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‘PLANTAARDIGE VIAGRA’
BEVAT SOMS... VIAGRA
ð (FKWHPHGLFLMQHQDDQJHWURŉHQLQ
plantaardige supplementen.
ð 0HHUUHJXOHULQJQRGLJ

Plantaardige supplementen kunnen vervuild zijn met medicijnen zonder dat dit
op hun verpakking staat. Consumenten
die bijvoorbeeld hun libido willen verbeteren, kunnen daardoor last krijgen van bijwerkingen.
Dit laat Noortje Reeuwijk zien in het
proefschrift dat ze 23 mei verdedigde. Zij
onderzocht hiervoor 71 tabletten, capsules
en drankje, die claimen lustopwekkend te
werken. Hiervan bleek circa één op de drie
actieve ingrediënten van medicijnen te bevatten. Deze test was overigens niet bedoeld als representatieve steekproef.
Reeuwijks werkgever, de Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) zocht
actief naar de meest verdachte producten.
VIAGRA
Tijdens haar analyses trof Reeuwijk onder
meer werkzame concentraties Viagra aan,
een middel tegen erectiestoornissen. Net
als echt medicijn kan een vervuild supplement zorgen voor bijwerkingen. Zo wordt
Viagra afgeraden voor mensen met een lage bloeddruk.
Toch maakt Ivonne Rietjens, hoog-

leraar Toxicologie en Reeuwijks promotor,
zich vooral zorgen om de gevonden ‘zusterstoffen’ van medicijnen als Viagra. Dit
zijn stoffen die iets afwijken van het origineel, mogelijk door fouten bij de fabricage
of door een bewust ander productieproces. Van deze stoffen is nauwelijks bekend of ze veilig zijn en hoe krachtig ze
zijn. ‘Bovendien,’ zo zegt Rietjens, ‘is het
een vreemde zaak als mogelijke drop-outs
van medicijnontwikkeling opduiken in
plantaardige supplementen.’
VERVUILDE PRODUCTELIJNEN
Grote vraag is natuurlijk hoe de medicijnen in supplementen kunnen belanden.
Het ligt voor de hand te veronderstellen
dat producenten de middelen bewust toevoegen. Maar, zo stellen de onderzoekers
voorzichtig: ook het gebruik van vervuilde
productielijnen zou deze resultaten kunnen verklaren.
De NVWA is inmiddels opgetreden tegen de aanbieders van de vervuilde supplementen, zegt Reeuwijk. Ze geeft echter
ook aan dat het lastig is om de handel aan
te pakken: ‘Aanbieders komen via internet
snel op, om ook weer snel te verdwijnen.’
De markt voor plantaardige supplementen is in Europa nauwelijks gereguleerd.
Ze vallen buiten wetgeving voor geneeskrachtige planten, voeding en geneesmiddelen. RR
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‘Regering moet nertsenfokkers compenseren’
De rechtbank van Den Haag zette op 21 mei een streep
door de wet die het houden van pelsdieren per 2024 zou
YHUELHGHQ'HQHUWVHQIRNNHUVZRUGHQŊQDQFLHHOJHWURŉHQ
door de wet en hadden een schadevergoeding moeten krijgen, aldus de rechter. ‘Ik vind de uitspraak niet verrassend’, zegt dierenwelzijnsonderzoeker Hans Hopster. ‘Je
kunt niet zomaar iemands broodwinning afpakken, dat
druist in tegen mijn rechtvaardigheidsgevoel. Hoezeer het
welzijn van dieren mij ook aan het hart gaat.’
De nertsenfokkers verdienen goed. Moeten die dan
schadeloos worden gesteld?
‘Dat is een raar argument. Je zegt toch ook niet tegen
ontslagen Tweede Kamerleden en ministers dat ze geen
wachtgeldvergoeding hoeven te krijgen omdat ze daarvoor goed hebben verdiend? We hebben het bij nertsenfokkers over familiebedrijven die bijvoorbeeld een kansrijke onderneming voor de kinderen willen opbouwen.
Uiteraard kun je de politieke afweging maken om de pelsdierfokkerij te verbieden, maar ik ben blij dat de rechters
verder kijken dan uitsluitend die politieke afweging.’
De politieke afweging om de nertsenhouderij te
verbieden staat niet ter discussie?
‘Nee, de rechtbank vindt dat de ondernemers een schadevergoeding moeten krijgen. Mijn collega Willy Baltussen bij het LEI heeft uitgerekend om welke bedragen het
dan gaat. In 2012 bestond de Nederlandse pelsdierhouderij uit ongeveer een miljoen moederdieren. Een verbod zou leiden tot zo’n 500 miljoen euro inkomensschade, plus tientallen miljoenen aan vermogensschade en
sloopkosten. De vraag die de regering nu moet beantwoorden is: mag ons ethische besluit om de pelsdierfokkerij te verbieden honderden miljoenen euro’s kosten?’
Het verbod was toch ingegeven door het slechte
dierenwelzijn?
‘Aanvankelijk wel, maar daar is wel iets op af te dingen.
Lang geleden hebben nertsenfokkers een plan afgesproken met het ministerie om het welzijn van de nertsen te
verbeteren, maar de welzijnswinst voor de nertsen is
nooit geëvalueerd. Het verbod is ingesteld op ethische
gronden, ofwel: accepteer je intensieve veehouderij voor
de productie van bont? Ik vind het bijzonder dat het welzijn van nertsen geen rol meer lijkt te spelen.’ AS

STELLING
‘Real friends do not hold you back, unless
you are heading in the wrong direction’
Agata Banaszewska, promoveerde op 22 mei in
Wageningen
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