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In de pluimveesector is het sinds jaar
en dag gewoonte om de snavels van
kippen af te knippen, om te voorkomen
dat ze elkaar doodpikken. Maar uit het
oogpunt van dierenwelzijn is het knippen van de snavels niet wenselijk, vindt
staatssecretaris Dijksma. Daarom presenteerde ze onlangs een verbod, ingaande per 2018. Tegen die tijd zouden
wetenschappers uitgevogeld moeten
hebben hoe je kippen geweldloos kunt
laten samenleven. Door aangepaste
huisvesting bijvoorbeeld, en een ander
managementsysteem. Maar ook wijst
de politica naar onderzoek waarbij geprobeerd wordt een ‘vreedzame kip’ te
fokken. Aan fokkerijonderzoeker Piter
Bijma de vraag of de verwachting van
Dijksma realistisch is.
Slagen jullie erin om door middel van
selectie een vredelievende kip te
fokken?
‘Er is zeker succes. In het begin van
onze selectieproef hadden we 30 procent sterfte door uitval. In de vierde generatie in Nederland was dit teruggelopen tot circa 15 procent. Per generatie
een verbetering van 3 tot 4 procent dus.
Wel is er sprake van ‘afnemende meer-

opbrengsten’. Naarmate de sterfte daalt,
wordt verdere verbetering lastiger.’
Is hiermee een vreedzame kip (met
intacte snavel) binnen bereik?
‘Niet direct. Wij werken met een zuivere foklijn. Legkiphouders werken altijd met een commerciële kruising
waar onze lijn hoogstens deel van uitmaakt. De eigenschappen van onze raskippen overbrengen naar de gekruiste
rassen kost nog eens een aantal jaren.
Daarnaast kan de huisvesting het resultaat beïnvloeden. Onze kippen bevinden zich in een Canadese legbatterij,
maar in Nederland worden de kippen
tegenwoordig in grote groepen gehouden. De sterfte kan dan verder oplopen.’
Zijn vreedzame kippen ook goede
productiedieren?
‘We vinden een licht negatief verband
tussen kannibalisme en eiproductie, de
sociale kippen beginnen iets later met
leggen. Dit onderzoek is lopend, dus
harde getallen zijn nog niet voorhanden.’
Mag Dijksma erop vertrouwen dat er in
2018 een oplossing is?
‘Onze conclusie is: Met fokkerij kun
je het kannibalisme duidelijk verminderen. Maar het sterftepercentage terugbrengen tot nul lukt niet met alleen
fokkerij-oplossingen. Vernieuwingen
vanuit andere richtingen, zoals de
huisvesting, zijn minstens zo belangrijk.’ AS
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Wat vindt u ervan dat het arrest een streep zet door het
genpatent?
‘Ik ben blij dat het gezond verstand uiteindelijk zegeviert,
maar het is rijkelijk laat. Zeker wanneer je je bedenkt dat Myriad’s patenten verlopen in 2015. Gelukkig reikt het precedent verder. De isolatiedoctrine – het idee dat een stukje DNA
isoleren gelijk staat aan een uitvinding – is van tafel. Dat was
zoals een rechter zei een echte lawyer’s trick.’
Toch staat de achterdeur wijd open. Je kunt nog steeds patent
aanvragen op cDNA, een in het laboratorium gemaakte
‘afdruk’ van de coderende gen-delen.
‘Van mij had de uitspraak radicaler mogen zijn door ook deze
vorm van patent af te wijzen. Bij cDNA is de overbodige informatie weliswaar uit het gen gehaald, maar wat overblijft was
ook in het originele DNA aanwezig.’
Gaan biotechnologische bedrijven hier veel last van hebben?
‘Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Vooraf waarschuwden bedrijven voor het instorten van de industrie, maar nu komen
er al meer genuanceerde reacties. Je zag die onzekerheid ook
aan aandelenkoers van Myriad, die na de uitspraak op en
neer schoot.’
Gaan we in Europa nog wat merken van deze uitspraak?
‘Dat is een goede vraag. In de EU zitten we nu met een belachelijke richtlijn rondom biotechnologische uitvindingen uit
1998. Deze stelt expliciet dat genen patenteerbaar zijn, zelfs
wanneer ze identiek zijn aan genen in de natuur. Destijds is
dit ingevoerd om vooral niet bij de VS achter te lopen.’
Merkt Jan-met-de-pet nog iets van deze uitspraak?
‘In de VS zullen vrouwen met een aanleg voor borst- en eierstokkanker proﬁteren. Genetische testen worden goedkoper
en kunnen door meer bedrijven aangeboden worden nu het
monopolie van Myriad is doorbroken.’ RR
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‘Constant fungi renaming by taxonomists causes
confusion, while Carl Linnaeus introduced their
profession to avoid that.’
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Pieter Christiaan Biemond, promoveerde op 12 juni in Wageningen.
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