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CAVIA KAN LONGONTSTEKING VEROORZAKEN
Mensen kunnen een luchtweginfectie oplopen van hun cavia. Dit blijkt uit onderzoek
waaraan Wageningen Bioveterinary
Research bijdroeg.
Minstens drie Nederlanders hebben in de afgelopen vier jaar een ernstige luchtweginfectie
opgelopen van een zieke cavia. Dat meldde het
Amerikaanse tijdschrift New England Journal of
Medicine op 7 september. ‘In eerste instantie
werd gedacht dat deze mensen besmet waren
met de papegaaienziekte’, vertelt dierenartsonderzoeker Marloes Heijne van Wageningen
Bioveterinary Research. Ze maakte deel uit van
het team van dierenartsen, artsen en microbiologen dat het onderzoek uitvoerde.
De onderzoekers ontdekten echter dat een
andere Chlamydia-bacterie, namelijk Chlamydia caviae, de oorzaak was. ‘We wisten wel dat
deze bacterie oogontsteking bij cavia’s geeft
en mogelijk ook bij mensen, maar ernstige
longontsteking bij mensen is nog nooit eerder in de literatuur beschreven.’ De patiënten
waren gezonde dertigers. Twee van hen waren
zo ernstig ziek dat ze op de intensive care belandden. Alle drie herstelden gelukkig volledig nadat ze met het juiste antibioticum waren behandeld.

Hoe vaak C. caviae luchtweginfecties veroorzaakt, is volgens Heijne niet bekend. ‘Het
is goed mogelijk dat de bacterie meer voorkomt, maar er wordt niet altijd diagnostiek
uitgevoerd, aangezien mensen vaak al herstellen door de behandeling.’
Caviabaasjes hoeven zich niet direct zor-

gen te maken, zegt Heijne. ‘We hebben nu
drie patiënten in vier jaar tijd en de bacterie is
goed te behandelen met antibiotica. Het belangrijkste is dat artsen en dierenartsen hiervan op de hoogte zijn, zodat ze snel een diagnose kunnen stellen en het juiste advies en de
juiste behandeling kunnen geven.’ TL

De Nederlandse overheid kan de vleesproductie duurzamer maken door meer reststromen uit de voedingsindustrie, zoals
slachtafval en voedselresten, toe te staan
in veevoer. Dat stelde Walter Gerrits, persoonlijk hoogleraar Diervoeding, op 31
augustus in zijn inaugurele rede.
Er worden in Nederland al heel wat bijproducten van de levensmiddelenindustrie in diervoer
gebruikt, maar er is een verbod op het gebruik
van slachtafval en voedselresten. Diermeel uit
slachtafval werd in 1999 verboden door de EU,
uit angst voor de ziekte van Creutzfeldt-Jacob.
Het verbod op voedselresten stamt uit 1986 en
was een reactie op angst voor de verspreiding
van varkenspest. Het is een omvangrijke afvalstroom, aldus Gerrits, waarvan een groot deel
wordt omgezet in bio-energie. De gezondheidsrisico’s zijn bijzonder klein bij de juiste verwerkingstechnieken. Hij vindt dat de overheid dit
verbod moet heroverwegen, zodat er meer bijproducten in veevoer verwerkt kunnen worden.
Naast deze beleidswijziging moeten we
minder vlees gaan eten in Nederland, stelt de
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persoonlijk hoogleraar Diervoeding. Maar
mondiaal gezien zal de vleesconsumptie stijgen vooral in Aziatische en Afrikaanse landen.
Daarom moeten we vooral efficiënter omgaan
met de beschikbare biomassa.
Gerrits werkt aan het verbeteren van nutriëntefficiëntie, de efficiëntie waarmee voedingstoffen worden omgezet in groei van het
dier. Hij wil op die manier bijdragen aan het
beperken van de hoeveelheid land die nodig is
om dierlijke eiwitten te produceren. Gerrits
denkt dat er winst is te behalen door de voeding beter af te stemmen op het genetisch potentieel van dieren. ‘Ook kunnen we in de toekomst het aanbod aan voedingstoffen beter
afstemmen op de behoefte van het dier, door
tijdens het groeitraject meer informatie over
dieren te registreren.’
Maar er zijn ook ontwikkelingen die op gespannen voet kunnen staan met nutriëntefficiëntie, constateert Gerrits. Neem de toegenomen aandacht voor dierenwelzijn. ‘Het is niet
de ambitie van het varken om zoveel mogelijk
voer om te zetten in vlees. Dat is de ambitie
van de varkenshouder.’ Zo toont onderzoek
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‘MEER RESTSTROMEN BENUTTEN IN VEEVOER’

Walter Gerrits

aan dat agressie en staartbijten bij varkens
toenemen bij een eiwitarm voer, terwijl dit
voer qua eiwitefficiëntie en milieubelasting
juist goed scoort. Gerrits zoekt naar precisievoeding om dit soort botsingen tussen voerefficiëntie, milieu en welzijn op te lossen. AS

