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Actueel

De voedselketen : 
kwetsbaar voor aanslagen ?

Reeds voor het uitbreken van de oorlog in Irak, was de spanning in verband 
met potentiële aanslagen tegen de bevolking toegenomen. De opzettelijke be -
smetting van voedsel voor terroristische doeleinden is een mogelijkheid, maar ook 
met het dreigen zonder daadwerkelijke uitvoering kan gepoogd worden ons systeem 
te de stabiliseren. Daarom zijn verschillende overheidsdiensten in verhoogde staat van 
waakzaamheid. Ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 
neemt hierin zijn verantwoordelijkheid.

•  Maak de verantwoordelijke van de winkel 
waar u deze tekortkomingen vaststelt er 
attent op. Zo voorkomt u dat een minder 
aandachtig iemand het voedingsmiddel 
toch zou kopen.

•  Ook indien u deze tekortkomingen pas 
thuis vaststelt is het raadzaam de goede-
ren niet te gebruiken.

•  Was uw groenten en fruit grondig. 
Controleer tijdens de bereiding van uw 
levensmiddelen deze ook verder op 
anomalieën.

Het Voedselagentschap zal elke dreiging of 
mogelijke besmetting bestuderen en gepaste 
maatregelen nemen in samenwerking met de 
andere bevoegde overheden.

Geen reden tot paniek Met de sectoren 
actief binnen de voedselketen werden afspra-
ken gemaakt om de risico’s te beperken. Maar 
ook de consument kan zijn steentje bijdragen 
door het navolgen van een aantal principes 
die trouwens in gewone omstandigheden 
ook hun nut hebben.

•  Controleer bij de aankoop van uw levens-
middelen op de aanwezigheid van ano-
malieën. Deze kunnen zich op allerhande 
manieren voordoen : uitzicht, consistentie, 
geur, kleur enz.

•  Koop ook enkel voorverpakte produc-
ten waarvan de verpakking gaaf is. Is de 
verzegeling intact ? Zijn er gaten in de 
verpakking ? Is er inhoud uitgelekt ? Zijn 
verpakkingen nog steeds luchtdicht ?





Dossier

Crisispreventie en -beheer : 
voorkomen beter dan genezen

Bij iets dat zo gevoelig ligt als voedselveiligheid is een “crisis” nooit ver weg. Een “incident in 
de voedselketen”, zoals we dat in de wandelgangen bij het Voedselagentschap noemen, kan 
immers een impact hebben op de volksgezondheid. Onder het motto “voorkomen is beter dan 
genezen” beschikt het FAVV dan ook over een stafdienst “Crisispreventie en -beheer”.

 maart : het operationeel en 
strategisch plan van de stafdienst 
Crisispreventie en Crisisbeheer 
was nog maar pas goedgekeurd 
door het directiecomité van het 
Voedselagentschap, of er diende 
zich vanuit Nederland een drei-
ging aan : de klassieke vogelpest 
of Aviaire Infl uenza (AI). Dit is een 
zeer ernstige ziekte bij pluimvee, 
veroorzaakt door een pathogeen 
Infl uenzavirus (zie kaderstukje).  
Ook in  België moesten vervolgens 
onmiddellijk maatregelen geno-
men worden. Dit ging van het 
traceren van pluimvee en broed-
eieren afkomstig uit Nederland 
tot het instellen van verhoogde 
waakzaamheid in de sector.  

Sedert die dag is het FAVV zich 
aan het voorbereiden op een 
mogelijke uitbraak in België. Het 
werd al eventjes spannend met 
een ernstige verdenking te Ravels, 
maar dit bleek uiteindelijk geluk-
kig loos alarm te zijn. 

Crisissdraaiboek De ervaring 
bij het beheersen van de crisis-
sen uit het verleden (varkenspest 
, dioxinecrisis , en meer 
recent de dreiging van Mond- 
en Klauwzeer in ) komt nu 
goed van pas.  Er was door de 
voorloper van de stafdienst, het 
Nationaal Bestrijdingscentrum 
bij het Ministerie van Landbouw, 
een draaiboek uitgewerkt voor 
het bestrijden van besmettelijke 
dierziekten zoals varkenspest 
en mond- en klauwzeer. Voor 
vogelpest is het handboek nog in 
de ontwerpfase, maar de basis-
principes zijn steeds dezelfde : een 
buff erzone afbakenen en starten 
met een preventieve opruiming. 
Ondertussen wordt de tracerings-
operatie uitgevoerd.

De vogelpest : verloop van de acties van het FAVV tot nu toe

-- Klinische verdenkingen van aviaire infl uenza op legbedrijven in de Gelderse Vallei (Nederland)

--
FAVV wordt op de hoogte gebracht door de Nederlandse autoriteiten. Fase van verhoogde 

waakzaamheid wordt ingesteld. Risicocontacten worden door crisiscel opgespoord.

-- PCE zetten  risicobedrijven onder toezicht. In Nederland breidt de ziekte gestadig uit.

--
Beslissing om sommige partijen broedeieren en braadkuikens ingevoerd uit Nederland preven-

tief te ruimen. Op landelijk niveau worden preventieve maatregelen ingesteld.

-- Klinische verdenking van vogelpest in Ravels. Een buff erzone wordt afgebakend

-- Preventieve ruiming van alle pluimvee op het verdachte bedrijf en in de -km zone errond.

-- Nationale stand-still voor levend pluimvee en broedeieren.

-- Eerste resultaten van verdenking zijn negatief.

-- Stand still wordt opgeheven en de maatregelen in de buff erzone worden versoepeld.

--
Defi nitieve resultaten van het onderzoek in Ravels zijn negatief. De buff erzone wordt opgehe-

ven, alleen de preventieve maatregelen in het kader van de verhoogde waakzaamheid blijven.

--
In Nederland zijn een -tal gevallen bevestigd; gemiddeld worden een tiental verdenkingen 

per dag bevestigd. Het gebied met beperkende maatregelen heeft een straal van ±  km.

--

Uitbraak in Nederweert in Nederlands Limburg. Het toezichtsgebied rond de uitbraak komt tot 

aan de Belgische grens. Een buff erzone wordt afgebakend in het noordoosten van Limburg, 

grenzend aan het Nederlandse toezichtsgebied.

Het FAVV treft alle maatregelen om op een uitbraak voorbereid te zijn.

-- Versoepeling van de maatregelen in de buff erzone.

--
Ernstige verdenking van vogelpest in Meeuwen-Gruitrode: stand still ingesteld voor heel het 

Belgische grondgebied
Het Crisiscentrum 

op de e verdieping 
van WTC III



Vogels met griep… ?
De ziekte die in de volksmond “vogelpest” 
genoemd wordt heet in feite “aviaire infl uenza”, 
een soort griep, en zou dus eigenljk beter “vogel-
griep” genoemd worden. Ongeveer alle soorten 
vogels zijn er vatbaar voor, maar het is vooral zeer 
besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Het is bij 
deze dieren een snel verlopende ziekte die duide-
lijk zichtbaar is en leidt tot sterfte. Besmetting van 
pluimvee kan plaatsvinden via direct contact met 
zieke dieren, of door blootstelling aan besmet 
materiaal, zoals mest of kratten. Ook via de lucht 
is indirecte besmetting mogelijk. Vaak zijn wilde 
watervogels virusdragers, zonder dat zij zichtbaar 
ziek zijn. Hierdoor kan ongemerkt besmetting bij 
pluimvee plaatsvinden.

Het type vogelpestvirus dat in de Gelderse vallei 
voorkomt, vormt geen risico voor de mens, 
hoewel een aantal mensen bij het ruimen van 
de bedrijven in Nederland er toch besmet zijn 
geraakt en een milde oogontsteking hebben 
opgelopen. Het ging daarbij om mensen die 
intensief contact hadden gehad met besmette, 
levende dieren.

Aangezien het risico voor mensen vrijwel nihil 
is, kan je rustig kippenvlees of eieren (of produc-
ten op basis daarvan) blijven eten. Overigens is 
het altijd verstandig om het algemene advies te 
volgen om kippenvlees altijd goed te verhitten en 
hygiënisch te behandelen. Dat laatste wil zeggen : 
houd rauw en bereid voedsel gescheiden en 
reinig alles wat in contact komt met rauw vlees 
zorgvuldig. Eieren worden best goed gekookt of 
gebakken en bij voorkeur niet rauw verwerkt in 
gebak of mayonaise.



Communicatie Heikele 
punten bij veel crisissen zijn steeds 
communicatie (extern en intern) 
en de verwerkingscapaciteit voor 
besmette of verdachte dieren. 

Qua organisatie voor de bestrij-
ding van een uitbraak van 
klassieke vogelpest wordt er 
gewerkt met één centrale dienst  
in Brussel en één of meerdere 
lokale crisiscentra (in dit geval in 
Lier). De communicatie gebeurt 
via verschillende kanalen om 
er zeker van te zijn dat de door 
te geven boodschappen bij de 
medewerkers van de betrokken 
Provinciale Controle-eenheid (PCE) 
ook toekomen. Op het moment 
dat u dit leest is er misschien een 
uitbraak en zullen de verschillende 
crisismedewerkers volop in de 
weer zijn.

Gezond verstand Welk profi el 
moet een goede crisisman/vrouw 
hebben? De medewerkers van de 
stafdienst hebben best verschil-
lende achtergronden en moeten 
zeer goed in team kunnen werken. 
Stressbestendigheid is ook een 
factor van belang, naast het 
hebben van een sterke analytische 
geest en wat men in de volksmond 
noemt “gezond boerenverstand” is 
minstens even belangrijk. 

In totaal telt de dienst in “vre-
destijd”  medewerkers die het 
operationeel en strategisch plan 
zullen uitwerken. 

Basisplan en technische 
handboeken In de kalme 
periodes wordt het Algemeen 
Crisishandboek verder uitgeschre-
ven: het is een basisplatform waar 
dan de verschillende technische 
handboeken worden aan vastge-
hecht. Zo wordt er gewerkt aan 
een technisch handboek voor 
nucleaire incidenten (in samen-

werking met het CGCCR: het crisis- 
en coördinatiecentrum van de 
Federale Regering), een handboek 
voor chemische contaminanten 
(waar het fameuze CONSUM 
programma een belangrijke 
rol in speelt), een bestrijdings-
programma voor biologische 
agentia (met inbegrip van een luik 
“voedingsterreur”), een gerichte 
aanpak voor fysische rampen 
en besmettingen en last but not 
least, een aanpak voor zoönosen 
(besmettelijke dierziekten).

Simulatie Een serieuze boter-
ham, die nog dikker wordt aange-
zien het allemaal goed en wel is 
om scenario’s te schrijven, je moet 
ze ook nog uittesten. Dit gebeurt 
via “levensechte” simulaties waar-
bij alle betrokken actoren letterlijk 
hun rol moeten “spelen”. Belangrijk 
bij simulatie-oefeningen is dat 
men onafhankelijke waarnemers 
heeft, die de pijnpunten in de 
scenario’s blootleggen, de “missing 
links” detecteren, zodat er nadien 
kan aan verholpen kan worden.

Als afsluiter kan men stellen 
dat een perfect geïntegreerde 
autocontrole gekoppeld aan een 
eff ectieve autocontrole van de 
overheid de Stafdienst overbodig 
zou maken. Maar dit is wellicht 
nog niet voor morgen…

Meer info over de klassieke vogel-
pest en de maatregelen die door het 
Voedselagentschap werden geno-
men kan u vinden op de website van 
het FAVV www.favv.be. 

Professionelen uit de pluimveesector 
kunnen met hun vragen terecht bij 
het callcentrum (/  , 
van . tot . uur). 
Consumenten kunnen zich richten 
naar het Meldpunt (  , 
gratis nummer).





Feiten en cijfers

Nitrofuranen in eipoeder : 
een stand van zaken
Net in deze Paasperiode staan eieren ook op een minder positieve manier in de belang-
stelling, en niet alleen door de steeds aanwezige dreiging van vogelpest. De Nationale 
Opsporingseenheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen heeft 
op  maart ll. een gecoördineerde actie uitgevoerd bij een belangrijk eierverwerkend bedrijf in 
de provincie Luxemburg. Dit gebeurde nadat eerder in de verwerkingseenheid van het bedrijf 
een partij eipoeder, ingevoerd uit India, in beslag werd genomen wegens de aanwezigheid van 
metabolieten van nitrofuranen. 

Het gebruik van dit genees-
middel in de voedselketen is in 
Europa niet toegelaten gezien 
zijn schadelijke eigenschappen. 
Residuen van nitrofuranen mogen 
dan hier ook niet aanwezig zijn in 
levensmiddelen. 

Acties van het FAVV Het 
Voedselagentschap is het pro-
bleem zelf op het spoor geko-
men via de meldingsplicht van 
de laboratoria. Die zijn immers 
verplicht anomalieën aan het 
Voedselagentschap te melden, 
zelfs bij analyses uitgevoerd voor 
derden (in dit geval het eierver-
werkend bedrijf ). Het is dus niet 
het bedrijf zelf dat het Agentschap 
inlichtte.

•  Het Agentschap begaf zich tij-
dens een eerste actie ter plaatse 
in het eiverwerkend bedrijf en 
trof er één partij eipoeder aan 
met dezelfde herkomst als het 
staal dat door het laboratorium 
werd geanalyseerd (India). Deze 
partij werd geblokkeerd en 
bemonsterd. In het staal werden 
metabolieten van nitrofuranen 
vastgesteld. Van deze partij was 
nog niets geleverd aan klanten. 
Het bedrijf maakte toen geen 
melding van de aanwezig-
heid van andere gelijkaardige 
partijen. 

•  De Nationale Opsporings-
eenheid van het Agentschap 
voerde dan op  maart een 
gecoördineerde actie uit bij het 
eiverwerkend bedrijf om een 
volledig zicht te krijgen op de 
situatie. Tijdens dit onderzoek 
werd ondermeer de aanwe-
zigheid vastgesteld van een 
grote hoeveelheid eipoeder 
(ongeveer  ton), eveneens 

uit India. Deze loten werden 
eveneens bemonsterd en na 
analyse, alle ook positief bevon-
den op nitrofuranen. Ze werden 
eveneens geblokkeerd.

•  Alle aanwezige loten eipoeder 
werden systematisch bemon-
sterd. Het Voedselagentschap 
brengt ook tot één jaar terug de 
getuigenmonsters in kaart om 
zo een beeld te krijgen van de 
producties van het voorbije jaar. 
Eipoeder van besmette loten 
wordt teruggeroepen. 

•   Andere aspecten zoals het res-
pecteren van de meldingsplicht, 
de autocontrole en de traceer-
baarheid van het bedrijf worden 
doorgelicht. In het belang van 
dit onderzoek werden de acti-
viteiten van het bedrijf tijdelijk 
stopgezet. 

Intussen heeft het bedrijf onder 
strikte voorwaarden de fabricage 
en handel mogen hervatten, in 
overleg en met de goedkeuring 
van het voedselagentschap, waar-
bij er zorg voor gedragen wordt 
dat aan alle reglementaire eisen 
voldaan is en de veiligheid van 
de geleverde producten gega-
randeerd wordt (afwezigheid van 
nitrofuranen in de grondstoff en en 
afgewerkte producten).

Resultaten Op het moment van 
schrijven zijn de ontledingsresulta-
ten van  monsters bekend. In  
monsters hiervan werden nitrofura-
nen aangetoond ( ), de andere 
monsters waren negatief.  In totaal 
zullen ongeveer  monsters 
moeten ontleed worden van de 
loten die tot één jaar geleden gefa-
briceerd werden.

Terugroepingen Het eipoeder 
was grotendeels bestemd voor 
buitenlandse afnemers.Via het 
Rapid Alert System for Food and 
Feed (RASFF) worden de betrokken 
landen er van ingelicht welke loten 
nitrofuranen bevatten. De tracering 
van herkomst en bestemming 
wordt verder gezet.

Ook aan Belgische bedrijven 
werden een aantal positieve loten 
geleverd. Deze producten worden 
enkel aan levensmiddelen- of 
dierenvoedingsbedrijven en aan 
de chemische of cosmetische 
industrie geleverd en niet recht-
streeks aan de consumenten. Deze 
bedrijven worden ingelicht om de 
eiproducten in voorraad terug te 
roepen.

De procureur des koning van 
Neufchâteau werd ingelicht 
omtrent de vaststellingen van 
het onderzoeksteam van het 
Voedselagentschap in het bedrijf. 
Een PV wordt hem overgemaakt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Niet in consumptie-eieren

Het gaat om eipoeder (o.m. gebruikt voor de 
bereiding van gebak), niet om consumptie-
eieren. Naar aanleiding van de vaststelling van 
deze contaminatie heeft het FAVV onmiddel-
lijk een steekproefcontrole georganiseerd op 
consumptie-eieren geproduceerd in België. Alle 
testresultaten zijn totnogtoe negatief voor nitro-
furanen, wat aangeeft dat de contaminatie van 
buiten ons land afkomstig is. Tot nu toe werden 
enkel restanten van nitrofuranen in eipoeder uit 
India ontdekt. Er zijn nog geen aanwijzingen dat 
het probleem zich ook voordoet in andere eipoe-
ders. Om besluiten te trekken moet gewacht 
worden op het resultaat van alle analyses.





Korte berichten

Nieuwe directeurs voor 
Controle en Controlebeleid

Op  april  werden bij het Voedselagentschap  
nieuwe directeurs aangesteld (zogenaamde “n- mana-
gers” volgens de Copernicushervorming in de federale 
overheid).

Bij het bestuur Controlebeleid wordt Walter 
Van Ormelingen directeur van de afdeling 
Plantenbescherming en veiligheid van de plantaar-
dige productie. Hij was als landbouwingenieur actief 
bij het Bestuur Landbouw van het Waals Gewest.

 André Raskin wordt er interim directeur bij 
Dierengezondheid en veiligheid van dierlijke 
producten. Hij behoort als dierenarts reeds tot het 
Voedselagentschap en zal deze managementfunctie 
ad interim uitoefenen in afwachting van de invulling 
van het taalkader. 

Geert De Poorter wordt directeur bij de afdeling 
Transformatie en distributie van voedingsmiddelen. 
Ook hij behoort als bioingenieur-scheikunde reeds 
tot het Voedselagentschap.

Bij Controle komt Guy Temmerman aan het hoofd 
van de algemene directie voor het Nederlandstalige 
landsgedeelte. Ook hij behoort als licentiaat schei-
kunde reeds tot het Voedselagentschap. 

Paul Mullier wordt directeur bij de algemene directie 
voor het Franstalige en Duitstalige landsgedeelte. Hij 
was als dierenarts actief bij de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, 

Nog bij Controle wordt Véronique Berthot tijdelijk 
belast met de coördinatie en de leiding van de 
centrale administratie in afwachting van de creatie 
van een bijkomende n- functie die intussen door de 
Ministerraad werd goedgekeurd. Véronique Berthot 
behoort momenteel tot de staf van de gedelegeerd 
bestuurder.

Meldpuntvraag
van de maand

Is het waar dat nieuwe 
aardappelen met groene 

plekken giftig zijn maar dat 
koken het gif vernietigt?

Onder invloed van licht verkleuren 
aardappelen groen. Het overkomt 

aardappelen die teveel zon hebben gezien, 
bijvoorbeeld omdat ze niet diep genoeg 

in de grond zaten of niet in het 
donker werden bewaard. 

De groene plekken wijzen op een 
verhoogd chlorofylgehalte (“bladgroen”) 

maar bevatten tevens een hoge concentratie 
solanine. Solanine is een natuurlijke gifstof 

die door aardappelen geproduceerd wordt en 
vormt zo een afweermiddel van de aardap-

pelplant tegen vraat van bepaalde schimmels 
en insecten. Bij de mens remt het de vorming 

van protease in de maag, een enzym dat 
onmisbaar is voor de vertering van eiwitten. 

Vele mensen leven in de waan dat ze nieuwe 
aardappelen  maal moeten koken om ze 
beter verteerbaar te maken en het giftige 
solanine te verwijderen. Het enige wat ze 

bereiken is het wegspoelen van de Vitamine C 
terwijl de aardappel juist één van onze 

voornaamste bronnen is van dat vitamine. 

Solanine wordt niet vernietigd tijdens de 
bereiding (koken, stomen, bakken,...) en is 

alleen maar verwijderbaar met wegschillen 
of wegsnijden. Goed schillen is de boodschap!

Nieuwe website 
(binnenkort)
We zijn de laatste hand aan het leggen aan onze 
nieuwe website. De oude site, hoewel onlangs 
grafi sch wat aangepast, is eigenlijk een voortvloeisel 
van een ad-hoc crisis-site die we hadden opgezet ter 
gelegenheid van de BSE-crisis begin , en voldoet 
qua structuur en onderhoudbaarheid niet langer.

We hopen onze nieuwe site begin mei on-line te 
krijgen. Een reden te meer om regelmatig eens een 
kijkje te gaan nemen !





Zelfde minimumeisen

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking 
met Bioforum, de nationale koepelorganisatie 
van verenigingen die ter bevordering van de 
biologische sector werken. 

Is hiermee de discussie afgerond ? Wellicht niet. 
Wellicht heeft de ‘traditionele landbouw’ even-
zeer wetenschappelijke tegenargumenten...

Het standpunt van het Voedselagentschap 
hierin is echter duidelijk : alle producten, bio 
of niet, moeten aan dezelfde minimumeisen 
voldoen. 

Het FAVV maakt bij de bemonstering en de 
controles geen onderscheid.

Weet wat je eet

Is biologische voeding gezonder?  Veiliger?

De vraag of het eten van biologische producten op korte termijn bijdraagt aan de gezondheid, 
is niet met een simpel ‘ja’ te beantwoorden. Biologische producten bevatten niet méér eiwitten, 
mineralen en vitamines. Wel is zeker dat biologische landbouw bijdraagt aan een schoner 
milieu, omdat de sector geen chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen toepast en een 
dier alleen medicijnen krijgt als het ziek is. Toch blijft er nog de actuele vraag : zijn biologische 
producten veiliger danwel onveiliger dan gangbare producten? Experts als Ellen Winkel, Jac 
Meijsen en Geert Gommers voor Platform Biologica (NL) & BioForum (B) verzamelden gedu-
rende één jaar feiten en argumenten. Een samenvatting van hun bevindingen.

Residu’s In de biologische 
landbouw is het gebruik van che-
misch-synthetische bestrijdings-
middelen bij plantaardige teelt 
niet toegestaan. Ook preventief 
gebruik van antibiotica in de 
veehouderij is verboden, wat leidt 
tot een zeer laag gebruik. Bij de 
verwerking van biologische voe-
dingsmiddelen zijn synthetische 
toevoegingen, zoals chemische 
geur-, kleur- en smaakstoff en en 
conserveringsmiddelen, niet toe-
gestaan. Onderzoek toont aan dat 

biologische voedingsmiddelen 
bijna vrij zijn van bestrijdings-
middelen. Bijna: door vervuiling 
van buitenaf zijn residu’s niet 
helemaal uit te sluiten. 

Mycotoxinen Mycotoxinen 
zijn gifstoff en die gemaakt 
worden door schimmels. De 
meest bekende is DON, gemaakt 
door de Fusariumschimmel, die 
kan voorkomen in granen. DON 
kan o.a. bij kinderen groeiach-
terstand veroorzaken. Hoewel 
vaak  beweerd wordt dat het 
achterwege laten van chemische 
bespuitingen bijdraagt aan een 
hoger DON-gehalte op tarwe, 
zijn er aanwijzingen dat dit niet 
het geval hoeft te zijn. Er zijn 
weinig eff ectieve middelen 
tegen Fusarium en chemische 
middelen veroorzaken een 
zekere mate van stress, waardoor 
de schimmel juist aangezet 
wordt tot het produceren van 
toxines.  

Tijdens een wereldcongres over 
mycotoxinen concludeerde E. 
Lammerts van Bueren (Louis Bolk 
Instituut) dat er geen belangrijke 
verschillen zijn in de mycotoxi-
neniveau’s tussen gangbaar en 
biologisch geteelde Europese 
tarwe.

PCB besmetting Het is 
niet te voorkomen dat alge-
mene milieuverontreiniging 
via de lucht ook op biologische 
producten terecht kan komen. 
Als boeren hun producten 
tijdelijk niet meer mogen leveren 
vanwege een calamiteit gelden 
dezelfde regels voor gangbare 
als voor biologische boeren.

Gehaltes van PCB’s hangen af van 
industriële vervuiling en hebben 
in feite geen directe relatie met de 
landbouwvorm. 

Toch lijkt het risico op PCB-
besmetting in bioproducten 
kleiner. Het gebruik van dierlijke 
grondstoff en in biovoeders voor 
runderen, varkens en kippen is in 
België verboden (met uitzonde-
ring van biologische melk voor 
jonge dieren). Meteen is de deur 
voor dierlijke vetten en vismeel 
of visolie gesloten. En dit zijn juist 
de ingrediënten met het hoogste 
risico op besmetting met PCB’s. 

Voor meer info over bioproducten 
en een voortdurende actualise-
ring van feiten en argumenten : 
www.platformbiologica.nl en 
www.bioforum.be





Recept

Eieren op Oekraïense wijze 

Deze variante op het “Russisch ei”  wordt in de Oekraïne met Pasen als 
voorgerecht gegeten. Traditioneel dient men ze warm op, maar koud zijn 
ze ook heerlijk. En als je kinderen mee feesten, kunnen ze je helpen bij het 
klaarmaken. Het recept is eenvoudig, je moet er enkel wat voorzichtig bij te 
werk gaan om een mooi ogend resultaat te kunnen opdienen.

Voor  personen  eieren,  g zachte boter, een soeplepel mayo-
naise,  soeplepels dikvloeibare slagroom, twee takjes verse dille, 
 koffi  elepels zachte paprika in poeder,  ontzilte en gespoelde ansjo-
visfi lets (of een blikje ingemaakte paprika’s),  soeplepels paneermeel, 
en  soeplepels geraspte gruyèrekaas, en een takje peterselie. 

(Hiermee bekom je  halve eieren per persoon, goed voor een hartig voor-
gerecht. Als je ze liever samen met andere versnaperingen bij het aperitief 
serveert, voorzie je er één of twee per persoon. Je kan dan zelf wel bereke-
nen hoeveel je nodig hebt.)

Voor dit voorgerecht ga je dus  eieren (of  halve eieren) opvullen.  
eieren gaan volledig in de vulling (zowel het wit als de dooier).

Bereiding Voordat je aan de bereiding begint, laat je de ansjovisfi lets 
eerst een uurtje ontzilten in koud water. Laat ze dan wat drogen op een 
handdoek. Snij ze vervolgens in de lengterichting in twee. 

Als je niet zo van ansjovis houdt, kan je ook met reepjes rode paprika de 
“fi nishing touch” maken. Spoel ze eerst even af, zodat ze de smaak van 
het bewaarvocht verliezen, en snij ze dan in fi jne reepjes.

Kook de  eieren gedurende  minuten, en dompel ze onmiddellijk in 
koud water zodat je ze gemakkelijk van de schaal kunt ontdoen.

Versnipper intussen de peterselie (je hebt ongeveer een grote soeplepel 
nodig) en hak de dille fi jn totdat je ongeveer  soeplepels vol hebt.

Ontdoe dan de eieren van de schaal, zonder ze te beschadigen. Snij ze 
in de lengterichting door met een scherp mes, en haal er voorzichtig 
de dooiers uit. Leg  halve eieren op een werkblad, 
klaar om te versieren.

Voor de vulling meng je alle eierdooiers 
met de boter in een diep bord. Voeg er 
de room en de mayonaise aan toe, de 
dille, peterselie en paprika. Doe er de 
 resterende geplette eiwitten bij en 
meng alles goed dooreen tot een 
smeuïge massa.

Verwarm de oven voor tot °. 
Verdeel de vulling over de  
halve eieren. 
Meng het paneermeel en de gruy-
èrekaas en bestrooi er de eieren 
mee. Versier met de reepjes ansjovis 
of paprika. Leg ze op een bakplaat en 
laat ze  minuten in de oven goud-
geel worden.

Versier intussen  borden met enkele blaad-
jes sla. Haal de eieren uit de oven en leg er op 
elk bord drie.  Smakelijk !

Klaargemaakt 
voor en door kinderen… 





Pasen

Eieren met een boodschap

Met Pasen vallen er eieren uit de hemel… Maar waar komen die eigenlijk vandaan ? 
Eieren zijn het symbool van nieuw leven, van vruchtbaarheid en levenskracht.  
In vroegere tijden was het dan ook gebruikelijk in het voorjaar veel eieren te eten.

Lentefeest Pasen—dat in Westerse Christelijke kringen gehouden wordt op de zondag 
nà de eerste volle maan in de lente—is voor gelovigen het belangrijkste liturgische feest, 
terwijl het van oorsprong in feite een heidens feest is ter ere van de godin van licht en 

lente Eastre (in het Engels en het Duits wordt Pasen respectievelijk vertaald als ‘Easter’ en 
‘Östern’), om de vernieuwing van het leven in de lente te vieren. Later heeft Pasen 

voor gelovigen een eigen betekenis gekregen die overigens wel aansloot op de 
oorspronkelijke betekenis…  

Net als andere feesten is het dus een feest vol symboliek. Het maakt 
echter niet uit of je de ‘heidense’ of christelijke versie van het paasfeest 

voor ogen hebt. Centraal staat immers het ei; het symbool van 
nieuw leven…

Symboliek Reeds eeuwen lang worden eieren 
beschilderd. Vroeger kleurde men ze in de kleuren van het 

altaar en liet men ze in de kerk wijden. Vanuit niet-chris-
telijk oogpunt waren de heldere kleuren waarmee 

eieren beschilderd werden een weerspiegeling van het 
zonlicht in de lente. 

Het eten van eieren op Paaszondag zou ontstaan 
zijn doordat de kerk in de Middeleeuwen ver-

bood in de vastentijd eieren en vlees te eten. 
Juist in die tijd leggen de kippen echter veel 

eieren. Zo hoopten zich de eieren op. Met 
Pasen, het einde van de vasten, at men dus 

de voorraad eieren eenvoudig op, of bood 
men ze aan als geschenken bij de pacht, 
of bij wijze van ‘lenteoff er’. 

In de Middeleeuwen werden eieren 
ook uitgewisseld  tussen geliefden, en 
wie kent er niet de talloze wedstrij-
den waarvan eieren het voorwerp 
uitmaken… ?

Eieren rapen Eieren werden vroe-
ger in het voorjaar ook op de akkers 
en in de wei gelegd in de hoop dat 
het zaad dan beter groeide en de 
dieren vruchtbaarder werden. Het 
eieren zoeken met Pasen stamt ver-
moedelijk uit die tijd en naar verluidt 
is de gewoonte eieren te verstoppen 

een universeel gebruik.  

Nog steeds staan ouders op 
Paaszondag voor dag en dauw op om 

eieren te verstoppen die de kinderen 
even later met veel plezier en fanatisme 

mogen zoeken.  Eieren in chocolade zijn 
dus in feite een (verregaande ?) vercommer-

cialisering van dit gebruik.

Eieren zoeken, een universeel gebruik…



Onze opdracht is te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel, ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant.

Het Voedselagentschap
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Info
Voor informatie over de 

vogelpest kan u terecht op 
onze website www.favv.be 

of op volgende telefoon-
nummers:

Nationaal call center 
(h-h) 

voor de professionele sector: 
/  

Lokaal call center te Hasselt 
(h-h) voor de 
professionele sector 

/   

Call center 
voor consumenten 

( h - h) 
/ 

Beste lezer,

Tussen het drukklaar maken van deze nieuws-
brief en het moment dat u hem in de bus 
(of in uw mailbox) krijgt, verlopen ongeveer 
twee weken. De actualiteit heeft ons intussen 
ingehaald. We vonden het dan ook nodig 
deze extra bladzijde in te lassen.

De vogelpest, toen nog een dreiging aan de 
Nederlandse grens, heeft nu eff ectief in ons 
land toegeslagen.  Een groot deel van de 
kempen is afgebakend als buff erzone, waar 
strenge maatregelen gelden. Op het moment 
dat u dit leest zijn er misschien nog besmet-
tingshaarden bijgekomen. Een ramp en een 
fi nanciële opdoff er voor de betrokken pluim-
veebedrijven, een menselijk drama ook voor 
veel gezinnen in de afgebakende gebieden 
die hun huisdier zien “opgeruimd” worden. 
Harde maatregelen, maar de enige mogelijk-
heid om de verspreiding te proberen stop-
pen. Met man en macht wordt er gewerkt om 
de epidemie binnen de perken te houden. 
Het is een soort griepvirus, en bedenk maar 
eens hoe snel een “normale” griep bij mensen 
zich kan verspreiden…

En net in dat licht worden we geconfronteerd 
met een totaal nieuwe situatie. Waar er tot 
voor kort geen aanwijzingen waren dat het 
vogelpestvirus ook voor mensen besmettelijk 
zou zijn, blijkt dit nu toch het geval. De dood 
van een dierenarts in Nederland, een aantal 
mensen die een oogaandoening opliepen en 
enkelen die griep kregen tonen aan dat het 
virus voor de mens misschien toch niet zo 
ongevaarlijk is dan eerst gedacht. 

Vanuit het FAVV hebben wij onmiddellijk om 
overleg gevraagd met de gezondheidsdien-
sten van de FOD Volksgezondheid. Op basis 
van dit overleg werd beslist dat voor alle 
personen die betrokken zijn bij de ruiming 
van bedrijven in het kader van de bestrijding 
van de vogelpest en voor de omwonenden 
van besmette bedrijven een aantal voorzorgs-
maatregelen moeten genomen worden: U 
leest er meer over in dit extra katern.

U komt meer over de bestrijding vogelpest te 
weten op onze website www.favv.be. 

Piet Vanthemsche, 

Gedelegeerd Bestuurder.

Bestrijding van vogelpest

Het virus isoleren

Het enige dat kan gedaan worden tegen de 
aviaire infl uenza is proberen de verspreiding te 
beperken (geneesmiddelen helpen niet en een 
algemene vaccinatie is geen optie—zie kader-
stukje). Rond de getroff en bedrijven worden 
daarom gebieden afgebakend waarin speciale 
maatregelen van kracht zijn (buff erzone, toe-
zichtsgebied en beschermingsgebied, waar-
binnen steeds strengere maatregelen gelden). 
Bovendien gelden een aantal maatregelen voor 
het hele Belgische grondgebied.

Lees verder op keerzijde…

Algemene vaccinatie van de 
pluimveestapel geen optie

Een algemene vaccinatie in pluimveebe-
drijven is niet alleen verboden door de 
Europese commissie, het is ook nauwe-
lijks realiseerbaar. De bestaande vaccins 
zijn niet altijd eff ectief, en het is een 
omvangrijk werk waarbij men bovendien 
het risico loopt… vogelpest te versprei-
den! Het virus wordt immers vooral 
door contact met besmette dieren 
overgedragen. Er wordt wél onderzocht 
of de gerichte vaccinatie van sommige 
zeldzame vogels die in dierentuinen 
gehouden worden, overwogen zou 
kunnen worden.





Vogelpest en de mens

Besmettelijk? Tot voor kort waren er geen 
aanwijzingen dat de vogelpest die wij in 
Europa kennen gevaarlijk kan zijn voor de 
mens. Het virus bleek wel in enige mate vat 
te hebben op mensen, maar zonder veel erg: 
in Nederland hadden een aantal mensen 
die intensief in contact waren geweest met 
besmette dieren enkel een lichte oogontste-
king opgelopen. Op  april  echter werd 
door de Nederlandse overheid gemeld dat 
een dierenarts, die in contact geweest was 
met een besmet bedrijf, vermoedelijk over-
leden was aan de gevolgen van een infectie 
met het vogelgriepvirus. Intussen werd de 
doodsoorzaak door vogelpest bevestigd. In 
overleg met de FOD Volksgezondheid werden 
dan ook een aantal voorzorgsmaatregelen 
genomen.

Voor de door de Minister van Volks-
gezondheid aangeduide risicogroepen wordt 
aangeraden zich te laten vaccineren tegen 
de griep, speciale beschermkledij, bril en 
masker te dragen, en een anti-viraal middel 
in te nemen gedurende de periode dat ze in 
aanraking komen met het virus tot  dagen 
erna. Dit antiviraal middel is vooral nodig 
om te vermijden dat iemand die in contact 
is gekomen met het vogelpestvirus een klas-
sieke griep zou oplopen, waarbij het risico zou 
kunnen bestaan dat deze twee types virussen 
aanleiding zouden geven tot het ontstaan 
van een nieuw, gevaarlijk type virus.

Voor alle anderen heeft het geen zin preven-
tieve maatregelen te nemen. Aan personen 
die symptomen ontwikkelen die het gevolg 
kunnen zijn van Aviaire Infl uenza (conjunc-
tivitis, hoofdpijn, griepachtige toestanden) 
wordt gevraagd om een arts te raadplegen. 
De huisartsen worden geïnformeerd via een 
schrijven van de gezondheidsdiensten.

En de consument? Kan je nu nog kip-
penvlees, eieren of producten op basis ervan 
eten? Hierover zijn alle specialisten formeel: 
ja. De problemen voor de mens beperken 
zich tot degene die rechtstreeks contact heeft 
gehad met de getroff en dieren.  

De vogelpest heeft geen enkele invloed op de 
kwaliteit van de voeding Daarom is het niet 
gevaarlijk om kip, eieren of producten waarin 
kippenvlees of eieren verwerkt zijn te eten.

Op het ganse Belgische grond-
gebied is een “standstill” van 
kracht (MB van  april ) : 

•  Het verzenden van levend 
pluimvee en broedeieren 
naar andere lidstaten van de 
Europese Unie en naar derde 
landen is verboden.

•  Het vervoer (transit inbe-
grepen) van vogels, levend 
pluimvee en broedeieren, met 
inbegrip van verplaatsing over 
de openbare weg zonder een 
vervoermiddel, is verboden. 
Dat is onder andere de reden 
dat wedstrijden met duiven 
en met vinken niet kunnen 
plaatsvinden.

•  Het vervoer en uitstrooien van 
mest en strooisel van pluimvee 
zijn verboden.

•  Het vervoer van tweehoevigen, 
paarden, mest en strooisel, 
afkomstig van een landbouw-
bedrijf, waar pluimvee gehou-
den wordt, is verboden.

Er zijn uitzonderingen voor het 
vervoer van pluimvee naar het 
slachthuis, onder zeer strikte 
voorwaarden.

Een buff erzone is een gebied 
waar tengevolge van een ver-
denking of een haard van aviaire 
infl uenza bijkomende  preventieve 
maatregelen en bijzonder toezicht 
van kracht zijn. Op het moment 
dat we dit schrijven zijn er in 
België twee buff erzones afgeba-
kend: het oosten van de provincie 
Limburg en een groot deel van de 
provincie Antwerpen (u vindt een 
kaart op onze website).

Binnen de buff erzone moet onder 
andere alle pluimvee opgeslo-
ten blijven in de stallen, vogels 
moeten zoveel mogelijk binnen 
gehouden worden, honden en 
katten die gehouden worden op 
de betrokken pluimveebedrijven 
moeten binnen blijven, voertuigen 
die pluimveebedrijven verlaten 
moeten ontsmet worden, en het 
pluimvee moet minstens éénmaal 
per week door de bedrijfsdieren-
arts worden onderzocht. 

De toegang tot pluimveebedrijven 
voor personen die niet tot het 
bedrijf behoren is er verboden.

Een toezichtsgebied is een 
gebied met een straal van min-
stens tien kilometer dat wordt 
afgebakend rond elke haard van 
aviaire infl uenza. Er is momenteel 
een toezichtsgebied in Limburg 
en een in Malle (provincie 
Antwerpen). Binnen dit gebied 
gelden alle maatregelen van de 
buff erzone, en moeten bovendien 
alle pluimveebedrijven geïnventa-
riseerd worden.

Een beschermingsgebied is 
een gebied met een straal van 
minstens drie kilometer rond elke 
haard van vogelpest. Hierbinnen 
gelden alle maatregelen van het 
toezichtsgebied, en onder andere 
een volledig transportverbod van 
tweehoevigen en paarden.

Ruiming Om de verspreiding 
van vogelpest tegen te gaan, 
kan beslist worden om rond een 
besmet bedrijf (meestal binnen 
een straal van drie kilometer) alle 
pluimvee preventief te ruimen, 
binnen een straal van één kilome-
ter ook bij particulieren (de dieren 
van het besmette bedrijf worden 
sowieso geruimd). Er wordt een 
uitzondering gemaakt voor 
sportduiven, kanaries, parkieten 
en papegaaien; ze moeten wel 
binnen gehouden worden. 

Soms kan beslist worden om in 
een groter gebied (bijvoorbeeld 
binnen een straal van  kilome-
ter) preventief te ruimen. Dit om 
de verspreiding verder in te dijken 
maar ook (hoewel dit misschien 
contradictorisch lijkt) om redenen 
van dierenwelzijn, omdat door 
het transportverbod de kippen te 
zwaar worden en dreigen te stik-
ken in hun hokken. Het gaat daar-
bij om gezonde dieren die perfect 
voor consumptie geschikt zijn. 
Dit was bijvoorbeeld het geval 
rond de besmettingshaarden in 
limburg, waar bij  bedrijven de 
kippen geruimd werden (ongeveer 
 miljoen stuks, waarvan ongeveer 
de helft eff ectief slachtrijp zijn en 
dus voor consumptie bestemd).


