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TEKST JOS THELOSEN BEELD HENK RISWICK

Vijftien jaar geleden lag de veehouderij flink onder vuur vanwege MRSA, het hoge antibioticagebruik en resistentievorming. Met de komst van de SDa en de gestructureerde
aanpak van die problematiek, is het tij ten gunste gekeerd. “Als de veehouderij doorpakt, kan het middelengebruik nog tientallen procenten dalen”, stelt Dick Heederik.
“Over tien jaar is het geen hot issue meer.”
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Wat herinner je je van de periode rondom de
oprichting van de SDa en het expertpanel?
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Standplaats Utrecht
Dick Heederik is sinds de oprichting van de SDa in 2010 lid van
het expertpanel. Sinds 2014 vervult hij de voorzittersrol. Heederik
is werkzaam bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS)

TN Tempo. IJzersterk!

aan de Universiteit Utrecht. Studeerde milieuhygiëne aan de
Landbouwuniversiteit in Wageningen en promoveerde bij de afdeling
Gezondheidsleer. Een reorganisatie bij Wageningen Universiteit &
Research zorgde ervoor dat dat vakgebied in 2002 werd geïntegreerd
binnen de Universiteit Utrecht.
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het kan gebeuren dat een tweede of derde keuze middel dat in de veehouderij nu wordt gebruikt een vorm

DE ZORG OVER RESISTENTIE UIT DE
VEEHOUDERIJ IS FLINK AFGENOMEN,
MAAR DE SECTOREN MOETEN
DOORPAKKEN’

van resistentie op gaat wekken. Een middelenverbod
zou dan een behandeling van een ziek dier moeilijker

gerekend om het antibioticagebruik per dier te bereke-

maken. Een ingeslepen gebruik van een middel moet

nen en de koppeling met de mate van resistentie

dan op de schop. Een gezonde en diervriendelijke vee-

wordt niet gemaakt. Wij hebben een flinke kennis-

houderij kan echter niet zonder antibiotica.”

voorsprong, onderzoeksinstellingen op humaan en
dierlijk vlak werken soepel samen en de veesectoren

MRSA blijft dus van alle tijden?

stellen zich professioneel op. Strategisch zijn er ver-

“Zonder antibiotica werken zal in de veehouderij nooit

standige keuzes gemaakt en de positie van de Ne-

gebeuren. Ziek worden hoort bij het leven. Boven-

derlandse veehouderij is ten gunste veranderd. Maar

dien past het onder steriele omstandigheden houden

we moeten goed in de gaten houden wat er in de EU

van dieren niet bij een dierwaardig houderijsysteem.

gebeurt. Ons systeem moet toekomstbestendig zijn.”

Sociaal gedrag vertonen en contact hebben met elkaar
betekent automatisch dat kiemen worden uitgewis-

Wat wil de SDa daar aan doen?

seld. Ook bij aan- en afvoer van dieren van het bedrijf

“Zoveel mogelijk resultaten en analyses in weten-

en de import en export krijg je die uitwisseling van

schappelijke publicaties in de openbaarheid brengen.

micro-organismen. Het beperkt voorkomen van die

Dan weten ze in andere landen meer van de ingewik-

veegerelateerde multiresistente bacterie op bedrijven

kelde materie. Dat kan voor ons het beste resultaat

hoeft geen probleem te zijn, omdat tot nu toe geen

opleveren.”

mens in de omgeving MRSA-drager is geworden
door de uitstoot van stalstof. Maar die MRSA-vorm

www.uu.nl

mag niet muteren tot een voor de mens gevaarlijke
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Dat wordt scherp in de gaten gehouden?

Emissie stalstof beperken
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TN Tempo is de nummer 1 robuuste beer op de markt. TN Tempo-nakomelingen zijn
robuust en vitaal van start tot finish. Ze zijn gefokt voor efficiënte, uniforme groeiprestaties met superieure karkaseigenschappen tot hoge slachtgewichten.

