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DE branches gewasbescherming, 
farmacie en meststoffen zijn 
volop in beweging. Vooral far-
macie en in mindere mate ge-

wasbescherming trekken veel maat-
schappelijke aandacht, met het terug-
dringen van het antibioticagebruik als 
belangrijkste punt. Daarnaast moeten 
producten verantwoord zijn. Middelen 
mogen geen belasting voor het milieu 
vormen en moeten duurzaam zijn. Zo 
wordt in beide sectoren meer gebruik ge-
maakt van natuurlijke grondstoffen. Het 
is een trend die al langer aan de gang is. 
Ze levert kansen voor nieuwe middelen. 

In 2010 haalden diergeneesmiddelen-
producenten in Nederland €250 miljoen 
omzet, circa 6 procent van de totale Eu-
ropese markt. Voor 2011 verwacht bran-
chevereniging Fidin een gelijk bedrag. 

De Europese markt van diergeneesmid-
delen ligt op meer dan €4 miljard. Circa 
de helft komt uit het gebruik van antibio-
tica en antiparasitica bij landbouwhuis-
dieren. Volgens Fidin staat Nederland 
goed aangeschreven in de dierenfarma-

cie. „In Europa zijn Frankrijk, Duitsland, 
Zwitserland en Nederland de belangrijk-
ste producenten. MSD is nu Amerikaans, 
maar is als Nederlands bedrijf bekend 
geworden als hoogwaardig en innova-
tief”, zegt secretaris Björn Eussen.

Branchevereniging Nefyto geeft aan dat 
de omzet van Nederlandse gewasbe-
schermingsproducenten jaarlijks rond 
€300 miljoen ligt. De gezamenlijke afzet 
van Nefyto-leden steeg in 2010 voor het 
eerst sinds 2007 weer, met 1 procent. 
Veelzeggend is dat niet, vindt secretaris 
Jo Ottenheim. „De factor ‘weer’ heeft een 
grote invloed op dit cijfer.” Daarom vindt 
hij het beter uit te gaan van een drie- of 
vijfjaarlijks gemiddelde. Ottenheim 
vreest dat de milieubeweging nu met het 
cijfer aan de haal gaat. „Dit is voor hen 
koren op de molen. Ze zullen zeggen: ‘er 
is weer meer gebruikt, dus gaat het de 
slechte kant op’. Maar dat is nonsens.”  

Maatschappelijke discussie
Tussen de twee branches bestaan veel 
gelijkenissen. Jaarlijks steken ze vele 
miljoenen in het ontwikkelen van nieuwe 
producten. Beide hebben te maken met 
een streng toelatingsbeleid, dat groten-
deels vanuit Europa wordt gereguleerd. 
Bovendien staan ze volop in de belang-
stelling; gewasbescherming en farmacie 
zijn onderwerp van een breed gevoerde 
maatschappelijke discussie. De farma-
ceutische industrie moet alle zeilen bij-

DEBAT RAAKT 
BRANCHES

GEWASBESCHERMING EN DIERGENEESMIDDELEN ZIJN 
ONDERWERP VAN MAATSCHAPPELIJKE EN POLITIEKE 
DISCUSSIE. DAT HEEFT GROTE INVLOED. 

Grotere marktdruk bij bemesting

zetten in de discussie over antibioticage-
bruik. Al jaren wordt gesproken over ver-
mindering hiervan, maar de laatste jaren 
is de discussie in Nederland behoorlijk 
geïntensiveerd. Dat is niet gunstig, vindt 
Eussen. Hij constateert dat nu de discus-
sie ook op politiek niveau wordt gevoerd, 
de toon van het debat grotendeels wordt 
bepaald door emotie en niet door feiten.

Antibioticaresistentie
Het gebruik van antibiotica in de veehou-
derij is een ernstig probleem en moet 
fors worden teruggebracht, liet staatsse-

Dierenartsen en diergeneesmiddelen 
liggen onder vuur over antibioticage-
bruik en over het feit dat dierenartsen 
zelf de geneesmiddelen verstrekken.

Farmacie moet alles op 
alles zetten in discussie 
over antibioticagebruik
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cretaris Henk Bleker eerder dit jaar we-
ten. „De tijd van stil maar, wacht maar, is 
voorbij”, waarschuwde hij. De sector 
moet er zelf mee aan de slag. Eind 2011 
moet het gebruik zijn teruggebracht met 
20 procent, in 2013 met 50 procent. Dit 
jaar wordt de doelstelling gehaald, ver-
wacht Eussen. „Lastiger wordt het de re-
ductie van 50 procent te realiseren.”

Volgens Fidin valt de sector niet veel te 
verwijten. „Juist omdat het onderwerp 
gevoelig ligt, zijn we er transparant in. Al 
12 jaar monitoren we het gebruik van 
antibiotica. Die cijfers publiceren we 
trouw”, zegt Eussen. „Dat we kost wat 
kost het gebruik willen verdedigen voor 
eigen gewin, is onzin. De prijzen en daar-
mee ook de marges zijn heel laag. Moch-
ten antibiotica verdwijnen, dan is daar 

geen producent heel rouwig om.”
Fidin erkent de zorg van overheid en 

consumenten over antibioticaresistentie. 
Toch is wat de producenten betreft het 
therapeutisch gebruik van antibiotica al 
goed gereguleerd. „Registratie vindt 
plaats op toetsing van kwaliteit, werk-
zaamheid en veiligheid. Daarnaast moet 
de dierenarts toediening voorschrijven”, 
zegt Eussen. Daarom waakt Fidin ook 
voor al te rigoureuze maatregelen. „Het 
kan niet zo zijn dat met één pennenstreep 
een middel wordt verboden. Een registra-
tie kost soms wel €50 miljoen. Bedrijven 
durven dat uit te geven, omdat ze er lan-
gere tijd aan kunnen verdienen. Je kunt 
niet in korte tijd een geregistreerd middel 
terugtrekken.” Alternatieven zijn ook 
denkbaar. „Denk aan betere voorlich-

aandeel soorten diergeneesmiddelen
in totale Nederlandse omzet*
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Meest verdiend met antibiotica

In 2010 bedroeg de omzet van 
diergeneesmiddelenproducenten in 
Nederland circa €250 miljoen. Dit 
bedrag is een schatting, gebaseerd 
op een omzetopgave van de leden 
van Fidin. Veruit het meeste geld 
wordt verdiend met antibiotica en 
vaccins.

afzet gewasbeschermingsmiddelen over
2010, x 1.000 kg
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Afzet middelen €9 miljoen

Nefyto beperkt het overzicht van de 
afzetcijfers 2010 tot totaalcijfers 
voor vier middelengroepen. Waar de 
laatste jaren een constante daling 
te zien was, steeg het middelenge-
bruik in 2010 licht met 1 procent 
ten opzichte van een jaar eerder. 
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ting of door meer te richten op preventie, 
zoals vaccinatie. De hoofdreden waarom 
dieren ziek worden is managementfalen. 
Met goed dierenwelzijn kun je het antibi-
oticagebruik fors terugdringen.”

Bijensterfte
Ook gewasbeschermers liggen onder 
vuur. Naast vermeende risico’s voor de 
volksgezondheid wordt in de zoektocht 
naar de oorzaak van de ongewoon massa-
le bijensterfte met beschuldigende vinger 
gewezen richting die branche. Indirect 
heeft die sterfte grote gevolgen voor de 
teelt van gewassen en fruit. Volgens 

Jeroen van der Sluijs van Universiteit 
Utrecht en toxicoloog Henk Tennekes 
hangt ze samen met het gebruik van neo-
nicotinoïden. De bij Nefyto aangesloten 
bedrijven weten zich echter gesteund 
door het College voor Toelating van Ge-
wasbeschermingsmiddelen en Biociden 
(CTGB) en Wageningen UR. Volgens het 
CTGB voldoen alle in Nederland toegela-
ten neonicotinoïden aan de wettelijke ei-
sen. Volgens Wageningen UR zijn er voor-
alsnog onvoldoende aanwijzingen dat de 
achteruitgang van de bijenstand in Neder-
land wordt veroorzaakt door het gebruik 
van bestrijdingsmiddelen. Volgens het 

CTGB wordt de toenemende ziektedruk 
als voornaamste oorzaak gevonden. 

Registratie
Zowel bij genees- als gewasbeschermings-
middelen is registratie verplicht. Vaak is 
dat een moeizaam proces, dat veel tijd en 
geld kost. Volgens Eussen is registratie 
van diergeneesmiddelen vaak nog lastiger 
dan van humane middelen. „De veilig-
heidseisen gaan verder, want als een ver-
keerd middel in de voedselproductie 
komt, kan dit via één koe wel in 100 mon-
den terechtkomen.” Toelating is Europees 
geregeld. „Landelijk is er geen ruimte 

DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IS ZO STRAK GEREGELD DAT ZORGVULDIG 
GEBRUIK STEEDS BELANGRIJKER WORDT, STELT SECRETARIS JO OTTENHEIM VAN NEFYTO.

‘Milieuprofiel middelenpakket is verbeterd’
Duurzaamheid en gewasbe-
scherming gaan niet bij voor-
baat goed samen, blijkt uit de 
soms verhitte discussies over 
het gebruik van middelen, zo-
als over bijensterfte. „Vast 
staat dat neonicotinoïden re-
latief giftig zijn voor bijen, 
maar bij goed gebruik, is er 
geen risico”, zegt Jo Otten-
heim, secretaris van branche-
vereniging Nefyto. „Volgens 
het College voor Toelating 
van Gewasbeschermingsmid-
delen (CTGB) voldoen mo-
menteel alle in Nederland 
toegelaten neonicotinoïden 
aan de wettelijke eisen. De 
oorzaak van de bijensterfte is 
tot dusver niet duidelijk. Neo-
nicotinoïden worden ook in 
Australië gebruikt, maar daar 
is geen sprake van bijensterf-
te. Wageningen UR legt een 
verband met de varroamijt.

Desondanks die onduide-
lijkheid lopen wij niet weg 
voor onze verantwoordelijk-
heid. Zo brengen we met een 
poster de wijzigingen op de 
etiketten van de middelen 
extra onder de aandacht.”

De dalende trend in het 
middelengebruik is in 2010 

Naam: 
Jo Ottenheim (48).
Organisatie: 
Nefyto (Neder-
landse Stichting 
voor Fytofarma-
cie), de branche-
organisatie van 
de agrochemische 
industrie in Ne-
derland.
Functie: 
secretaris.
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doorbroken. 
„Over 2010 is iets meer afge-
zet, maar verder is sinds 
2007 telkens sprake van een 
soms forse daling. Zo is in 
2009 10 procent minder ac-
tieve stof afgezet. De daling 
komt vooral door minder af-
zet van onkruidbestrijding 
(-19 procent) en schimmel-
bestrijding (-15 procent). 
Door innovatie is daarnaast 
de afgelopen jaren het mi-

lieuprofiel van het middelen-
pakket verder verbeterd. Dat 
past goed in de doelstellin-
gen van het Convenant Duur-
zame Gewasbescherming.”

Voor toelating van een mid-
del is een enorm dossier no-
dig. Gaat dit te ver?
„Het gaat niet te ver. Wel is 
het essentieel dat de toela-
tingsprocedures in verschil-
lende Europese landen wor-

den gelijkgeschakeld; een le-
vel playing field. Dat is een 
continue strijd waarin we veel 
tijd en energie steken. Geluk-
kig is in februari een Kamer-
motie aangenomen waarin 
wordt verzocht niet af te wij-
ken van Europese beoorde-
lingsmethoden. Welke posi-
tieve gevolgen dit heeft, is nu 
nog niet vast te stellen. Inves-
teringen in deze branche heb-
ben nu eenmaal tijd nodig.”
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voor afwijking.” Bij generieke fabrikanten 
gaat het soms wel om nationale toelatin-
gen. Afgelopen jaar zijn 80 registraties ge-
daan, 20 hiervan waren nieuw, het me-
rendeel betreft generieke middelen.

Bemesting
Ook bij bemesting is er maatschappelijke 
druk tot vermindering (ook van stank), 
maar veel minder dan een paar jaar gele-
den. Aanscherping van normen leidt tot 
steeds nauwkeuriger bemesting met dier-
lijke mest in samenspel met kunstmest.

Het vervallen van melkquota en moge-
lijk dierrechten heeft grote invloed, ver-

wacht brancheorganisatie Cumela. Ze re-
kent op stijging van de mestproductie 
door groei in de veehouderij. Tegelijker-
tijd daalt de gebruiksnorm verder, met 
minder plaatsingsruimte voor dierlijke 
mest als gevolg. Daardoor neemt de druk 
op de mestmarkt toe. Cumela pleit voor 

maatregelen om die druk te verminde-
ren, zoals een langere uitrijperiode, peri-
odieke bemonstering en tracking & tra-
cing om fraude tegen te gaan. ‘Rotte ap-
pels die stelselmatig de regels overtre-
den’ wil ze met harde hand bestrijden, 
waaronder een beroepsverbod. Anders-
om moeten bedrijven die goed scoren 
worden gevrijwaard van controles.

De kunstmestsector, verzameld in Eu-
rope Fertilizers, rekent op een lichte toe-
name met amper 1 procent per jaar. 
Groei speelt zich vooral af in Azië en 
Zuid-Amerika met een jaarlijkse toename 
van 2 tot 3 procent.■

Aanscherping van 
normen leidt tot 

nauwkeuriger bemesting

ALLEEN VERMINDERING VAN ANTIBIOTICA IS NIET VOLDOENDE, VINDT VARKENSHOUDER JOHNNY 
HOGENKAMP. HIJ PLEIT TEVENS VOOR MINDER GEBRUIK VAN ENTSTOFFEN. 

‘Gat antibiotica niet vullen met andere middelen’
Varkenshouder Johnny 
Hogenkamp is al langer pleit-
bezorger van minder antibio-
ticagebruik. De ontwikkelin-
gen in die richting ziet hij dan 
ook als positief, al waar-
schuwt hij voor de farmaceu-
tische industrie, die in zijn 
ogen met andere, overbodige 
alternatieven komt. „De die-
renarts heeft als verkoper van 
geneesmiddelen verschillen-
de belangen. Ik denk dat het 
een goede zaak is dat genees-
middelen op recept bij een 
apotheek verkrijgbaar zijn, 
zodat dierenartsen er niet 
aan verdienen als een boer 
antibiotica gebruikt. Een ge-
volg kan zijn dat het uurtarief 
van de dierenarts omhoog 
schiet, maar dat moeten we 
ervoor over hebben.”

Wat vindt u ervan dat recla-
me maken voor antibiotica 
verboden is?
„De discussie over antibioti-
cagebruik is zo op de spits 
gedreven, dat de farmaceu-
ten ook niet meer hadden 
durven adverteren. Reclame 
voegt naar mijn idee niet veel 
toe. Varkenshouders hebben 
voldoende kennis om zelf 

Naam: Johnny Ho-
genkamp (45).
Plaats: Dalfsen 
(Ov.).
Bedrijf: fokbedrijf 
met 1.600 fok-
zeugen en 3.000 
opfokzeugen. 
Hogenkamp ge-
bruikt nauwelijks 
antibiotica bij de 
zeugen en opfok-
zeugen, maar nog 
wel af en toe bij 
de biggen van drie 
tot zes weken.
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een afweging te kunnen ma-
ken. Anderzijds moeten we 
ook niet net gaan doen alsof 
het vergif is. Het is een ge-
neesmiddel dat we gebruiken 
om dieren beter te maken.”

Hoe gaat het nu verder als 
het antibioticagebruik sterk 
afneemt?
„De farmaceutische industrie 
wil logischerwijs geld blijven 
verdienen. De inkomsten van 

antibiotica lopen terug, dus 
moet ze op iets anders ver-
dien. Farmaceuten brengen 
heel veel nieuwe producten 
op de markt. Het ene stop je 
in water, het andere in voer, 
enzovoort. Mensen worden 
daarin meegezogen.

Maar als antibiotica met 80 
procent vermindert, vraagt 
dat alleen goede manage-
mentmaatregelen. Je hoeft 
geen alternatieven te gebrui-

ken. Nu wordt op entstoffen 
ingezet. Ik ben van mening 
dat we als varkenshouderij 
ook daarvan minder moeten 
gebruiken. In Oost-Europa 
hebben de dieren een hoge 
gezondheid en hoeven boe-
ren ze nauwelijks te enten. Ik 
denk dat we meer moeten in-
zetten op het volledig uitban-
nen van ziekten. Wat dat be-
treft is er in Nederland nog 
heel wat werk te doen.”
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