
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3, juli 2017 

 

In de 3e nieuwsbrief van het Platform Melkgeitenhouderij is er aandacht voor de volgende 

onderwerpen: 

 Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid 

 Resultaten onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden-deel 2 

 Welzijn bokjes 

 

 

Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid 

Het Platform Melkgeitenhouderij financiert projecten die van toegevoegde waarde zijn voor 

de melkgeitenzuivelketen. Eén van deze projecten betreft het Kennisplatform Veehouderij 

en humane gezondheid. 

 

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid is een samenwerking van zeven 

kennis- en praktijkorganisaties; RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), 

Wageningen University & Research, UU (Universiteit Utrecht), ZonMw, GGD GHOR 

Nederland (Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. GHOR voor de 

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), Omgevingsdienst NL en LTO 

Nederland. Het doel is om samen bestaande kennis te bundelen, duiden en ontsluiten over 

veehouderij en de gezondheid van mens en dier. De melkgeitenhouderij is gebaat bij een 

objectieve beoordeling van onderzoeksrapporten en andere publicaties die betrekking 

hebben op de veehouderij en volksgezondheid. Daarom draagt het Platform 

Melkgeitenhouderij financieel bij aan dit project. 

 

Humane gezondheid is een belangrijk thema in de maatschappelijke discussie van 

vandaag. Er worden maatregelen aan veehouderijbedrijven opgelegd of geadviseerd waar 

vraagtekens over zijn of waarbij onduidelijkheid is of de onderbouwing van de maatregel 

wel klopt. Dit kan als consequentie hebben dat veehouderijbedrijven geen vergunningen 

meer krijgen. 

 

Het Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid kan een goede rol spelen bij het 

scheiden van de zin en onzin van thema’s rondom veehouderij en gezondheid. Recent 

spelen er  grote discussies rondom de risico’s van fijnstof en de gezondheid van 

omwonenden. Aanleiding hiervoor is het uitgebrachte onderzoek Veehouderij en 

Gezondheid Omwonenden (VGO) afgelopen najaar 2016 en het verdiepend onderzoek 

waarvan de resultaten in juni 2017 naar buiten zijn gebracht. Daarbij is ook naar de relatie 

verhoging longontstekingen humaan en aanwezigheid geitenbedrijven gekeken. Het 



Kennisplatform veehouderij en humane gezondheid heeft naar aanleiding van de 

resultaten een onafhankelijk kennisbericht over de materie naar buiten gebracht om het 

geheel overzichtelijker en meer leesbaar te maken voor meerdere doelgroepen. 

 

Op de website: http://www.kennisplatformveehouderij.nl/ kunt u meer lezen over de 

thema’s: zoönosen, antibiotica resistentie, fijn stof en endotoxinen en maatschappelijke 

dialoog. Daarnaast heeft het kennisplatform  een belangrijke rol gespeeld in het 

beantwoorden van vragen over het recent gepubliceerde VGO-2 (Veehouderij en 

Gezondheid Omwonenden deel 2) rapport zoals hierboven genoemd. 

 

Resultaten VGO-2 rapport (Veehouderij en Gezondheid Omwonenden deel 2) 

Het Platform Melkgeitenhouderij onderzoekt welk vervolgonderzoek / project vanuit de 

sector nodig c.q. nuttig is nadat zij kennis heeft genomen van de resultaten van dit 

grootschalige onderzoek. 

Uit het jongste onderzoeksrapport komt naar voren dat omwonenden rond 

geitenhouderijen een grotere kans op longontsteking hebben. De exacte bron hiervan is 

echter onbekend. Het rapport laat zien dat er rondom geitenhouderijen jaarlijks 89 extra 

gevallen van longonsteking per 100.000 inwoners worden gevonden, wat neerkomt op 

5,4% extra patiënten. Bij pluimvee ligt dat percentage op 7,2. De conclusies dat er minder 

allergieën voorkomen in de buurt van veehouderijbedrijven blijft overeind. Het rapport kan 

hier worden gedownload. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de ministeries van 

VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en EZ (Economische Zaken). 

 

Welzijn bokjes 

Naar aanleiding van de film van Eyes on Animals over een bokkenmesterij is de sector 

door staatssecretaris Van Dam bijeen geroepen. Ondanks alle initiatieven om de 

bokkenproblematiek op te lossen is er behoorlijke imagoschade ontstaan. Op 15 juni jl. 

heeft op het ministerie van EZ een gesprek plaatsgevonden met vertegenwoordigers van 

alle schakels in de geitensector: melkgeitenhouders, bokkenmesters, zuivelorganisaties en 

handelaren. Hierbij waren ook dierenartsen aanwezig. De partijen spraken uit dat zij een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor de lammeren die niet ingezet worden ter 

vervanging van de melkveestapel. In het gesprek zijn de mogelijke oorzaken van de hoge 

sterftecijfers en tevens een aantal oplossingsrichtingen besproken, waaronder duurmelken 

en afmesten bij de melkgeitenhouder op het eigen bedrijf. 

 

De staatssecretaris heeft 6 juli 2017 een verzamelbrief over dierenwelzijnsthema’s naar de 

Tweede Kamer gestuurd. In deze brief geeft staatssecretaris Van Dam o.a. aan dat in het 

geval van lammeren die niet worden ingezet ter vervanging van de melkveestapel (veelal 

bokjes) de melkgeitenhouders, bokkenmesters en de andere partijen in de geitenzuivel- en 

vleesveeketen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en gezamenlijk tot een oplossing 

moeten komen om het welzijn van deze dieren te verbeteren. 

 

Het ministerie van EZ heeft met de sector afgesproken dat er in september (2017) een 

plan van aanpak is dat wordt besproken en daarna naar de Kamer gestuurd. Op korte 

termijn vindt overleg plaats met vertegenwoordigers uit de keten om een plan van aanpak 

in de steigers te zetten. Zoals het er nu naar uitziet zal het oplossen van de 

http://www.kennisplatformveehouderij.nl/Actueel/Aanvullende_studies_Veehouderij_en_Gezondheid_Omwonenden
http://www.kennisplatformveehouderij.nl/
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2017/Juni/Veehouderij_en_Gezondheid_Omwonenden_aanvullende_studies_Analyse_van_gezondheidseffecten_risicofactoren_en_uitstoot_van_bio_aerosolen
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2017/Vaker_longontstekingen_in_de_buurt_van_veehouderijen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/05/verzamelbrief-dierenwelzijn


bokkenproblematiek gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering op de geitenhouderijen. 

 

 

 

Meer informatie over de projecten en activiteiten van het Platform Melkgeitenhouderij is te 

vinden op de website van het Platform Melkgeitenhouderij. 

 

 

 Correspondentie-adres // Platform Melkgeitenhouderij, Postbus 100,  

5201 AC ’s-Hertogenbosch, info@platformmelkgeitenhouderij.nl  

Vestigingsadres // Van Stolkweg 31, 2585 JN Den Haag 

IBAN NL26 ABNA 0610 5354 55 

BTW nr. NL.857.134.668.B01 KVK nr. 67694268 

 

http://www.platformmelkgeitenhouderij.nl/

