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Doel van het onderzoek

Met consumenten verkennen wat de perspectieven voor
communicatie zijn over antibiotica gebruik in de
Nederlandse veehouderij.

Opzet onderzoek

Kwalitatief onderzoek waaruit beelden, vooren nadelen en associaties over antibioticum
gebruik op basis waarvan het Kwantitatief
onderzoek is opzet.

Opzet Kwalitatief onderzoek





Vier sessies van 2.5 uur met ieder 6 deelnemers
●

Drie met ‘gewone’ consumenten, één met light/heavy
users biologisch

●

Twee in Rotterdam en twee in Den Bosch

Respondenten verschilden qua
● geslacht,
● leeftijd,
● gezinssamenstelling en
● mate van vleesconsumptie, één vegetariër

Opzet kwantitatief onderzoek

 Online panelonderzoek via MSI ACI
 519 respondenten
 Consumeren allen vlees, zuivel of eieren
 Zo representatief mogelijk voor Nederland
 Uitvoering week 49 en 50 2012

De steekproef



N = 519



Geslacht

● 243 man (46.8%)
● 276 vrouw (53.2%)





● Laag: 34.5%
● Midden: 32.2%
● Hoog:32.6%

Leeftijd

●
●
●
●

18-29 jaar: 19.7%
30-45 jaar: 27.6%
46-65 jaar: 39.3%
65+

: 13.5%

Inkomen

● Tot 40.000 EUR: 52.6%
● Vanaf 40.000EUR: 25.6%
● Wil niet zeggen: 21.8%

Opleiding



Arbeid

● Fulltime: 22.4%
● Parttime: 17.5%
● Pensioen/VUT/AOW:
27.0%

● Huisvrouw/man: 10.8%
● Overig: 22.3

Demografie


● Stad <30k inwoners: 12.1%
● Dorp grenzend aan stad: 17%
● Dorp niet grenzend aan stad:

Huishoudsamenstelling

● Samen met kinderen: 27.2%
● Samen met uitwonende
kinderen: 19.5%

22.2%

● Samen zonder kinderen:
19.8%

● Single met (uitwonende)
kinderen: 10.1%

● Inwonend bij ouders: 9.1%
● Overig: 1.7%





91.7% is geboren
Nederlander



92.1% heeft geen banden
met de agrarische industrie



33% is bio-consument (15%
van de vlees/zuivel consumptie is
biologisch)



67% is geen bio-consument

Woonomgeving

● Stad groter dan 100k
inwoners: 24.3%

● Stad 30k-100k inw.: 24.5%

Consumptie van vlees, zuivel, ei
Product

Procent

Per week

Vaker

Gevogelte

60.1%

1-2x per week

22.9% vaker

Ei

59.5%

1-2x per week

16.4% vaker

Rund

51.5%

1-2x per week

34.1% vaker

Varken

50.1%

1-2x per week

28.2% vaker

Zuivel

60.7%

5 keer per week of
vaker



Voor 62% is de consumptie van vlees afgelopen jaar gelijk gebleven

● 29.1% is geminderd; 8.5% is meer vlees gaan eten



62% is van plan komend jaar evenveel vlees te consumeren

● 29.1% gaat minderen; 8.9% wil meer vlees gaan eten

Keurmerk gebruik









60-70% Reguliere producten (vlees en zuivel)
5-10% Beter leven keurmerk
9-12% Biologisch vlees, 7% Biologisch ei
11% Vrije weide gang (zuivel)
1-3% Halal of koosjer (vlees en zuivel)
62% Scharrel eieren en 21% vrije uitloop eieren
2% Rondeel ei of speciaal ei
7% Kooi eieren

Associaties met Antibiotica gebruik
Gewoon rundvlees
Biologisch rundvlees

Gemiddelden van N=519
1=helemaal niet
7= heel sterk

Rundvlees met Beter Leven Kenmerk
Gewoon varkensvlees
Biologisch varkensvlees
Varkensvlees met Beter Leven Kenmerk
Gewoon kippenvlees
Biologisch kippenvlees
Kippenvlees met Beter Leven Kenmerk
Scharrel ei
Biologisch ei
Ei met 2-ster Beter Leven Kenmerk
Gewone halfvolle melk
Biologische halfvolle melk
Halfvolle melk van weidegang koeien
1

2

3

4

5

6

7

• Gewone vleesproducten worden meest met antibioticum gebruik
geassocieerd, biologische producten minst.
• Vleesproducten worden meer met antibioticum gebruik
geassocieerd dan ei en zuivel

Nut en risico van antibiotica


Aan respondent is gevraagd hoe klein of groot het nut is van
antibiotica gebruik in de veehouderij. Gemiddeld genomen zien zij
hier enkel voor boeren het nut van in. Zij zien geen nut voor hun
eigen gezondheid, het milieu, het dierenwelzijn, toekomstige
generaties of de volksgezondheid.



Aan respondent is gevraagd hoe klein of groot het risico is van
antibiotica gebruik in de veehouderij. Gemiddeld genomen zien zij
het risico voor hun eigen gezondheid, het milieu, het dierenwelzijn,
toekomstige generaties en de volksgezondheid. Enkel voor de boeren
was de reactie neutraal.



Respondenten zijn overall niet positief over de manier waarop er met
antibiotica wordt omgegaan (M=3.19)

Nut van antibiotica
Stelling

Gemiddelde

Curatief antibioticagebruik beter is voor het dierenwelzijn dan
preventief

4.55

Curatief antibioticagebruik mogelijk is met behoud van dierenwelzijn

4.50

Preventief antibioticagebruik nodig is om grote uitbraken van ziektes
bij dieren te voorkomen
Preventief antibioticagebruik nodig is om de prijs van producten laag te
houden
Preventief antibioticagebruik nodig is voor behoud van dierenwelzijn
Antibiotica de smaak van dierlijke producten negatief beïnvloedt
Antibiotica in vlees te proeven is




3.81
3.79
3.36
3.97 ns*
3.60

Curatief antibioticum gebruik heeft voor de meeste respondenten de
voorkeur
Velen denken niet dat gebruik van AB de prijs van producten laag houdt of
grote uitbraken van ziekten voorkomt.



De meesten weten niet of antibioticum de smaak negatief beïnvloedt, maar
men verwacht niet dat het in vlees te proeven is

Hoe antibioticum te gebruiken?


Respondenten hebben het liefst dat

● alleen zieke dieren worden behandeld met antibioticum
(M=5.28) en

● antibiotica alleen curatief wordt toegepast (M=4.69)



Vervolgens is men het (iets minder maar nog steeds) mee eens dat

● zieke dieren moeten uitzieken en wanneer dat niet lukt moeten
ze worden afgemaakt (M=4.45) en

● er helemaal geen antibiotica moet worden gebruikt (M=4.29)



Respondenten zijn het oneens met de stelling dat antibiotica altijd
preventief moet worden toegediend (M=3.06)

Woorden associaties
Associatie



Verantwoord
Antibiotica
gebruik

Antibiotica-vrij

Minimaal
antibiotica
gebruik

Welke woorden zijn passend bij welke producten

Zorgvuldig
antibiotica
gebruik

Goed voor
dierenwelzijn

4.36

4.54

4.41

4.46

Goed voor eigen
gezondheid

4.24

4.73

4.40

4.31

Goed voor
volksgezondheid

4.27

4.78

4.39

4.35

Betaalbaar vlees

3.97

3.60

3.94

3.94

Milieuvriendelijk

4.02

4.53

4.21

4.15

Preventief
antibiotica gebruik

3.42

3.19

3.36

3.36

Curatief antibiotica
gebruik

4.39

4.00

4.39

4.44

Vrij van antibiotica

3.75

nvt

nvt

nvt

Biologisch

4.13

4.75

4.31

4.15

Beter Leven
Kenmerk

4.28

4.55

4.32

4.29

Antibiotica vrij heeft de meest positieve associaties, gevolgd door minimaal-, zorgvuldig- en
verantwoord AB gebruik.

Waardering middels keuze-experiment


Aan respondenten zijn steeds 8 variaties voorgelegd van

● of een ribkarbonade (n= 173)
● of een liter pak halfvolle melk (n=175)
● of 500 gram kipfilet (n=171)



Hierbij

● Werd onderscheid tussen twee vormen van AB gebruik (curatief en
geen AB gebruik)

● Werden drie verschillende prijzen voor het product getoond (laag;
midden; hoog)

● Was onderscheid tussen productiewijzen (biologisch; regulier)
● En wisselde de schaalgrootte van het boerenbedrijf (klein; groot)

Waardering middels keuze-experiment



Bij alle drie de producten kwam naar voren dat:

● Respondenten de grootste voorkeur hebben voor een lage
prijs, gevolgd door een midden prijs en hoge prijs

● Liever producten hebben van een kleine dan een grote
boerderij

● De voorkeur hebben voor biologische productiewijze boven
regulier. Behalve bij de melk

Waarschijnlijkheid tot overstap



Aan respondenten is gevraagd hoe groot de kans is dat zij
overstappen op een vleesproduct, melk of ei waarbij verantwoord is
omgegaan met antibiotica bij (i) gelijke prijs en (ii) een prijsstijging
van 15%



Bij een gelijke prijs is de gemiddelde respondent bereid over te
stappen bij alle drie de producten (M=5.03)



Bij een prijsstijging van 15% reageren respondenten neutraal
(M=4.06)

Selectie voor het vleesschap
De overheid heeft strikte regels opgesteld voor het gebruik van
antibiotica in de veehouderij en garandeert dat er zo min mogelijk en
enkel curatief wordt toegediend. Vlees en andere producten die van
dieren afkomstig zijn, zijn gegarandeerd antibiotica-vrij omdat er een
wachttijd is ingesteld voordat dieren geslacht of gemolken mogen
worden. Met deze kennis in het achterhoofd...
Wanneer ik als consument voor het vleesschap in de supermarkt sta, dan...
kies ik sneller voor vlees van dieren die nooit antibiotica
hebben gehad, ook al is dit duurder
wil ik bewust kunnen kiezen voor vlees van dieren die
enkel curatief antibiotica hebben gehad
wil ik zelf kunnen bepalen of ik nog striktere regels
hanteer betreft de mate van antibioticagebruik
wil ik bewust kunnen kiezen of het dier waarvan ik vlees
koop wel of geen antibiotica heeft gehad
wil ik bewust kunnen kiezen voor vlees van dieren die
nooit antibiotica hebben gehad
verwacht ik dat dit al door de overheid goed geregeld is
vertrouw ik er op dat het vlees dat ik koop veilig is
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Selectie voor het vleesschap





Vertrouwen de meesten dat het goed zit
Dat vertrouwen is er zowel bij de overheid als bij de supermarkten
En is er wel behoefte om bewuster te kiezen

Kennis over antibioticum



Respondenten zijn 16 stellingen voorgelegd over antibioticum gebruik
waarop zij waar/niet waar konden antwoorden



Bij 8 stellingen had 70-85% van de respondenten het juiste antwoord
ingevuld.




Bij de 8 andere stellingen lag het percentage rond 50-60%.
Er waren geen stellingen die men (heel) slecht heeft beantwoord.

Kennis over antibioticum
Enkele uitkomsten:



50% denkt dat in de Nederlandse biologische veehouderij enkel
curatief antibiotica wordt gebruikt en 23% denkt dat in de reguliere
veehouderij enkel curatief antibiotica wordt gebruikt



25% denkt dat er nooit antibioticumgebruik wordt gebruikt in de
biologische veehouderij; 28% denkt dit bij het Beter Leven Kenmerk



60% denkt dat in de reguliere
antibioticumgebruik wordt gebruikt



76% denkt dat antibiotica nog in het vlees zit wanneer dit in de
supermarkt wordt gekocht



Er zijn geen significante verschillen tussen respondenten die hun
eigen kennisniveau hoog of laag inschatten

veehouderij

altijd

En dus…. Er is nog wel wat uit te leggen aan consumenten

preventief

Kennis curatief antibiotica gebruik beperkt



In een open vraag is aan respondenten gevraagd wat zij onder
curatief antibiotica gebruik verstaan.





168 respondenten (32%) weten dat niet.
241 respondenten (46%) hebben niet geantwoord.
110 respondenten (21%) gaven de volgende antwoorden:

●
●
●
●
●

Toedienen als een dier ziek is n=52
Alleen als het (echt) nodig/noodzaak is n=46
Altijd toedienen van antibiotica n=2
Af en toe toedienen n=2
Overig n=9

En dus wederom: er is nog wel wat uit te leggen aan
consumenten

Kennis over antibioticum



Aan respondenten is gevraagd hoeveel zij denken te weten over (i)
voedsel en gezondheid, (ii) dierenwelzijn en (iii) antibioticagebruik in
de veehouderij, vergeleken met de gemiddelde Nederlander.



Tevens is gevraagd hoe makkelijk/moeilijk producten hier op te
beoordelen zijn.

Kennis over antibioticum
● Respondenten vinden dat zij gemiddeld meer weten over voedsel

en gezondheid en voedsel en dierenwelzijn dan de gemiddelde
Nederlander

● Ook denken zij beter te kunnen beoordelen of een product gezond
is dan de gemiddelde Nederlander

Maar.....

● Zij denken minder te weten over antibioticagebruik in de
Nederlandse
Nederlander

veehouderij

vergeleken

met

de

gemiddelde

● Zij vinden het moeilijker om te oordelen of een product
diervriendelijk geproduceerd is en of bij productie antibiotica is
gebruikt

En dus... antibioticum is een moeilijk onderwerp!

Kennis antibioticum in relatie tot het
gebruik van keurmerken

 Het

keurmerk gebruik is nauwelijks anders bij de groep
respondenten die denkt dat AB preventief gebruikt wordt
in de reguliere veehouderij (60%) tov de respondenten
die dit niet denken.

 Het

keurmerk gebruik is nauwelijks anders bij de groep
respondenten die denkt dat het nog in het vlees zit in de
supermarkt (76%) tov de respondenten die dit niet
denken.

Segmentering ?
We hebben gezocht naar groepen. Zitten er verschillen tussen de respondenten?
En zo ja, welke? Daartoe hebben we de respondenten ingedeeld op

● Kennisniveau
● Houding/ waardering
● Vertrouwen in veilig vlees
● Nut van antibioticum
● Risico’s van antibioticum
Daar zijn keer op keer 2 groepen gevormd;





personen die hoog scoren op het item en
personen die laag scoren op het item
personen die gemiddeld scoren zijn hier weggelaten (n=273)

Deze twee groepen (hoog en laag) zijn vervolgens met elkaar vergeleken op een
aantal vragen en stellingen uit de vragenlijst (p≤0.01).

Segmentering ?


Een hoog percentage scoort rond het midden.



En een kleiner percentage scoort iets meer uitgesproken



Maar dan nog….

● Zijn er weinig verschillen tussen de groepen die hoog en laag scoren op
vele criteria

● Zeker niet waar het gaat om het willen overstappen naar een andere
antibioticum-variant



En dus…. Er zijn geen grote verschillen tussen groepen consumenten

Kennisniveau hoog versus laag 1/2



De antwoorden op de kennisvragen over gezondheid, dierenwelzijn
en antibioticagebruik alsook de beoordelingsvragen zijn nader
bestudeerd

● Er zijn 2 groepen gevormd; personen die hoog scoren op kennis
(=127) en personen die laag scoren op kennis (n=119)

● Personen die gemiddeld scoren zijn hier weggelaten (n=273)



Deze twee groepen (hoog en laag) zijn vervolgens met elkaar
vergeleken op een aantal vragen en stellingen uit de vragenlijst
(p≤0.01).

Kennisniveau hoog versus laag 2/2

Mensen die inschatten veel kennis te hebben over antibioticagebruik



scoren gemiddeld ook hoger op de andere kennisvragen (gezondheid
en dierenwelzijn) en



geven aan producten beter te kunnen beoordelen bij aankoop dan
mensen die laag scoren.



zijn meer bereid om over te stappen bij een prijsverhoging van 15%
en



hebben een hogere opleiding alsook inkomen

Positief vs negatief over antibioticum
gebruik 1/3


Respondenten zijn gevraagd of ze positief zijn over het AB gebruik in
de Nederlandse veehouderij wanneer zij alle voor- en nadelen tegen
elkaar afwegen. Hier komen twee groepen uit naar voren:
● Zij die positief zijn over AB gebruik (n=17)
● Zij die negatief zijn over AB gebruik (n=163)
● Zij die gemiddeld scoren zijn hier weggelaten (n=339)



Deze twee groepen zijn vervolgens met elkaar vergeleken op een
aantal vragen en stellingen uit de vragenlijst (p≤0.01).



Er zijn geen verschillen in opleiding, geslacht, leeftijd, gezinssituatie,
arbeidsstatus, woonomgeving of inkomen

Positief vs negatief over antibioticum
gebruik 2/3
Mensen die positief zijn over de manier waarop er met AB wordt
omgegaan in de Nederlandse veehouderij,





zien meer het nut in van antibiotica gebruik en



hebben er bovengemiddeld vertrouwen in dat het vlees in de
supermarkt veilig is



zijn het iets minder mee oneens dat antibiotica te proeven is in het
vlees

ervaren minder risico’s
zijn afgelopen jaar wel minder vlees gaan consumeren en zijn dit ook
voor komend jaar van plan maar niet zo sterk als mensen die niet
positief zijn over het gebruik van antibiotica.

Positief vs negatief over antibioticum
gebruik 3/3
Zij die niet positief zijn,



willen niet dat antibioticum altijd preventief wordt toegepast en hebben liever
dat het helemaal niet wordt gebruikt. Positievelingen zijn hier neutraal tot licht
positief over.



denken ook niet dat preventief antibioticum gebruik nodig is om grote
uitbraken van ziektes bij dieren te voorkomen, of dat dit nodig is voor het
behoud van dierenwelzijn. Positievelingen zijn het juist eens met deze
stellingen.



zijn het meer eens met de stellingen dat bij communicatie over verantwoord
antibioticum gebruik:

●
●
●
●

De boodschap terug te vinden moet zijn op de verpakking
Dat dit op de voorkant van de verpakking staat
Het duidelijk zichtbaar in de winkel is
De boodschap objectief en neutraal is

Vertrouwen in veilig vlees 1/2


Respondenten zijn gevraagd of ze veel of weinig vertrouwen hebben
in de veiligheid van het vlees in de supermarkt. Hier komen twee
groepen uit naar voren:
● Zij die veel vertrouwen hebben (n=111)
● Zij die weinig vertrouwen hebben (n=161)
● Zij die gemiddeld scoren zijn hier weggelaten (n=247)



Deze twee groepen zijn vervolgens met elkaar vergeleken op een
aantal vragen en stellingen uit de vragenlijst (p≤0.01).

Vertrouwen in veilig vlees 2/2
Mensen die veel vertrouwen hebben in dat het vlees veilig is,



vinden het nog moeilijker om te beoordelen of bij het eten dat ze
kopen antibioticum is gebruikt



zijn meer bereid om over te stappen maar niet tegen
prijsverhoging.



zijn het er meer mee eens dat enkel zieke dieren behandeld moeten
worden met antibioticum en



zijn het er meer mee oneens dat antibioticum in vlees te proeven is,
vergeleken met de mensen die weinig vertrouwen hebben




vinden alle items rond communicatie belangrijk
zijn vaker vrouw of hebben een iets hogere opleiding

een

Nut van antibiotica gebruik 1/3


Respondenten zijn gevraagd of in hoeverre ze het nut van
antibioticum gebruik in zien voor de eigen alsook volksgezondheid,
het milieu, de boer, de dieren en de toekomstige generaties. Hier
komen twee (kleine) groepen uit naar voren:

● Zij die sterk het nut van antibioticum gebruik inzien (n=65)
● Zij die nauwelijks het nut van antibioticum gebruik inzien (n=88)
● Zij die gemiddeld scoren zijn hier weggelaten (n=366)



Deze twee groepen zijn vervolgens met elkaar vergeleken op een
aantal vragen en stellingen uit de vragenlijst (p≤0.01).



Er zijn geen verschillen in opleiding, geslacht, leeftijd, gezinssituatie,
arbeidsstatus, woonomgeving of inkomen.

Nut van antibiotica gebruik 2/3
Mensen die nauwelijks nut van antibioticum gebruik inzien,



zijn nog negatiever over het huidige antibioticum
Nederland dan zij die wel het nut van AB inzien.



zijn het er ook sterker mee oneens dat antibioticum altijd preventief
wordt toegepast en dat preventief antibioticum gebruik nodig is voor
het behoud van dierenwelzijn ivm mensen die een hoog nut ervaren.



zijn het oneens dat preventief antibioticum gebruik nodig is om
ziektes bij dieren te voorkomen. Zij die een hoog nut zien, zijn het
eens met deze stelling.

gebruik

in

Risico’s van antibioticum hoog versus laag
1/3


Respondenten zijn gevraagd of in hoeverre ze het gebruik van AB als
een risico ervaren voor de eigen alsook volksgezondheid, het milieu,
de boer, de smaak, de dieren en de toekomstige generaties. Hier
komen twee groepen uit naar voren:

● Zij die een hoog risico ervaren (n=152)
● Zij die een laag risico ervaren (n=90)
● Zij die gemiddeld scoren zijn hier weggelaten (n=277)



Deze twee groepen zijn vervolgens met elkaar vergeleken op een
aantal vragen en stellingen uit de vragenlijst (p≤0.01).



Er zijn geen verschillen in opleiding, geslacht, leeftijd, gezinssituatie,
arbeidsstatus, woonomgeving of inkomen

Risico’s van antibioticum hoog versus laag
2/3


Mensen die een hoog risico ervaren

● zijn minder vlees gaan consumeren dan zij die een laag risico
ervaren

● denken negatiever over het antibioticum gebruik in Nederland
● zijn het meer oneens dat preventief antibioticum nodig is voor
het behoud van dierenwelzijn

● zijn het meer eens met de stellingen dat bij communicatie over
verantwoord antibioticum gebruik

Risico’s van antibioticumgebruik hoog
versus laag 3/3


Zij die een laag risico ervaren denken niet dat AB in het vlees te
proeven is of de smaak van dierlijke producten beïnvloedt. Mensen
die een hoog risico ervaren, denken van wel.
● De boodschap terug te vinden moet zijn op de verpakking
● Dat dit op de voorkant van de verpakking staat
● Het duidelijk zichtbaar in de winkel is
● Informatie geeft over milieuvriendelijkheid en diervriendelijkheid
● Eén of meerdere keurmerken heeft voor verschillende delen van
dierenwelzijn en duurzaamheid.

Biologische vs reguliere consument 1/3



Respondenten zijn opgesplitst in twee groepen:

● Biologische consumenten waarbij minimaal 15% van hun vlees, zuivel
of ei aankopen, biologisch zijn(n=172)

● Reguliere consumenten waarbij minder dan 15% van hun vlees, zuivel
of ei aankopen, biologisch zijn(n=347)



Deze twee groepen zijn vervolgens met elkaar vergeleken op een
aantal vragen en stellingen uit de vragenlijst (p≤0.01).

Biologische vs reguliere consument 2/3
Biologische consumenten



zijn afgelopen jaar nog meer geminderd met vleesconsumptie dan
reguliere consumenten



vinden dat zij meer kennis hebben over voeding en gezondheid en
voeding en dierenwelzijn en zeggen producten ook beter te kunnen
beoordelen op dierenwelzijn



zijn bereid 15% meer te betalen voor producten waarbij verantwoord
is omgegaan met antibioticum. Reguliere consumenten hebben deze
bereidheid niet



maar beoordelen de biologische producten niet wezenlijk anders waar
het gaat om antibioticum-gebruik dan de niet-biologische
consumenten

Biologische vs reguliere consument 2/2


Biologische consumenten zijn het meer eens met de stellingen dat bij
communicatie over verantwoord antibioticum gebruik:

● De boodschap mensen overhaalt om antibioticum
verantwoorde producten te kopen

● Dat de informatie ergens is te vergelijken, bijvoorbeeld op een
website

● De boodschap informatie geeft over milieuvriendelijkheid en
diervriendelijkheid

● De boodschap één of meerdere keurmerken heeft voor

verschillende onderdelen van dierenwelzijn en duurzaamheid.



Er zijn geen significante verschillen in geslacht, leeftijd, opleiding,
inkomen, arbeidsstatus, gezinsgrootte of woonomgeving. Echter bij
p≤0.05, zijn er meer alleenstaanden bij de biologische consument.

Segmentering ??
En dus....
● We zien heel weinig verschillen tussen consumenten!
● Ook niet na de strengere selectie van groepen en scherpere
indelingen

● Alleen met betrekking tot het (zelf ingeschatte) kennisniveau is

er een uitgesproken groep die een verschil laat zien waar het
gaat om de bereidheid om over te stappen

● En biologische consumenten zijn ook bereid voor 15% hogere
prijs over te stappen

● Er zit een overlap tussen deze twee beide groepen

Informatie bronnen
Aan respondenten is gevraagd van welke bronnen zij gebruik zouden
maken wanneer zij iets melden over verantwoord antibioticum gebruik
alsook hoe betrouwbaar zij deze bronnen vinden
Bronnen waarvan men
gebruik zou maken wanneer
zij iets vertellen over
verantwoord
antibioticagebruik in de
Nederlandse veehouderij

Bronnen die men betrouwbaar
vindt wanneer zij iets vertellen
over verantwoord
antibioticagebruik in de
Nederlandse veehouderij

Familie en vrienden

4.09

4.36

Programma’s op televisie

4.26

4.19

Krant en tijdschriften

4.04

4.02

Internet

4.23

4.13

Overheid en de politiek

3.80

3.76

4.03

4.49

4.49

5.17

4.24

5.21

Organisaties zoals WNF,
Greenpeace, Wakker Dier
Consumenten- organisaties
zoals Consumentenbond
Wageningen Universiteit

Informatiebronnen


Aan respondenten is gevraagd in hoeverre zij welke bronnen
geloofwaardig achten wanneer zij communiceren over antibioticum
gebruik in dierlijke producten
Fabrikanten
Supermarkt
Overheid
Partij voor de Dieren
Programma op tv
Greenpeace
Combinatie supermarkt & Dierenbescherming
Wakker Dier
WNF
Dierenbescherming
Stichting Milieukeur
Voedingscentrum
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Informatiebronnen


Aan respondenten is gevraagd in hoeverre zij welke partijen
geloofwaardig achten wanneer zij iets zeggen over antibioticum
gebruik in de Nederlandse veehouderij
Uw supermarkt
De overheid (zoals het Ministerie van
EL&I)
Een boer(-in)
Een branche-organisatie binnen de
agrarische sector (zoals LTO)
Een dierenbeschermingsorganisatie
(zoals de Dierenbescherming)
Een consumentenprogramma (zoals
Kassa)
Een universiteit (zoals Wageningen UR)
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Informatiebronnen


Aan respondenten is gevraagd wie er deskundig is, eerlijk is of goede
zorg draagt bij antibioticagebruik in de veehouderij
Persoon of
instantie

Heeft
deskundigheid

Is eerlijk

Draagt goede
zorg

Boeren

4.56

3.95

4.28

Overheden

4.03

3.75

3.90

Universiteiten

5.15

5.11

4.72

Veeartsen

5.21

4.54

4.60

NGO’s als Wakker
Dier

4.35

4.27

4.40

Supermarkten

3.42

3.55

3.66

Vleesverwerkers of
fabrikanten

3.91

3.33

3.63

Slagers

4.06

3.86

3.95

Informatiebronnen

 En…
● NGO’s, VoedingsCentrum en kennisstellingen zijn
betrouwbare afzenders

● De overheid iets minder (let op: ze denken wel dat
de overheid “alles goed regelt”) en

● Het bedrijfsleven nog minder

Belangrijkste boodschap over antibioticum
gebruik


Aan respondenten is gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het
aanbieden van informatie over AB gebruik
Ik vind het belangrijk dat de boodschap..
niet afleidt van andere informatie in de winkel.
mensen overhaalt om antibiotica verantwoorde
producten te kopen.
ergens is terug te vinden, op bijvoorbeeld een
website.
niet afleidt van andere informatie op de verpakking.
ergens is te vergelijken, op bijvoorbeeld een website.
de informatie op een gestructureerde vorm (de plusen minpunten) aanbiedt.
duidelijk zichtbaar is in de winkel.
op de voorkant van de verpakking van een product is
terug te vinden.
is terug te vinden op de verpakking van een product.
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Belangrijkste boodschap over antibioticum
gebruik



Aan respondenten is gevraagd welke kenmerken de meest
geloofwaardige boodschappen in zich hebben (bij aanbieden van
informatie over AB gebruik)
Ik vind het belangrijk dat de boodschap..
informatie geeft over
milieuvriendelijkheid.
informatie geeft over de prijs.
één of meerdere keurmerken heeft voor
verschillende onderdelen van
dierenwelzijn en duurzaamheid.
informatie geeft over diervriendelijkheid.

objectief en neutraal is.
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

Conclusies

 Antibioticum

gebruik leeft niet echt bij consumenten; er
zijn weinig uitgesproken meningen

 Antibioticum

consumenten

gebruik is een ingewikkeld onderwerp voor

 Consumenten weten lang niet alles over
● Het antibioticum gebruik in de sector
● De relatie tussen het gebruik en smaak
● De relatie tussen het gebruik en kwaliteit van het
vlees

 Antibioticum

wordt vooral geassocieerd met vlees;
antibioticum wordt minder geassocieerd bij producten als
eieren en melk

Conclusies

 De

kennis is dus onvoldoende – consumenten zelf
zeggen

● Er ook minder van te weten en
● Er moeite mee te hebben om te beoordelen hoeveel
en waarvoor antibioticum wordt gebruikt

 Wél

duidelijk dat ze een voorkeur hebben voor curatief
antibioticum gebruik. Ze willen ook geen preventief
gebruik.

Conclusies

 Er zijn geen grote verschillen tussen consumenten
 Een kleinere groep mensen die meer denkt te

weten
over antibioticum en de biologische consumenten zegt te
willen overstappen naar een andere variant met minder
antibioticum gebruik ook wanneer het product duurder
wordt

 Veel mensen zeggen bewuster te willen kunnen kiezen.
 Maar… men heeft veel vertrouwen in de overheid waar
het gaat om het regelen van het antibioticumgebruik

 Al

scoren VoedingsCentrum, NGO’s en kennisinstellingen
hoger dan de overheid wat betreft betrouwbaarheid en
geloofwaardigheid

Dank voor uw
aandacht

Verdere vragen?
Marieke.meeusen@wur.nl

