoorbeeld 

specifieke informatie over rundvlees, kalfsvlees en lamsvlees buiten beschouwing gelaten. 

Per onderwerp (zie Tabel 1)worden de achterliggende pagina’s doorgenomen en onjuiste uitingen 

overgenomen in het rapport. Vervolgens wordt voor iedere uiting onderbouwd waarom de 

informatie onvolledig, onjuist of misleidend is. De afkortingen “NRC x” en “RVV x” refereren hierbij 

naar de betreffende Reclamecodes die overtreden worden, waarbij de “x” verwijst naar het 

artikelnummer. 

Tabel 1. Overzicht van website onderdelen op vlees.nl en de achterliggende pagina’s die geïnventariseerd 

zijn op onvolledige, onjuiste of misleidende informatie met betrekking tot varkens(vlees). 

Onderdeel website Geïnventariseerd 

Lekker vlees Niet relevant. 

Eet & Leef gezond Alle pagina’s. 

Veel keus in vlees Niet relevant. 

Vlees in de maak Varkensvlees. Rundvlees, kalfsvlees en lamsvlees niet. 

Dossiers -> Dierenwelzijn Algemene pagina en pagina’s over castreren, ingrepen en 

verdoven bij slachten. 

Dossiers -> Diergezondheid Algemene pagina en pagina’s over antibiotica, Hepatites E, 

MKZ, MRSA en Varkenspest. 

Dossiers -> Kwaliteit en controle  Alle pagina’s. 

Dossiers -> Transport Alle pagina’s. 

Dossiers -> Volksgezondheid Alle pagina’s. 

Dossiers -> Voedselveiligheid Alle pagina’s. 
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Onderdeel website: Eet & leef gezond  

Gezonde voeding (alle pagina’s) 

http://www.vlees.nl/eet-en-leef-gezond/gezonde-voeding/ 

1. Onvolledig (RVC 1): er wordt in de pagina’s die vallen onder ‘gezonde voeding’ geen 

aandacht besteed aan de kwalijke rol van vlees met betrekking tot het ontstaan van 

overgewicht, hart en vaatziekten en kanker.  

Overgewicht 

Er is een duidelijke relatie tussen overgewicht en het eten van vlees. Uit recent gepubliceerd 

onderzoek blijkt dat het minderen van vlees eten een positief effect heeft  op het gewicht.  

Ook mensen die dezelfde calorieën nuttigen dan voorheen, maar de vleesconsumptie 

minderen, verliezen gewicht (Vergnaud, 2010).  

Hart- en vaatziekten 

Vlees is met 20% de tweede bron van (verzadigde) vetten en met 36% eerste bron voor 

cholesterol (RIVM, 2004). Een hoog cholesterol gehalte verhoogd het risico op hart- en 

vaatziekten.56  

Risico op het ontstaan van kanker 

Daarnaast vormt het eten van vlees een risico op de ontwikkeling van kanker7 en 8: 

1. Vlees bevat veel archidonzuur dat kankerbevorderend is. 

2. Vlees wordt, evenals ander voedsel met een hoog gehalte aan geconcentreerd eiwit, vaak 

onvolledig verteerd, hetgeen meestal leidt tot rottingsprocessen in de darm. De 

rottingsstoffen die hierbij vrijkomen, zijn belastend voor de lever en kunnen bovendien 

kankerbevorderend zijn. 

3. Voor de vertering van het vleeseiwit zijn zoveel pancreas-enzymen nodig dat ze niet de 

kans krijgen om in de bloedbaan terecht te komen om daar te helpen bij het opruimen van 

kwaadaardige cellen. 

4. Het eten van vlees bevordert ontkalking doordat vlees in verhouding tot kalk te veel fosfor 

bevat, waardoor kalk aan het lichaam wordt onttrokken en als calciumfosfaat door de nieren 

uitgescheiden. 

                                                           
5
 http://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoog_cholesterol/ 

6
 http://www.medicinfo.nl/d_163 

7
 http://www.kanker-actueel.nl/NL/vr-an-7111.html 

8
 http://www.wcrf-nl.org/kankerpreventie/voeding/vlees.php 

http://www.vlees.nl/eet-en-leef-gezond/gezonde-voeding/
http://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoog_cholesterol/
http://www.medicinfo.nl/d_163
http://www.kanker-actueel.nl/NL/vr-an-7111.html
http://www.wcrf-nl.org/kankerpreventie/voeding/vlees.php
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Gezonde voeding  Vlees & zwangeren 

http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-zwangeren/ 

 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): niet nodig maar aanbevolen9. Het Voedingscentrum 

geeft aanbevelingen die afgeleid zijn van de richtlijnen van de Gezondheidsraad en passen 

binnen het gangbare Nederlandse voedingspatroon. Dit betekent niet dat de aanbevolen 

voedingsstoffen ook daadwerkelijk nodig zijn. Zo zijn de aanbevolen hoeveelheden vlees, vis 

en eieren uit praktische overwegingen gelijk gehouden aan de al geconsumeerde 

hoeveelheid (Voedingscentrum, 2009). Deze onjuiste voorstelling van noodzakelijke 

hoeveelheden gelden ook voor de pagina’s Vlees & kinderen10, Vlees & jongeren11, Vlees & 

volwassenen12 en Vlees & ouderen13. 

Gezonde voeding  Vlees & kinderen 

http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-kinderen/ 

 

1. Onjuist (RVV 1):  het Voedingscentrum stelt de aanbevolen portiegrootte voor kinderen 

tussen de 1 en 3 jaar en voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar respectievelijk op 50-60 en 60-80 

gram per dag. 14 

                                                           
9
 http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-herkomst/voedingsmiddelen/vlees.aspx  

10
 http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-kinderen/  

11
 http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-jongeren/  

12
 http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-volwassenen/  

13
 http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-ouderen/  

14
 http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/gezond-eten/hoeveel-per-

dag.aspx?highlight=aanbevolen%20hoeveelheden  

http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-zwangeren/
http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-kinderen/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-herkomst/voedingsmiddelen/vlees.aspx
http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-kinderen/
http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-jongeren/
http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-volwassenen/
http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-ouderen/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/gezond-eten/hoeveel-per-dag.aspx?highlight=aanbevolen%20hoeveelheden
http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/gezond-eten/hoeveel-per-dag.aspx?highlight=aanbevolen%20hoeveelheden
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Gezonde voeding  Vlees & volwassenen 

http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-volwassenen/ 

 

1. Onvolledig (RVV 1): er wordt geen aandacht besteed aan de kwalijke rol van vlees aan 

overgewicht, hart en vaarziekten en kanker. Zie hiervoor: Gezonde voeding (alle pagina’s).  

Punt 1.  

Voedingswaarde 

http://www.vlees.nl/eet-en-leef-gezond/voedingswaarde/ 

 

1. Onvolledig (RVV 1): er wordt geen aandacht gegeven aan de kwalijke rol van vlees bij het 

veroorzaken van overgewicht. Zie hiervoor: Gezonde voeding (alle pagina’s). Punt 1 

2. Onvolledig (RVV1) en misleidend: Transvetten zitten ook in vlees.15  

3. Onvolledig (NRC 9): niet alleen transvetten maar ook verzadigde vetten zijn ongezond. Vlees 

is met 20% tweede bron van (verzadigde) vetten (RIVM, 2004).  Het wordt aangeraden om 

het eten van vet uit vlees- en zuivelproducten te verminderen, temeer daar vlees en zuivel 

veel verzadigde vetten bevatten, die beter vermeden kunnen worden.16 

4.  Onvolledig (RVV1): De kwalijke effecten van een hoog cholesterol gehalte worden niet 

genoemd.17 Een verhoogd cholesterol gehalte verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. 

Transvet uit melk en vlees verhogen bijvoorbeeld het 'slechte' LDL-cholesterol en verlaagt 

het 'goede' HDL-cholesterol.18  

Zie ook:  Gezonde voeding (alle pagina’s). Punt 1 

                                                           
15

 http://www.vlees.nl/veel-keus-in-vlees/varkensvlees/productenoverzicht/  

16
 http://www.innofood.org/nl/nieuws/636/ook-natuurlijk-transvet-uit-zuivel-en-vlees-ongunstig-voor-

cholesterol.html 

17
 http://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoog_cholesterol/ 

18
 http://www.innofood.org/nl/nieuws/636/ook-natuurlijk-transvet-uit-zuivel-en-vlees-ongunstig-voor-

cholesterol.html 

http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/gezonde-voeding/vlees-volwassenen/
http://www.vlees.nl/eet-en-leef-gezond/voedingswaarde/
http://www.vlees.nl/veel-keus-in-vlees/varkensvlees/productenoverzicht/
http://www.innofood.org/nl/nieuws/636/ook-natuurlijk-transvet-uit-zuivel-en-vlees-ongunstig-voor-cholesterol.html
http://www.innofood.org/nl/nieuws/636/ook-natuurlijk-transvet-uit-zuivel-en-vlees-ongunstig-voor-cholesterol.html
http://www.hartstichting.nl/risicofactoren/hoog_cholesterol/
http://www.innofood.org/nl/nieuws/636/ook-natuurlijk-transvet-uit-zuivel-en-vlees-ongunstig-voor-cholesterol.html
http://www.innofood.org/nl/nieuws/636/ook-natuurlijk-transvet-uit-zuivel-en-vlees-ongunstig-voor-cholesterol.html
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Voeding & gezondheid 

http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/voeding-gezondheid/ 

 

1. Onvolledig (RVV 1): er wordt geen aandacht besteed aan de kwalijke rol van vlees bij 

overgewicht, hart en vaatziekten en kanker.  

Zie hiervoor: Gezonde voeding (alle pagina’s). Punt 1.  

Zie ook: Voedingswaarde. Punt 4.  

2. Onvolledig (RVV 1): er wordt geen aandacht besteed aan de kans op kanker door overmatige 

vleesconsumptie (WCRF, 2007).  

Zie ook: Gezonde voeding (alle pagina’s). Punt 1.  

Vraag & antwoord 

http://www.vlees.nl/eet-en-leef-gezond/vraag-antwoord/ 

Is vlees slecht voor je cholesterol? 

 

1. Onvolledig (RVV 1) en misleidend (NRC8): er wordt achterwege gelaten dat vlees meer 

verzadigde vetten bevat dan plantaardige producten.19 Verzadigde vetten hebben weer 

invloed op het cholesterolgehalte.  

Zie hiervoor: Gezonde voeding (alle pagina’s) . Punt 1. 

                                                           
19

 http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/voedingstoffen/vetten/vet-in-eten/verzadigd-vet.aspx 

http://www.vlees.nl/eet-leef-gezond/voeding-gezondheid/
http://www.vlees.nl/eet-en-leef-gezond/vraag-antwoord/
http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/voedingstoffen/vetten/vet-in-eten/verzadigd-vet.aspx
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 Bevat varkensvlees hormonen? 

 

2. Onjuist (NRC 9): met hormonen in vlees worden ook (synthetische) hormonen bedoeld, zoals 

die aan zeugen worden toegediend voor bronstsynchronisatie.20 Zeugenvlees wordt onder 

meer verwerkt in worst, snacks en gehakt. 

3. Onvolledig (RVV1) : in de volksmond worden onder hormonen veelal ook groeibevorderaars 

verstaan. Antibiotica als groeibevorderaar speelt dezelfde rol als hormonen indertijd. De 

Nederlandse varkenshouderij is per varken de grootste gebruiker van groeibevorderaars in 

Europa.21 

Is vlees vet?  

 

4. Misleidend (NRC 8): Vlees is heel vaak wel vet. Vooral in vergelijking met plantaardige 

producten.22 Zie ook Gezonde voeding (alle pagina’s). Punt 1.  

                                                           
20

 http://www.awi.nl/dierenarts/varken/varken.htm  

21
 NRC 22-2-2009: antibioticagebruik hoogste in Nederland 

22
 http://www.voedingswaardetabel.nl/voedingswaarde/ 

http://www.awi.nl/dierenarts/varken/varken.htm
http://www.voedingswaardetabel.nl/voedingswaarde/
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Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/  

 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8):  

Nederland loopt niet voorop. Uit onderzoek van de Livestock Research Wageningen UR blijkt 

dat Nederland, in tegenstelling tot veel andere EU-landen, geen bovenwettelijke eisen stelt 

aan bijvoorbeeld: het maximale geluidsniveau in de stal, de hoeveelheid  en duur van het 

licht in de stal,  een comfortabele leefomgeving van de varkens,  afleidingsmateriaal, 

couperen en het knippen en vijlen van tanden. Koplopers op gebied van het welzijn van 

varkens zijn voornamelijk Zweden, Denemarken, Duitsland en Australië (Livestock 

Researchers, 2010). Recent heeft de varkenssector succesvol gelobbyd om varkens juist 

minder ruimte te geven, waardoor het leefoppervlak verkleind wordt van 1 m2 tot 0,7 m2 

per varken. Hiermee is de Nederlandse norm weer gelijk aan de minimale norm die voor alle 

Europese landen geldt.23 

Al in 2008 stelde het Landbouw Economisch Instituut dat Nederlandse varkens minder 

ruimte hebben dan varkens in Noorwegen en Zweden: “Uit een overzicht van 

minimumstandaarden ten aanzien van het welzijn van varkens, kippen en vleeskalveren in 

Europese landen, blijkt dat Noorwegen en Zweden op het gebied van dierenwelzijn 

koplopers in Europa zijn en Nederland een middenmoter is (tabel 3.4).“(LEI, 2008).   

2. Misleidend (NRC8):  Bijna de helft van de varkenshouders voldoet niet aan het 

Varkensbesluit (de wet).24 

3. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de stelling dat veel wordt gewerkt met 

kwaliteitssystemen met bovenwettelijke maatstaven is onjuist en misleidend. Slechts 4% van 

alle bedrijven valt onder een gecertificeerd kwaliteitssysteem, dat toetst of bedrijven 

bovenwettelijke maatregelen nemen, zoals biologisch, scharrel of Milieukeur (WUR, 2010a). 

                                                           
23

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_i

d=2001861  

24
 http://www.vwa.nl/actueel/nieuwsarchief-algemene-inspectiedienst-

aid/nieuwsbericht/2004760/verscherpte-controles-welzijn-van-varkens 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=2001861
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640333&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_news_item_id=2001861
http://www.vwa.nl/actueel/nieuwsarchief-algemene-inspectiedienst-aid/nieuwsbericht/2004760/verscherpte-controles-welzijn-van-varkens
http://www.vwa.nl/actueel/nieuwsarchief-algemene-inspectiedienst-aid/nieuwsbericht/2004760/verscherpte-controles-welzijn-van-varkens
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Fokkerij 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/fokkerij/ 

 

‘Daartoe gebruiken varkensfokkers hoogwaardige technologieën die de gezondheid van mens en dier 

garanderen en zoveel mogelijk bijdragen aan het welzijn van de dieren.’  

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de gezondheid van het dier wordt niet gegarandeerd 

maar juist ernstig aangetast. Het fokbeleid is namelijk gericht op een hoge groeisnelheid  en 

biggenproductie die gepaard gaat met gezondheids- en welzijnsproblemen. 

 Meer dan 70% van de varkens heeft osteochondrose (groeistoornis) door een te hoog 

groei- en voerniveau veroorzaakt door genetische aanleg. Het dier ervaart hierdoor een 

ernstige en chronische vorm van ongerief en krijgt hierdoor van de Animal Sciences 

Group de hoogste score op de schaal van ongerief (ASG, 2007a).  

 In de natuur werpt een everzwijn jaarlijks 5 biggen. In de intensieve varkenshouderij  zijn 

dit er momenteel bijna 30 per jaar. Ieder jaar neemt dit aantal toe. Het sterftepercentage 

onder de biggen neemt echter ook toe.25 

Het groeiend aantal biggen per zeug maakt vroegtijdig spenen nodig. De zeug heeft 

namelijk vaak niet voldoende melk voor al haar biggen. De biggen worden daarom 

regelmatig vroeger gespeend dan wettelijk toegestaan, of overgelegd naar een andere 

zeug.  

Vroegtijdig spenen is niet alleen een stressvolle situatie voor de zeug en haar biggen, 

maar veroorzaakt ook allerlei lichamelijke aandoeningen en sociale stoornissen (ASG, 

2007a). 

                                                           
25

  Kamervragen 22 juni 2009. Sterfte onder varkens. 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/fokkerij/
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 Vanwege economische motieven worden varkens niet ingeënt tegen veel voorkomende 

ziekten zoals klassieke varkenspest en mond- en klauwzeer - het zogenaamde non-

vaccinatiebeleid (LEI, 2002).  

 

2. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de gezondheid van de mens wordt niet gegarandeerd.  

 Een aanzienlijk deel van het varkensvlees is besmet met ESBL-producerende bacteriën, 

juist ten gevolge van de opzet van het systeem. Volgens het deskundigenberaad van de 

RIVM zijn resistente ESBL producerende bacteriën "een ernstig probleem in opkomst". 

Vrijwel al het kippenvlees is besmet, maar resistente bacteriën komen ook op andere 

vleessoorten (varken, rund) voor. "Er zijn sterke aanwijzingen dat de toename van ESBL-

producerende bacteriën in de humane gezondheidszorg niet alleen door humaan 

antibioticagebruik veroorzaakt wordt, maar voor een deel te wijten is aan 

resistentieontwikkeling in de veterinaire sector", aldus de deskundigenraad. "Nieuwe 

data suggereren dat patiënten vaak al bij opname ESBL-producerende bacteriën bij zich 

dragen en dat hierbij een dierlijk reservoir een rol kan spelen. Overdracht vanuit dit 

dierlijk reservoir kan plaatsvinden via direct contact met besmette dieren, maar ook 

door werken met en consumeren van vlees(-producten) die van die dieren afkomstig zijn 

en mogelijk indirect via het milieu." 26 Het risico op besmetting met vogelgriep vanuit 

een besmette stal is 1 tot 2 procent in een straal tot 2 kilometer.27 

 In de Nederlandse varkenshouderij wordt op grote schaal antibiotica gebruikt. Hiermee 

wordt de gezondheid van mens juist in gevaar gebracht. Bacteriën raken namelijk 

resistent tegen antibiotica, waardoor simpele infecties steeds moeilijker te genezen zijn. 

Besmetting met MRSA, kan bij mensen met lage weerstand ontstekingen veroorzaken. 

MRSA kan zich via de bloedcirculatie verspreiden door het lichaam. In dat geval kan de 

bacterie ernstige schade toebrengen aan vitale organen. Hierdoor kan de patiënt in 

shock raken en zelfs overlijden. 

 Bij vleeskuikens en vleesvarkens nam het gebruik van antibiotica ten opzichte van 

voorgaande jaren in 2007 toe (LEI, 2009). Een Nederlands vleesvarken ontving in 2007 

ruim 16 keer per jaar een dosering antibiotica, zeugen en biggen ontvingen ruim 22 keer 

per jaar een dosering antibiotica. Uit onderzoek van RIVM blijkt daarnaast dat circa 70% 

van de varkenshouderijen en 14% van de varkenshouders besmet is met MRSA (een 

bacterie die resistent is voor veelgebruikte antibiotica). Uit het onderzoek blijkt dat 

MRSA op 10,7% van het varkensvlees voorkomt (RIVM, 2009a). Volgens 

risicobeoordeling van de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) is de kans op besmetting 

met MRSA door het eten van vlees erg klein. Het Voedingscentrum adviseert 

desondanks wel om bij het bereiden van rauw varkensvlees hygiënisch te werken en de 

handen goed te wassen om besmetting met MRSA en andere ziekteverwekkers tegen te 

houden.26 Wel kan MRSA overgedragen worden via lichamelijk contact, lucht en of 

voorwerpen. 28 
                                                           
26

 www.minlnv.nl/txmpub/files/?p_file_id=2000499 en 100410 - MINLNV - Brief aan TK over 

deskundigenberaad RIVM en reductie antibioticumgebruik 

27
 http://www.agd.nl/10102167/Nieuws/Agribusiness/RIVM-geen-verhoogd-risico-MRSA-bij-bedrijf.htm 

28
 http://www.nursing.nl/verpleegkunde/kwaliteit-van-zorg/mrsa/article/4832/9-praktische-vragen-over-mrsa 

http://www.minlnv.nl/txmpub/files/?p_file_id=2000499
http://www.agd.nl/10102167/Nieuws/Agribusiness/RIVM-geen-verhoogd-risico-MRSA-bij-bedrijf.htm
http://www.nursing.nl/verpleegkunde/kwaliteit-van-zorg/mrsa/article/4832/9-praktische-vragen-over-mrsa
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3. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de systemen zijn er niet op gericht om zoveel mogelijk 

bij te dragen aan het welzijn van de dieren (of een goede balans daarin), maar zijn vooral 

gericht op een economisch efficiënt systeem die vaak ten koste gaat van het dierenwelzijn. 

Om twee voorbeelden te noemen: 

 De Animal Science Group stelt dat de kraambox “ernstige welzijnstekorten” vertoont en 

er een “integraal ontwerptraject” (systeemverandering) gestart moet worden om deze 

problemen op te lossen. Zij stelt tevens: “De ambitie tot verduurzaming van de 

kraamfase lijkt een beperkte urgentie bij de stakeholders/beoogde actoren te hebben” 

(ASG, 2007a).  

 Het fokbeleid is alleen gericht op hoge biggenproductie. Waar het everzwijn in de natuur 

5 biggen per jaar werpt, werpt een zeug in de intensieve veehouderij bijna 30 biggen per 

jaar. De financiële belangen bij een hoge biggenproductie maken het noodzakelijk dat de 

biggen op een leeftijd van slechts 3-4 weken al bij de zeug worden weggehaald. De zeug 

moet immers weer zo snel mogelijk drachtig zijn en kan daarnaast vaak niet al haar 

biggen voeden door een tekort aan melk. Dit abrupt en vroegtijdig weghalen van de 

biggen veroorzaakt gezondheid- en welzijnsproblemen, vooral direct na het spenen. Ook 

de moederloze opfok van biggen veroorzaakt vermoedelijk een verstoorde sociale 

ontwikkeling (ASG, 2007a).  

 

4. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): afleidingsmaterialen zijn structureel onvoldoende 

aanwezig. De Algemene Inspectiedienst (AID) stelt dat de naleving van de wetgeving (het 

Varkensbesluit) al jaren slecht is. Bijna de helft van de varkenshouders voldoet niet aan de 

wetgeving, vooral op het gebied van voldoende afleidingsmateriaal. 29 Op de website van de 

AID staat bijvoorbeeld dat in veel varkenshokken alleen een ketting hangt ter afleiding. 

Alleen een ketting als afleidingsmateriaal is wettelijk gezien onvoldoende. 30 Een zak als 

afleidingsmateriaal in een stal is daarnaast niet gebruikelijk en vanuit hygiënisch oogpunt 

waarschijnlijk niet toegestaan. De ASG stelt:  "In stalsystemen waar geen strooisel en 

adequaat afleidingsmateriaal wordt gebruikt, kunnen de varkens in hun natuurlijke 

behoeften om te exploreren en te foerageren (ernstig) worden gefrustreerd." (ASG, 2007a). 

Houderij 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/houderij/ 

                                                           
29

 http://www.agd.nl/1081635/Nieuws/Artikel/Overtredingen-Varkensbesluit-vooral-bij-

afleidingsmateriaal.htm en brief met antwoord van de Minister van LNV op kamervragen van de PvdD 

http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43565  

30
 http://www.aid.nl/varkensbesluit.htm 

http://www.vwa.nl/actueel/nieuwsarchief-algemene-inspectiedienst-aid/nieuwsbericht/2004760/verscherpte-

controles-welzijn-van-varkens  

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/houderij/
http://www.agd.nl/1081635/Nieuws/Artikel/Overtredingen-Varkensbesluit-vooral-bij-afleidingsmateriaal.htm
http://www.agd.nl/1081635/Nieuws/Artikel/Overtredingen-Varkensbesluit-vooral-bij-afleidingsmateriaal.htm
http://www.minlnv.nl/portal/page?_pageid=116,1640321&_dad=portal&_schema=PORTAL&p_file_id=43565
http://www.aid.nl/varkensbesluit.htm
http://www.vwa.nl/actueel/nieuwsarchief-algemene-inspectiedienst-aid/nieuwsbericht/2004760/verscherpte-controles-welzijn-van-varkens
http://www.vwa.nl/actueel/nieuwsarchief-algemene-inspectiedienst-aid/nieuwsbericht/2004760/verscherpte-controles-welzijn-van-varkens
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1. Misleidend (NRC 8): de foto geeft een onjuist beeld van de manier waarop varkens gehouden 

worden. Strooisel, zoals op de afbeelding te zien is, is niet verplicht voor vleesvarkens (alleen 

voor biggen in de kraamstal) en wordt vrijwel nooit toegepast. De ASG stelt dat er binnen de 

reguliere houderij enkele initiatieven zijn om vleesvarkens in grotere groepen of op andere 

vloertypen (o.a. zaagsel) te houden, maar dat de sector er verre van overtuigd is dat zachtere 

bodembedekkingen (rubber, strooisel) vermindering van ongerief opleveren ten opzichte van 

beton (ASG, 2007a).  

 

2. Onvolledig (RVV1) en misleidend (NRC 8): dat varkens vlak voor de slacht vaak gesorteerd 

worden op gewicht en varkens die nog niet slachtrijp zijn in nieuwe groepen terecht komen, 

wordt achterwege gelaten.  

Ook bij zeugen is het mengen van dieren gebruikelijk. ‘Het mengen van sociale dieren, die 

dominantieverhoudingen hebben opgebouwd en onderhouden, levert bij de meeste 

diersoorten stress en angst en in sommige gevallen ook verwondingen op. Daarnaast is het 

mengen van dieren van verschillende herkomst bij verschillende diersoorten een belangrijke 

oorzaak gebleken voor het ontstaan van (ernstige) gezondheidsproblemen zoals 

luchtwegaandoeningen en maagdarmstoornissen.  Dit hergroeperen zorgt voor veel onrust 

en agressie in de stal.’ (ASG, 2007a). 

 

3. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): er wordt gesuggereerd dat de varkenshouderij voor 

een groot deel voldoet aan de eisen van de samenleving. Echter, het dierenwelzijn in de 

varkenshouderij ligt maatschappelijk zwaar onder vuur, zo blijkt uit de meest recente 

consumentenenquête uitgevoerd door het ministerie van LNV: " Uit hetgeen respondenten 

omschrijven komt duidelijk naar voren dat men de huidige situatie in de bio-industrie zeer 

zorgelijk vindt. De dieren hebben onvoldoende ruimte en zitten te dicht op elkaar." (MINLNV, 

2007). 
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Dierenwelzijn 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/dierenwelzijn/ 

 

1. Misleidend (NRC 8): de foto geeft een onjuist beeld van de manier waarop varkens gehouden 

worden. Zie hiervoor:  Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees ->Houderij, punt 

1. 

 

“De algemene uitkomst van discussies tussen overheid, maatschappelijke organisaties en de 

varkenssector staan in het Varkensbesluit.” 

2. Misleidend (NRC 8): er wordt gesuggereerd dat maatschappelijke organisaties achter de 

uitkomst van het Varkensbesluit staan. De belangrijkste dierenwelzijnsorganisaties in 

Nederland hebben forse kritiek op het dierenwelzijn in de gangbare veehouderij en zijn 

geenszins voorstander van het systeem, zie Varkens in Nood31, Dierenbescherming32 en 

Wakker Dier33. 

 

3. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8).  

Zie Vlees in de maak -> Varkensvlees. Punt 1.  

Zie Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees -> Fokkerij. Punt 1 en 2 

                                                           
31

 http://www.varkensinnood.nl/misstanden_bij_varkens.htm  

32
 http://www.dierenbescherming.nl/welzijnsproblemen-varkens  

33
 http://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/varkens.php  

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/dierenwelzijn/
http://www.varkensinnood.nl/misstanden_bij_varkens.htm
http://www.dierenbescherming.nl/welzijnsproblemen-varkens
http://www.wakkerdier.nl/vee-industrie/varkens.php
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4. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8).  

Zie Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees, punt 1 

 

5. Misleidend (NRC 8): er wordt geen melding gemaakt dat kraamzeugen vlak voor en vier 

weken na het werpen van biggen niet in groepshuisvesting wordt gehouden en circa de helft 

van de guste en drachtige zeugen nog in welzijnsarme voerboxen liggen. ASG stelt dat er in 

de huidige hokken voor kraamzeugen geen mogelijkheid is om nestbouwgedrag en 

verzorgingsgedrag uit te voeren. De kraambox van de zeug is zo klein dat de zeug zich alleen 

om haar lengteas kan draaien. Ongeveer de helft van het aantal guste en drachtige zeugen 

wordt nog in (qua gedragsconsequenties vergelijkbare) voerligboxen gehouden (zonder 

uitloop). Ook hier wordt de zeug beperkt in haar sociale behoeften, bewegingsgemak en 

verzorgingsgedrag. Inherent aan de individuele huisvesting is het gebrek aan sociale 

interactie met soortgenoten. Door de beperking in deze behoeften ontstaan bij dragende 

zeugen afwijkend en stereotiep gedrag (ASG, 2007a). 

 

6. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de ingrepen zijn niet bedoeld om het welzijn te 

verbeteren, maar om het dier aan te passen aan het systeem. Hoewel het routinematig 

couperen van staarten en slijpen van tanden verboden is, wordt dit wel structureel toepast 

om staartbijten te voorkomen. De oorzaak van het bijten is echter het gebrek aan afleiding 

en ruimte, aldus de ASG: “In stalsystemen waar geen strooisel en adequaat 

afleidingsmateriaal wordt gebruikt, kunnen de varkens in hun natuurlijke behoeften om te 

exploreren en te foerageren (ernstig) worden gefrustreerd. Dit doet zich voor bij alle 

diercategorieën. Afwijkend en stereotiep gedrag zijn daarbij het gevolg. Ook wederzijdse 

beschadigingen (staartbijten, oorbijten) komen hier voor. Om de schade te beperken wordt 

staart couperen in de reguliere houderij vrijwel zonder uitzondering toegepast. In Nederland 

wordt jaarlijks bij ongeveer 20 miljoen biggen de staarten gecoupeerd (2007a). Geschat 

wordt dat in Nederland bij ongeveer de helft van het totale aantal biggen de tanden geknipt 

worden (ASG, 2007a). 
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Diertransport 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/diertransport/ 

 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): Het rapport van de WUR in opdracht voor het 

MINLNV concludeert: “De export van slachtvarkens heeft te maken met overcapaciteit zoals 

in Duitsland, maar ook met prijzen betalingsverschillen. Boeren vinden natuurlijk de hoogste 

prijs belangrijk maar ook dat er op tijd en met zekerheid betaald wordt.” (MINLNV, WUR 

2008). 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/diertransport/
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Milieu 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/milieu/ 

 

1. Onvolledig (NRC 9): er wordt geen inzicht gegeven in de bijdrage van de varkenshouderij aan 

de milieuproblematiek. De intensieve varkenshouderij is per definitie niet grondgebonden en 

dus niet duurzaam: het veevoer wordt voor een belangrijk deel geïmporteerd en de mest kan 

niet op het eigen bedrijf worden afgezet. Daarmee is de gangbare varkenshouderij al 

decennia lang een belangrijke oorzaak (17%) van het mestoverschot (CBS, 2009). 

Tevens wordt achterwege gelaten dat het minder vlees eten goed is voor het milieu (PBL, 

2009). Het gebruik van landbouwgrond kan bijvoorbeeld gehalveerd worden met een dieet 

van gemiddeld 10 gram rundvlees, 10 gram varkensvlees, 47 gram kippenvlees en eieren en 

23 gram vis per dag (PBL, 2009). Volgens de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN 

(FAO) is de productie van vlees daarnaast de grootste bedreiging voor de biodiversiteit. 

Volgens het gerenommeerde Millenium Ecosystem Assessment en het Living Planet Report 

zijn er vijf hoofdoorzaken voor het verlies van biodiversiteit, en telkens zijn veeteelt en 

visserij daarbij betrokken:  

1. Verlies aan leefgebied.  

2. Vervuiling.  

3. Overexploitatie.  

4. Introductie van agressieve soorten.  

5. Klimaatopwarming. 34 

                                                           
34

 http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=923 

 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/milieu/
http://www.vegetarisme.be/index.php?option=com_content&view=article&id=923
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Duurzaamheid 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/duurzaamheid/ 

 

1. Misleidend (NRC 8):   

Zie Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees -> Vraag & antwoord. Punt 1. 

 

“Dit alles maakt het varken tot het meest duurzame (productie)dier dat er bestaat.” 

2. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): duurzaamheid is een breed begrip dat zich niet laat 

uitdrukken in de mate waarin een dier wordt geconsumeerd, maar waar milieuefficiëntie en 

dierenwelzijn eerder het uitgangspunt vormen. Vanuit milieuefficiëntie gezien is 

pluimveevlees beduidend duurzamer dan varkensvlees. Vanuit dierenwelzijn geredeneerd, is 

rundvlees duidelijk duurzamer (BMA, 2009; UU, 2009). Daarnaast gelden de zogenoemde 

“voordelen” van het verwerken van restproducten (veren, botten, bloed etc.) ook voor 

andere landbouwhuisdieren. 

Zie ook:  Vlees in de maak -> Varkensvlees -> Milieu. Punt 1.  

Vraag & antwoord 

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/vraag-antwoord/ 

Waarom produceren we veel varkensvlees in Nederland?  

 

1. Misleidend (NRC 8): de belangrijkste reden voor de exploitatie van varkens is economisch 

gewin. Hier wordt gesuggereerd dat de sector opereert vanuit de overtuiging een belangrijke 

bijdrage te leveren aan het oplossen aan het wereldvoedselprobleem door het leveren van 

varkensvlees.  

http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/duurzaamheid/
http://www.vlees.nl/vlees-in-de-maak/varkensvlees/vraag-antwoord/
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2. Onjuist (NRC 9): tal van studies concluderen dat vlees een onevenredig beslag legt op 

natuurlijke hulpbronnen (landbouwgronden, water, energie e.d.) en de oplossing voor de 

wereldvoedselproblematiek gezocht moet worden in een hogere consumptie van 

plantaardige eiwitten, ten koste van dierlijke eiwitten.  Namens de Verenigde Naties en de 

Europese Commissie stelt UNEP het volgende: “Animal products, both meat and dairy, in 

general require more resources and cause higher emissions than plant-based alternatives… 

more than half of the world’s crops are used to feed animals, not people… A substantial 

reduction of impacts would only be possible with a substantial worldwide diet change, away 

from animal products.” (UNEP, 2010). Een onderzoek van Aiking bevestigt deze conclusie:  

Het gedeeltelijk vervangen van dierlijke proteïne door ‘novel plant protein products’ 

resulteert in 3-4 keer verminderd gebruik van agrarisch landschap en zoetwater en zorgt 

daarnaast wereldwijd voor een vermindering van watergebruik met een factor 30-40 (Aiking, 

2010). 

Waarom lopen de meeste Nederlandse varkens niet buiten? 

 

3. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): bovenstaande redenen maken het niet onmogelijk om 

alle varkens buiten te houden. Er wordt daarnaast alleen gesproken over de nadelen van 

uitloop en niet over de voordelen (zoals mogelijkheden tot wroeten en scharrelen).  

Waarom lost de Nederlandse varkensvleesindustrie de nog bestaande knelpunten niet even snel 

op? 

 

“Wereldwijd heeft dit geleid tot een grote voorsprong”  

4. Onjuist (NRC 9): zie Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees, punt 1. 
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Dossiers -> Dierenwelzijn 

http://www.vlees.nl/dossiers/dierenwelzijn/dierenwelzijn/ 

 

“Goede verzorging van dieren is essentieel voor een goede productie. Dat is in de geschiedenis altijd 

al een reden geweest om goed met dieren om te gaan.” 

1. Misleidend (NRC 8): er wordt gesteld dat er al decennia lang goed met dieren wordt 

omgegaan, terwijl het dierenwelzijn juist decennia lang onder de maat is (ASG, 2007a; 

Rathenau Instituut, 2003; Rathenau Instituut, 2001; Wijffels, 2001; Rathenau Instituut, 2000; 

NLRO, 1998). 

De vijf vrijheden 

 
1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de Vijf Vrijheden voor landbouwhuisdieren komen 

überhaupt niet voor in de GWWD. Door te stellen dat deze vrijheden het uitgangspunt van 

de wet vormen wordt geïmpliceerd dat de welzijnswetgeving hier aan voldoet. De vijf 

vrijheden luiden als volgt: 

1. vrij van dorst, honger en ondervoeding 
2. vrij van fysiek en thermaal ongerief 
3. vrij van pijn, verwonding en ziektes 
4. vrij van angst en chronische stress 
5. vrij om natuurlijk gedrag te vertonen 

In de varkenshouderij worden alle vijf vrijheden stelselmatig genegeerd.  

Zie hiervoor ook Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees. Punt 4. 

http://www.vlees.nl/dossiers/dierenwelzijn/dierenwelzijn/
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Tegenstrijdigheden 

 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): er wordt ten onrechte gesuggereerd dat de 

wetenschap niet weet welke maatregelen tot een beter dierenwelzijn leiden. Maatregelen 

die daadwerkelijk tot een beter welzijn leiden, zoals meer ruimte, ruwvoer, strooisel, 

wroetgelegenheid en afdoende afleidingmateriaal zijn voor de sector echter niet 

bespreekbaar omdat zij economisch niet interessant zijn. Pijnlijke ingrepen als castratie van 

beerbiggen en couperen en vijlen van staarten en tanden zouden hierdoor overbodig kunnen 

worden (LEI, 2010; ASG, 2007a; Rathenau Instituut, 2003). Zelfs wettelijk vereiste, vrijwel 

kosteloze aanpassingen die voor een welzijnsverbetering zorgen worden op grote schaal niet 

door de sector nageleefd.  

Zie Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees->Fokkerij. Punt 4 . 

Welzijn en milieu 

 
“Gesloten stallen geven daarbij de beste resultaten doordat de lucht wordt gefilterd” 

1. Misleidend (NRC 8): er wordt gesuggereerd dat in alle gesloten stallen de lucht wordt 

gefilterd. In de praktijk gebeurt dit voor slechts 5% van de ammoniakuitstoot voor varkens en 

minder dan 1% in de pluimveehouderij. In de rundveehouderij is het effect niet eens 

meetbaar (WUR, 2010b). 

Voeding en welzijn 

 
“Sommige dieren, zoals drachtige zeugen, moeten niet onbeperkt voer krijgen. Ze worden dan te dik 

en te vet met op den duur nadelige gevolgen.” 

1. Misleidend (NRC 8): Er wordt gesuggereerd dat onbeperkt voeren niet goed is voor het 

welzijn van de zeug, terwijl de afweging om niet te voeren wordt ingegeven door het belang 

van de boer (ASG, 2007a). 
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2. Misleidend (NRC 8): er wordt gesuggereerd dat de voeding van varkens geoptimaliseerd 

wordt ten behoeve van een goed welzijn. Dit is misleidend, aangezien in verband met de 

kosten ruwvoer (zoals stro) vrijwel niet aan vleesvarkens wordt verstrekt, terwijl 

wetenschappelijk al decennia vaststaat dat dit ten goede komt aan het dierenwelzijn 

(afleiding, wroetgedrag) en gezondheid (minder maagzweren) (ASG, 2007b; Nielsen, 2000). 

Analyse door de Gezondheidsdienst voor Dieren uit 2007 laat zien dat er veel 

maagdarmkanaalproblemen zijn, waaronder maagzweren.35 De ASG stelt dat 30-60% van de 

varkens (respectievelijk vleesvarkens en zeugen) in meer of mindere mate maagzweren 

vertonen, maar dat het in de veehouderij om langdurig bestaande en geaccepteerde 

voedingspraktijken gaat. Hierdoor blijven beschikbare oplossingen uit, zoals het aanpassen 

van de voersamenstelling en voerverstrekking, onder meer door meer ruwvoer en minder 

krachtvoer (ASG, 2007a). 

Natuurlijk gedrag 

 
“Veehouders houden dieren voor de productie van vlees en voor een goede groei is rust, regelmaat, 

goede voeding en een prettig klimaat een eerste vereiste. De huisvesting in Nederlandse 

veehouderijbedrijven is op deze dierbehoeften aangepast.” “Ook verveling kan leiden tot stress 

waardoor de dieren bijvoorbeeld gaan bijten. Om dit te voorkomen beschikken stallen tegenwoordig 

over ‘speelgoed’ voor de dieren." 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): in de varkenshouderij is geen ruimte voor belangrijke 

(primaire) natuurlijk behoeften zoals wroeten, bewegingsruimte (kraamzeugen liggen vast), 

afzonderlijke mestplaats (varkens zijn zindelijke dieren), vluchtmogelijkheden of nestgedrag 

(ASG, 2007a). Ook wordt afleidingsmateriaal in de meeste gevallen onvoldoende of niet 

verschaft. 

Zie Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees -> Fokkerij. Punt 4. 

Nederland en het buitenland 

 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): Nederland is een middenmoter qua dierenwelzijn. 

Z ie Onderdeel website: Vlees in de maak -> Varkensvlees. Punt 1. 

                                                           
35

 

http://www.gddeventer.com/templates/dispatcher.asp?opage_id=1166567&location=5254943751686146,116

6017,true&page_id=25222685 

http://www.gddeventer.com/templates/dispatcher.asp?opage_id=1166567&location=5254943751686146,1166017,true&page_id=25222685
http://www.gddeventer.com/templates/dispatcher.asp?opage_id=1166567&location=5254943751686146,1166017,true&page_id=25222685
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Castreren 

http://www.vlees.nl/dossiers/dierenwelzijn/castreren/ 

 

“Een tweede belangrijke reden is dat buitenlandse afnemers eisen dat het vlees gegarandeerd vrij is 

van berengeur. Dat is alleen mogelijk door mannetjesbiggen te castreren.” 

1. Onjuist (NRC 9): het is heel goed mogelijk om berengeur te voorkomen door middel van 

berengeurdetectie aan de slachtlijn. 36 Nederlandse supermarkten en groothandels 

beroepen zich op deze methode en eisen (momenteel of op korte termijn) castratievrij 

varkensvlees van hun leveranciers.36 Ook behoort immunocastratie tot de mogelijkheden. De 

sector wijst deze oplossingen vanwege economische reden echter van de hand (ASG, 2007a).   

2. Het is onjuist dat bijvoorbeeld Duitse afnemers castratie eisen. Men eist vlees dat geen 

berengeur heeft en zoals hierboven staat, hoeft dat geen castratie te betekenen. Engelse 

afnemers zoals de grootste supermarktketen Tesco eisen zelfs dat de varkens niet 

gecastreerd worden. 

 

3. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): het moment van castreren is niet alleen pijnlijk, 

onderzoek geeft aan dat de pijn en stress na de behandeling nog dagen kan aanhouden en 

castratie ook een langetermijneffect heeft door een verlaging van weerstand tegen ziektes, 

wat leidt tot meer gezondheidsproblemen en grotere stressgevoeligheid (ASG, 2007a). Door 

deze eenmalige formulering wordt geen recht gedaan aan het (onnodige) lijden van de 

biggen. 

Ingrepen 

http://www.vlees.nl/dossiers/dierenwelzijn/ingrepen/ 

Wat is het? 

 

“Dit gebeurt omdat het niet uitvoeren van deze ingrepen ernstiger gevolgen heeft dan het uitvoeren 

van de ingreep zelf.” 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de meeste ingrepen gebeuren omdat de benodigde 

integrale aanpassingen in het veehouderijsysteem - zoals niet doorfokken op 

productiekenmerken, meer ruimte en mogelijkheden voor natuurlijke gedragingen - voor de 

sector economisch niet interessant zijn (ASG, 2007a). Zie ook Onderdeel website: Vlees in de 

maak -> Varkensvlees->Dierenwelzijn, punt 6. 

                                                           
36

 http://www.depers.nl/economie/488012/Sligro-wil-geen-gecastreerde-varkens.html  

http://www.vlees.nl/dossiers/dierenwelzijn/castreren/
http://www.vlees.nl/dossiers/dierenwelzijn/ingrepen/
http://www.depers.nl/economie/488012/Sligro-wil-geen-gecastreerde-varkens.html
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Couperen 

 

“Staartbijten is niet aan één oorzaak toe te wijzen. Voeding, stalklimaat, type huisvesting en 

genetische aanleg spelen een rol.” 

2. Onvolledig (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de grote risicofactoren, namelijk rusteloosheid en 

stress, omdat de dieren zich in hun omgeving niet op hun gemak voelen en vooral omdat de 

dieren zich ernstig vervelen, worden niet genoemd (ASG, 2007a). Hierdoor wordt een 

verkeerd beeld gegeven over de werkelijke oorzaken (en oplossingen).  

3. Onvolledig en onjuist: in de biologische veehouderij wordt veel met stro gewerkt en stro 

helpt in aanzienlijke mate tegen staartbijten. Van biologische varkens worden de staarten 

dan ook niet gecoupeerd (ASG, 2007c).  

 

“Voor de varkens blijft het nog een tijdje na de behandeling een gevoelige plek.“ 

4. Onjuist (NRC 9): de mogelijke langetermijngevolgen voor het welzijn worden ten onrechte 

niet genoemd, waardoor een onjuist beeld ontstaat over de mate van lijden door de ingreep. 

Het ASG stelt: “Een gecoupeerde staart kan ook voor langere tijd gevoeliger blijven dan een 

niet gecoupeerde staart, als gevolg van het ontstaan van littekenweefsel. Hierdoor reageren 

de dieren vermoedelijk niet alleen heftiger op manipulatie van de staart door hokgenoten, 

maar zouden zelfs welzijnseffecten kunnen optreden die vergelijkbaar zijn met 

fantoompijnen bij de mens.” (ASG, 2007a). 

 

5. Misleidend (NRC 8): er wordt gesteld dat de varkenshouders zelf allerlei inspanningen 

verrichten om staartbijten te voorkomen. Dit is onjuist, de beschreven maatregelen volgen of 

uit wettelijke verplichtingen - die ook nog eens op grote mate niet nageleefd worden (zie 

Vlees in de maak -> Varkensvlees, punt 3) – of vanwege overwegingen om de groei te 

optimaliseren (klimaatbeheersing en voedingsoptimalisatie). Stro wordt vrijwel nooit 

toegepast en bij de voedingsoptimalisatie hebben economische motieven de overhand.  

Zie Dossiers -> Dierenwelzijn->Voeding en welzijn. 

Verdoven bij slachten 

http://www.vlees.nl/dossiers/dierenwelzijn/verdoven-bij-slachten/ 

 

http://www.vlees.nl/dossiers/dierenwelzijn/verdoven-bij-slachten/
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“Het contact met het gasmengsel geeft een stressmoment bij een varken. Na ongeveer 10 - 20 

seconden is het dier buiten bewustzijn.“ 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (RVV 1): Wetenschappelijk onderzoek (Velarde et al. 2007) 

toont aan, dat wanneer het moment van omvallen gezien wordt als het moment waarop het 

varken zijn bewustzijn verliest, de CO2 bedwelming van slachtvarkens met 70% CO2 

gemiddeld 34,4 seconden duurt en bij een blootstelling aan 90% CO2 gemiddeld 22,4 

seconde. In de grootste slachterij van Nederland, VION Boxtel, worden 55.000 slachtvarkens 

per week bedwelmd met 80% CO2. Het is aannemelijk dat ieder varken dat hier geslacht 

wordt een doodstrijd voert van bijna een halve minuut. 37 

Een ‘stressmoment’ geeft bij verre niet de ernst van het ongerief aan. Tijdens de blootstelling 

aan het gas wordt de volgende gedragingen geconstateerd: 

“(…)omdraaien, sprong voorwaarts, achteruitlopen, naar voren vallen, wankelen, zitten, 

trillen van de hammen, gaspen en zwaar ademen, vallen, glijden, stuiteren, spartelen en fors 

trappen, oprichten van lichaam, overeind komen, gillen, oprichten van kop.” (ASG, 2009).  

“Dat beperkt de stress van elk varken” 

2. Onjuist (NRC): De stress van ieder individueel varken wordt niet verminderd door te 

bedwelmen in groepen. Het kan juist stress veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer het ene 

varken eerder in paniek raakt dan het andere varken. Wel is het zo dat het separeren van 

varkens, wat gebeurt ten behoeve van de elektrische bedwelming, stress veroorzaakt. Dit 

separeren gebeurt niet bij de CO2 bedwelming. Anderzijds is de bedwelming bij elektrische 

bedwelming (wanneer het correct gebeurt) direct en duurt het bij de CO2 bedwelming ruim 

20 seconden.  

 

 “De stress die een varken heeft bij het uit de groep halen en de stress die ontstaat bij het verdoven 

met CO2 wegen tegen elkaar op.” 

3. Onjuist (NRC 9): Deze stelling is niet wetenschappelijk onderbouwd en zeer onaannemelijk. 

De wetenschap doet geen uitspraak over welke manier van bedwelmen 

diervriendelijker/minder dieronvriendelijk is, zeker niet bij varkens. De korte periode van 

groepscheiding brengt stress met zich mee, maar bedwelming met CO2 wordt door de 

wetenschap als zeer stressvol aangetekend. Onderzoek heeft aangetoond dat varkens liever 

72 uur doorbrengen zonder voedsel of water dan te worden blootgesteld aan hoge 

concentraties CO2.
38 

                                                           
37

 http://www.varkensinnood.nl/files/Documenten/achtergrond%20informatie%20co2%20bedwelming.pdf  

38
 http://www.varkensinnood.nl/files/Documenten/achtergrond%20informatie%20co2%20bedwelming.pdf  

http://www.varkensinnood.nl/files/Documenten/achtergrond%20informatie%20co2%20bedwelming.pdf
http://www.varkensinnood.nl/files/Documenten/achtergrond%20informatie%20co2%20bedwelming.pdf
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“Het verdovingsproces bij slachterijen staat onder continue controle om te zorgen dat ongewenste 

situaties worden voorkomen.” 

4. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): de VWA kan niet controleren of de CO2-verdoving van 

varkens op acceptabele wijze gebeurt, aangezien er geen camera’s aanwezig zijn die het 

verdovingsproces registeren.  Stichting Varkens in Nood heeft er dan ook voor gepleit dat er 

camera’s geplaatst worden in de lift waarin de varkens worden bedwelmd. Op deze manier 

kan bekeken worden hoe het bedwelmen verloopt. Wettelijk is namelijk vastgelegd dat een 

bedwelmingsmethode zonder onaanvaardbare opwinding of pijn moet leiden tot 

bewusteloosheid (Besluit doden van dieren, Artikel 3 en 5). Dit is nu niet het geval 
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Dossiers -> Diergezondheid 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/diergezondheid/ 

Gezondheid- en Welzijnswet voor Dieren 

 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): Uit de uitgebreide inventarisatie van de Animal 

Sciences Group naar ongerief bij dieren blijkt dat ondanks naleving van de wet er bij vrijwel 

alle diergroepen ernstige welzijnsproblemen zijn. Zij concludeert: “Bij varkens, nertsen en 

pluimvee komen op diverse items hoge scores voor ongerief voor, maar ook bij runderen en 

paarden komen hoge scores voor.” Naleving van de wet is daarom geen garantie van het 

dierenwelzijn of gezondheid van de dieren. (ASG, 2007a). 

Antibiotica 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/antibiotica/ 

 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): er wordt gesuggereerd dat door het enkel laten 

voorschrijven van antibiotica door dierenartsen, het gebruik goed geregeld is en dat deze 

maatregel bedoeld was om het gebruik te verminderen. Het  MARAN-rapport stelt echter: 

“Het gebruik van antibiotica op voorschrift van een dierenarts uitgedrukt in gram per kg 

levend gewicht is verdubbeld in 2007 vergeleken met 1999.”  Zij stelt verder dat het gebruik 

bij vleesvarkens-, vleeskuiken- en melkveebedrijven sinds 2006 is toegenomen (MARAN, 

2010). Verder blijkt uit ander onderzoek dat dierenartsen vrijwel onbeperkte hoeveelheden 

antibiotica voorschrijven, omdat hun inkomen hiervan afhankelijk is. 39 

 

 “Uit dit onderzoek blijkt dat het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij is gedaald. In 

Nederland is sprake van een afname van 5%. De daling was zichtbaar bij zeugen/biggen en bij 

vleeskalveren.” 

2. Misleidend (NRC 8): er wordt geen melding gemaakt dat alle voorgaande jaren het verbruik 

verdubbeld is en bij vleesvarkens-, vleeskuikens- en melkveebedrijven juist is toegenomen 

(zie vorige punt). Ook wordt niet vermeld dat het gebruik in Nederland stukken hoger is dan 

bij de ons omringende landen (MARAN, 2010). 

                                                           
39

 Rapport gemaakt in opdracht van de Koninklijke Maatschappij voor Dierengeneeskunde 2010 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/diergezondheid/
http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/antibiotica/
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“Het resistentieniveau in bacteriën bij runderen en varkens is gelijk gebleven.” 

3. Onjuist (NRC 9): Bij verschillende bacteriën is een toename van resistente isolaten ontdekt, 

met name bij vleeskuikens maar ook bij andere dieren. MARAN stelt onder andere “De 

resistentieniveaus in E.coli nemen nog steeds toe in vleesvarkens, vleeskuikens en 

melkkoeien”. (MARAN, 2010).  

“In de zuivelsector is het gebruik van antibiotica relatief laag.” 

4. Onjuist (NRC 9): Koeien krijgen 65% vaker antibiotica toegediend dan de gemiddelde 

Nederlander. 40 Het (preventief voorkomen) van uierontsteking is de belangrijkste oorzaak 

om op grote schaal antibiotica te gebruiken. Negentig procent van de koeien krijgt een 

preventieve behandeling in alle vier de uiers, voordat ze droog worden gezet voor de nieuwe 

bevruchting. (MARAN, 2010) 

Antibiotica -> Vraag & Antwoord 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/antibiotica/vraag-antwoord/ 

Hoe kan ik besmet raken met resistente bacteriën? 

 

“Mensen kunnen niet ´besmet´ raken.” 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): Mensen kunnen zowel besmet raken met resistente 

bacteriën zoals ESBL en MRSA via direct diercontact en (in mindere mate) door de 

consumptie van vleesproducten.  Het deskundigenberaad van het RIVM stelt: "Nieuwe data 

suggereren dat patiënten vaak al bij opname ESBL-producerende bacteriën bij zich dragen en 

dat hierbij een dierlijk reservoir een rol kan spelen. Overdracht vanuit dit dierlijk reservoir 

kan plaatsvinden via direct contact met besmette dieren, maar ook door werken met en 

consumeren van vlees(-producten) die van die dieren afkomstig zijn en mogelijk indirect via 

het milieu." (MINLNV, 2010).  

Voor besmetting met MRSA zie Vlees in de maak -> Varkensvlees -> Fokkerij. Punt 4.  

Ik eet vlees. Kan ik bij een infectie nog wel goed behandeld worden met antibiotica? 

 

                                                           
40

 Nederlanders krijgen gemiddeld 4,015 dagdoseringen per inwoner jaar, koeien 6,6 dagdoseringen per 

koejaar. Naar MARAN, 2010. 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/antibiotica/vraag-antwoord/
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“Bij de belangrijkste antibiotica die in de gezondheidszorg worden gebruikt, is nog geen sprake van 

resistentie.” 

2. Misleidend (NRC 8): het antibioticaprobleem wordt hier gebagatelliseerd. De 

deskundigenraad van het RIVM stelt: “Wereldwijd en ook in Nederland is onder deze 

bacteriën de afgelopen jaren een alarmerende toename van resistentie opgemerkt tegen 

vele van de beschikbare antibiotica, met name penicillines en cefalosporines, maar ook 

fluorochinolonen.” Ten aanzien van ESBL producerende bacteriën stelt zij: “Behandeling van 

patiënten met dergelijke resistente bacteriën is moeilijk, omdat er slechts nog een zeer 

beperkt aantal middelen ter beschikking staan. Er zijn aanwijzingen dat ernstige infecties met 

ESBL producerende Enterobacteriaceae worden geassocieerd met een hogere morbiditeit, 

mortaliteit en de opnameduur langer is dan bij infecties veroorzaakt door gevoelige 

Enterobacteriaceae.” (MINLNV, 2010). 

 

“Vlees in de winkel is vrij van antibiotica.” 

3. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): De VWA controleert op het voorkomen van 

antibioticaresiduen. Antibioticaresiduen zijn toegestaan zolang ze maar onder de 

residulimieten blijven zoals vastgesteld in de Europese richtlijn 37/2010/EG. De EFSA heeft 

recent een rapport over onder andere antibiotica in vlees openbaar gemaakt, met daarin de 

residuemetingen die door alle lidstaten, waaronder NL, gedaan moeten worden. Hieruit blijkt 

dat antibiotica niet alleen voorkomt in ons vlees, maar dat er in Nederland in vlees geregeld 

meer antibiotica wordt gevonden dan wettelijk geoorloofd: Chloramphenicol, Doxycycline, 

Oxytetracycline bij varkens, Neomycin en Oxytetracycline bij runderen, Doxycycline bij 

pluimvee (EFSA, 2010). 

Kan ik resistent worden tegen antibiotica als ik vlees eet? 

 

“Vlees in de winkel is vrij van antibiotica. Dieren die met antibiotica zijn behandeld mogen pas naar 

de slachterij worden vervoerd als er een wachttermijn is verstreken zodat zeker is dat alle restanten 

van de antibiotica uit het dier zijn verdwenen.” 

4. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8).  

Zie: “Ik eet vlees. Kan ik bij een infectie nog wel goed behandeld worden met antibiotica?” 

punt 2. 
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“Resistent worden door het eten van vlees is dus vrijwel onmogelijk.” 

5. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): zie “Hoe kan ik besmet raken met resistente 

bacteriën?” punt 1. 

Cefalosporinen zijn antibiotica die worden ingezet bij ernstige infecties bij mensen. Wordt dit soort 

antibiotica ook toegepast in de varkenshouderij waardoor deze middelen niet meer werken bij 

mensen? 

 

6. Misleidend (NRC 8): cefalosporine-resistentie komt niet zo zeer bij varkens, maar met name 

bij vleeskuikens voor. Door de vraag zo te formuleren wordt tekort gedaan aan de bijdrage 

door de veehouderij. MARAN stelt: “Echter, de toename van cefalosporinen-resistente  E. 

coli in de darmflora van vleeskuikens is alarmerend.” (MARAN, 2010). 

Zitten er antibiotica in vlees? 

 

“Nee.” 

7. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): Zie: “Ik eet vlees. Kan ik bij een infectie nog wel goed 

behandeld worden met antibiotica?” Punt 2. Er wordt later in de alinea ook zelf genuanceerd 

dat er spoortjes in kunnen zitten, waaruit blijk dat de categorische ontkenning (“Nee” ) niet 

klopt. 



Onvolledige, onjuiste en misleidende informatie op vlees.nl 

 

Pagina 32 van 46 

Worden er standaard antibiotica gebruikt in diervoeding? 

 

“Wel kunnen, als dieren ziek zijn, antibiotica op recept van de dierenarts aan het voer worden 

toegevoegd.” 

8. Onvolledig (NRC 9): gezonde dieren krijgen ook antibiotica in voer toegediend wanneer 

individuele behandeling van zieke soortgenoten niet mogelijk is (bijvoorbeeld bij 

vleeskuikens en leghennen). 

Worden mensen ziek door het gebruik van antibiotica in de veehouderij? 

 
9. Misleidend (NRC 8): Er wordt gesteld dat het “op termijn” “kan” bijdragen aan resistente 

bacteriën en dit moet worden “voorkomen”. Tal van onderzoek wijzen uit dat de veehouderij 

juist een belangrijke bijdrage heeft gespeeld (MARAN, 2010; MINLNV, 2010; Berenschot, 

2010; RIVM, 2009a). 

Wat is het risico van resistente bacteriën voor mensen? 

 

10. Onvolledig (NRC 9): ESBL producerende bacteriën zijn niet de enige vormen van resistente 

bacteriën. 

11. Misleidend (NRC 8): er wordt niet aangegeven wat het gevolg (risico) is van het niet aanslaan 

van de behandeling, zoals een langer ziekbed, hogere sterfte en langere opnameduur. De 

deskundigenraad van het RIVM stelt: “Er zijn aanwijzingen dat ernstige infecties met ESBL 

producerende Enterobacteriaceae worden geassocieerd met een hogere morbiditeit, 

mortaliteit en de opnameduur langer is dan bij infecties veroorzaakt door gevoelige 

Enterobacteriaceae.” (MINLNV, 2010). 
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Wat is de frequentie van ESBL-bacteriën bij de verschillende dieren? 

 

12. Misleidend (NRC 8): er wordt geen antwoord gegeven op de vraag hoe vaak resistentie 

voorkomt. Het RIVM stelt dat resistentie door ESBL-productie werd gevonden bij bacteriën 

van alle 26 in Nederland onderzochte vleeskuikenbedrijven. Bij 85% van de bedrijven was de 

prevalentie op het bedrijf meer dan 80%. Onderzoek van eind 2009 door het Amphia-

ziekenhuis te Breda toonde aan dat een aanzienlijk deel van de vleesproducten (vooral 

kipproducten) in de supermarkt besmet was met ESBL-producerende bacteriën (in totaal 262 

vleesproducten getest waarvan 43% ESBL positief, en daarvan waren 89 kipproducten 

waarvan 87% ESBL positief waren). (MINLNV, 2010). 

Hepatitis E 

http://www.vlees.nl/dossiers/dummy-dossier/hepatitis-e/  

 

“Hepatitis E komt maar sporadisch voor en wordt meestal overgedragen via vervuild water en voedsel 

en door slechte hygiënische omstandigheden” 

1. Misleidend (NRC 8): Er wordt gesuggereerd dat Hepatitis E in Nederland sporadisch voor 

komt. Het RIVM stelt dat 22% van de varkensbedrijven is besmet, die daardoor mogelijk een 

bron zijn voor overdracht van dier op mens (zoönotische transmissie) (RIVM, 2010). 

 

 

“Hepatitis E wordt voor zover bekend niet veroorzaakt door het eten van vlees.” en “Er zijn geen 

gevallen bekend dat het eten van varkensvlees zou leiden tot hepatitis E bij mensen” 

http://www.vlees.nl/dossiers/dummy-dossier/hepatitis-e/
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2. Onjuist (NRC 9): In Japan zijn recent Hepatitis E infecties beschreven na het eten van rauwe 

varkenslever en onvoldoende verhit vlees. (RIVM, 2010) 

 

“Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontdekt jaarlijks zo’n tien patiënten met 

hepatitis E die dit in Nederland hebben opgelopen.” 

3. Onvolledig (NRC 9): Het RIVM stelt dat er bij deze patiënten voornamelijk virussen gevonden 

worden die het meest verwant zijn aan stammen die circuleren onder varkens, en dat dit een 

mogelijke aanwijzing is voor de rol van varkens in de transmissie (RIVM,2010). Dit aspect 

wordt onterecht weggelaten. 

Hepatitis E -> Vraag & Antwoord 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/hepatitis-e/vraag-antwoord/  

Kun je door het eten van varkensvlees besmet worden met hepatitis E? 

 

1. Onjuist (NRC 9): In Japan zijn recent hepatitis E infecties beschreven na het eten van rauwe 

varkenslever en onvoldoende verhit vlees (RIVM, 2010). 

Wat kun je doen om besmetting met hepatitis E te voorkomen? 

 

2. Onvolledig (NRC 9): het RIVM stelt: “Zolang de bron van overdracht in Nederland onbekend 

is, is het raadzaam om te adviseren om op te passen met rauw varkensvlees/-lever.”. Dit 

advies wordt ten onrechte niet gegeven. 

MKZ (Mond- en klauwzeer) 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/mkz-mond-en-klauwzeer/  

 

“Tot 1955 komt MKZ in epidemieën voor. Vanaf die tijd wordt internationaal samengewerkt om het 

virus te bestrijden. Dankzij deze maatregelen is MKZ in Europa uitgebannen. Desondanks breekt het 

virus af en toe weer uit.” 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/hepatitis-e/vraag-antwoord/
http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/mkz-mond-en-klauwzeer/
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1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): nog in 2001 was er in Nederland een grootschalige 

epidemie van MKZ, waarbij ook Engeland, Ierland en Frankrijk bij waren betrokken.41 Ter 

bescherming van de handelsbelangen zijn 270.000 dieren (en hun producten) vernietigd, 

waarvan 200.000 gevaccineerde (LEI, 2002). Sinds 1955 komen zowel in Europa als in andere 

werelddelen nog steeds MKZ epidemieën voor.42 

 

 “Vaccinatie is bovendien, vanwege de lange tijd voordat de vaccinatie aanslaat, minder effectief dan 

preventief ruimen.” 

2. Onvolledig (NRC 9): LNV acht (nood)vaccinatie een “zeer belangrijk hulpmiddel bij de 

bestrijding”, om zo verdere verspreiding te voorkomen, waardoor minder dieren geruimd 

hoeven worden. Noodvaccinatie is daarom in “de beginfase minder doeltreffend dan 

preventief ruimen (uitgaande van een snelle ruiming).” (MINLNV, 2005). 

MRSA 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/mrsa/  

 

“Op dit moment is nog weinig bekend over de verspreiding van MRSA in de veehouderij. Verkeerd 

antibioticumgebruik in de veehouderij zou aan deze resistentie bijgedragen kunnen hebben.”  

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): Het RIVM stelt: “Concluderend kan worden gesteld 

dat MRSA wijdverspreid voorkomt in de Nederlandse intensieve veehouderij en dat 

Nederland hierin niet uniek is. Een verhoogd risico van MRSA dragerschap is op dit moment 

in de veehouderij vastgesteld bij een specifieke groep mensen: personen werkzaam met 

varkens of vleeskalveren.” Ook stelt zij: “Binnen de varkensproductiepiramide bleek er een 

duidelijke associatie te zijn tussen de MRSA-status van het aanleverende bedrijf en de MRSA-

status van het afnemende bedrijf; 79% van de bedrijven met aanvoer van een MRSA-positief 

bedrijf was zelf ook MRSA-positief ten opzichte van 23% van de bedrijven met aanvoer van 

een MRSA-negatief bedrijf.”. Zie ook Antibiotica -> Vraag & Antwoord, punt 9. 

                                                           
41

 http://www.cvi.wur.nl/NL/onderzoek/dierziekten/mond-en-klauwzeer/verspreiding/  

42
 http://en.wikipedia.org/wiki/Foot-and-mouth_disease  

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/mrsa/
http://www.cvi.wur.nl/NL/onderzoek/dierziekten/mond-en-klauwzeer/verspreiding/
http://en.wikipedia.org/wiki/Foot-and-mouth_disease
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MRSA -> Vraag & Antwoord 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/msra/vraag-antwoord/  

Komt MRSA vaak bij dieren voor? 

 

1. Onvolledig (NRC 9): er wordt geen antwoord gegeven hoe vaak MRSA voorkomt, alleen dat 

het voorkomt. Het RIVM geeft aan dat het op 88% van de kalveren- en 68,3% van de 

varkensbedrijven voorkomt (RIVM, 2009a). 

Hoe komt MRSA in de veehouderij terecht? 

 

2. Onjuist (NRC 9): zie Dossiers -> Diergezondheid->MRSA, punt 1  

Varkenspest 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/varkenspest/  

Wat is klassieke varkenspest (KVP)? 

 

“Ook kan het virus zich verspreiden via transport, personen of materialen.” 

1. Misleidend (NRC 8): de belangrijkste oorzaak voor de verspreiding van klassieke varkenspest 

is het gesleep met dieren (transport). Berekeningen door de WUR laten zien dat voor 

Nederland veewagens die leeg terugkeren na het afleveren van varkens in het buitenland, 

zo'n 50% van de jaarlijkse kans op insleep voor hun rekening nemen. Hiermee is dit de 

belangrijkste insleeproute voor Nederland, en de grootschalige export van vlees de primaire 

oorzaak (WUR, 2005). Het is misleidend dit aspect niet duidelijk aan te kaarten. 

http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/msra/vraag-antwoord/
http://www.vlees.nl/dossiers/diergezondheid/varkenspest/
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Dossiers -> Transport 

http://www.vlees.nl/dossiers/transport/transport/ 

 

1. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): hiermee wordt gesuggereerd dat bij het transport 

alles goed en verantwoord is. Nog in 2007 werden er op grote schaal misstanden 

geconstateerd bij diertransporten (VWA, 2007). In 2009 werden bij 198 controles (12%) een 

tekortkoming geconstateerd, die onder meer betrekking hadden op het vervoeren van 

dieren die daar niet geschikt voor waren en overbelading. 69 Keer kwam het dierenwelzijn in 

het geding (VWA, 2010). Vanuit het buitenland ontvangt Stichting Varkens in Nood nog 

steeds regelmatig klachten over Nederlandse transporteurs. Deze klachten hebben veelal 

betrekking op dierenwelzijn.  

 

2. Deze uitspraak wordt niet onderbouwd.  

 

 

“Wetenschappelijk moet gekeken worden naar de impact van een langere reisduur, langere stilstand, 

hogere compartimenten en lagere beladingsgraad voordat voorstellen van die strekking zonder 

onderbouwing hun intrede doen.” En “Verkorting van de reisduur hoeft geen verdere verbetering van 

het welzijn te betekenen als door het lossen en laden de stress wordt vergroot en de reis langer 

duurt.” 

3. Onjuist (NRC 9) en misleidend (NRC 8): Er wordt gesuggereerd dat er geen wetenschappelijk 

onderzoek is naar deze aspecten. Het rapport van Compassion in World Farming uit 2008 

geeft een uitgebreide opsomming van wetenschappelijk onderzoek. Hieruit blijkt onder meer 

dat een langere reistijd gerelateerd is met toenemende sterfte en dat de invloed van stress 

kan worden verminderd door een kortere reisduur (CIWF, 2008). Daarnaast wordt de ware 

oorzaak van (lange afstand) transport niet genoemd.  

http://www.vlees.nl/dossiers/transport/transport/
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Dossiers -> Volksgezondheid 

http://www.vlees.nl/dossiers/volksgezondheid/volksgezondheid/  

Vlees en voedingswaarde 

 

“Als je vlees weglaat, moet je meer plantaardige eiwit eten of meer andere dierlijke producten.” 

1. Onjuist (NRC 9): uit de Voedselconsumptiepeiling 2003 blijkt dat Nederlanders 33% meer 

eiwitten binnen krijgen dan aanbevolen door de Gezondheidsraad. Zo eten mannen van 19 

tot 30 jaar 95 gram per dag, terwijl 61 gram wordt aanbevolen. 29 Gram (30,6%) is afkomstig 

van vlees en vleeswaren. Wanneer vlees uit het dieet wordt weggelaten, wordt met 66 gram 

nog ruim voldaan aan de norm van de Gezondheidsraad (RIVM, 2003; Gezondheidsraad, 

2001). 

Eiwitten 

 

1. Onvolledig (RVV 1) en misleidend (NRC 8): door deze formulering wordt gesuggereerd dat 

plantaardige eiwitten hiervoor minder geschikt zijn, dit is niet waar. Het Voedingscentrum 

stelt: “In een gevarieerde vegetarische voeding met genoeg brood, graanproducten, 

peulvruchten,  ei en vleesvervangers zitten ruim voldoende eiwitten.43 Een gevarieerd 

plantaardig dieet bevat voor alle levensstadia voldoende voedingsstoffen en levert zelfs 

gezondheidsvoordelen vanwege minder verzadigde vetten en cholesterol (ADA, 2003; Young 

et al, 1994). 

Vetten 

 

“Voor veel vleessoorten geldt dat onverzadigde vetten meer dan de helft uitmaken van de 

hoeveelheid vet. Toch blijft minder vet eten belangrijk. Dat kan door de wat vettere vleessoorten af 

te wisselen met mager vlees.” 

1. Misleidend (NRC 8): er wordt ten onrechte geen aandacht besteedt aan de kwalijke rol van 

vlees bij de veroorzaking van overgewicht. Zie: Gezonde voeding.  Punt 1. 

 

                                                           
43

 http://www.voedingscentrum.nl/nl/eten-gezondheid/gezond-eten/vegetarisch-eten.aspx  

http://www.vlees.nl/dossiers/volksgezondheid/volksgezondheid/
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Vlees en vet 

http://www.vlees.nl/dossiers/volksgezondheid/vlees-en-vet/  

 

1. Onvolledig (RVV 1) en misleidend (NRC 8): er wordt gesuggereerd dat afwisseling van 

vleessoorten in de praktijk het belangrijkste advies is om minder vetten binnen te krijgen. 

Aangezien Nederlanders meer vlees eten dan aanbevolen (zie Dossiers -> Volksgezondheid-

>Eiwitten. Punt 1) en vlees de 2e bron voor zowel verzadigde als onverzadigde vetten is (zie 

Onderdeel website: Eet & leef gezond->Is vlees vet? Punt 4), is ten aanzien van vlees in de 

praktijk vermindering van vleesconsumptie de belangrijkste aanbeveling. 

http://www.vlees.nl/dossiers/volksgezondheid/vlees-en-vet/
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Dossiers -> Voedselveiligheid 

http://www.vlees.nl/dossiers/voedselveiligheid/voedselveiligheid/ 

 

http://www.vlees.nl/dossiers/voedselveiligheid/voedselveiligheid/
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1. Onvolledig (NRC 9): er wordt geen inzicht gegeven in de belangrijke rol die vlees en 

vleesproducten hebben bij het veroorzaken van voedselinfecties. Het RIVM stelt: “De 

voedselproducten waarin een mogelijke verwekker werd aangetoond waren vooral rijst en 

rijstgerechten, en vleesproducten“,  en:  “Vlees- en vleeswaren, inclusief pluimvee, betroffen 

36 % van alle vermelde monsters en zijn daarmee de meest genoemde voedselsoort bij de 

VWA-incidenten.” (RIVM, 2009b). 

2. Onvolledig (NRC 9): er wordt geen inzicht gegeven in het voorkomen van pathogenen op de 

verschillende vleessoorten: kip ca 21%, kalkoen ca 20%, varkens- en lamsvlees ca 10% en 

kalfs- en rundvlees ca 7% (VWA, 2009). 
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Conclusie 

Uit voorgaande inventarisatie blijkt dat de aangeboden informatie (reclame) op de website vlees.nl 

op behoorlijk wat punten onvolledig, onjuist of misleidend is en daarmee niet voldoet aan de 

richtlijnen van de Reclame Code Commissie (RCC). Bovenstaande voorbeelden van misleiding en 

omissies zijn overigens met veel meer voorbeelden aan te vullen, maar dan zou het rapport nog 

uitgebreider worden. 

Er wordt door Stichting Vlees.nl met name een onjuist beeld gegeven over de bijdrage van 

vleesconsumptie aan een gezonde voeding, de risico’s voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn 

in de Nederlandse veehouderij. Op grond van de bepalingen van de Reclame Code Commissie kan 

gesteld worden dat de website vlees.nl hiermee bijdraagt aan een oneerlijke profilering van het 

product “vlees”, waardoor het economische gedrag van de gemiddelde consument wezenlijk wordt 

verstoord. De consument maakt hierdoor mogelijk een onjuist geïnformeerde keuze voor met name 

gangbaar vlees, ten koste van duurzamere geproduceerde alternatieven die meer aandacht hebben 

voor mens, dier en milieu.  
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