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Ten geleide
Ook in 2013 is het thema van het najaarsnummer weer
‘dieren’. Terwijl plofkip en kiloknallers nog steeds op mediaaandacht kunnen rekenen, was het meest overheersende
thema in 2013 de reductie van het gebruik van antibiotica,
met name in de intensieve veehouderij. Om met minder antibiotica voor zieke dieren toe te kunnen, moet de diergezondheid verbeterd worden. Diergezondheid kan door middel van
fokkerij, ketenoverleg en management verbeterd worden.
Aanvullend kunnen fytoproducten ter ondersteuning van de
gezondheid worden ingezet.
In een korte samenvatting van recent gepubliceerde artikelen
beschrijft Van der Aa welke kruiden worden bediscussieerd in
verband met de gezondheidsbevordering van pluimvee.
De Snoeck beschrijft een praktijkproef die hij in zijn dierenartspraktijk samen met varkenshouders heeft uitgevoerd ter
behandeling van diarree bij biggen.
Bij de hobbydieren worden kruiden ook vaak in een behandelplan voor complexe ziektebeelden toegepast. Dit beschrijft
Cool, in een samenvatting van een afstudeerscriptie over
luchtzuigen bij het paard van Reurich bij de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Van Asseldonk vertelt in haar samenvatting van het congres
van de AHVMA (de vereniging van holistische dierenartsen in
de Verenigde Staten) over enkele mogelijkheden van toepassing van kruiden in de kleine huisdierenpraktijk.
Het thema ‘Dier en Kruid’ kwam dit jaar ook voor het eerst
aan bod als één van de major topics op het jaarlijkse congres
van de Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung in Münster.
Van Asseldonk en Van der Aa doen daarvan verslag. Groot
geeft daarnaast een samenvatting van de presentatie die ze
in Münster hield over recent onderzoek naar kruiden door het
RIKILT.
Wij hopen dat u aan de berichten uit de verschillende hoeken
van de ‘grote en kleine, oude en nieuwe dieren- en plantenwereld’ veel leesplezier beleeft en dat we u aan het denken
zetten over hoe en waar we verder kunnen met planten en
dieren.
Drs. Anette van der Aa en drs. Tedje van Asseldonk

Inzet van plantaardige stoffen tegen ziekte
bij kippen
A.S. van der Aa

Resistentie van ziekteverwekkers tegen gebruikelijke antibiotica bij mens en dier heeft in de afgelopen jaren tot
veel discussie binnen de maatschappij geleid. In de diergeneeskunde, met name in de intensieve varkens en kippenhouderij, wordt naar alternatieven gezocht voor de klassieke antibiotica behandeling bij ziekte en naar mogelijkheden tot gezondheidsbevordering van de dieren. Ter gezondheidsbevordering dient in eerste instantie aan
fokkerij, ketenoverleg en bedrijfsmanagement gewerkt te worden, zodat het gebruik van geneesmiddelen niet
nodig is. Dit zijn langetermijndoelen. Op kortere termijn kunnen plantaardige producten worden ingezet om de
algemene gezondheid te bevorderen door bijvoorbeeld de darmflora te stabiliseren. In dit artikel wordt een korte
samenvatting gegeven van drie recent gepubliceerde artikelen over de inzet van plantenstoffen en -extracten in
de pluimveehouderij, twee overzichtsartikelen over de mogelijke inzet van knoflook [1] en tijm [2] en een in vivostudie over de werkzaamheid van plantaardige stoffen tegen colibacillose [3].

Opzet van de studies

Overzichtsartikel over knoflook
In de inleiding worden de achtergrond van de studie, de
zoektocht naar alternatieven voor antimicrobiële groeibevorderaars, de geschiedenis van knoflook als geneesmiddel en de inhoudsstoffen van knoflook beschreven.
Daarna volgt een samenvatting van de literatuur over de
effecten van knoflook op de vlees- en eiproductie, het
immuunsysteem en cholesterol. De auteurs eindigen met
een conclusie. In dit overzichtsartikel worden zowel in vitro- als ook in vivo-studies bekeken.
Overzichtsartikel over tijm
In de inleiding worden de achtergrond van dit overzichtsartikel, de zoektocht naar alternatieven voor antimicrobiële groeibevorderaars en de inhoudsstoffen van tijm be-

schreven. Daarna volgt een samenvatting van de literatuur
over de effecten van tijm op de productiekenmerken van
vleeskuikens, op legkippen, op de antioxidatieve werking,
op de antibacteriële werking, het immuunsysteem en cholesterol. In dit overzichtsartikel worden zowel in vitro- als
ook in vivo-studies bekeken.
In vivo-studie met plantenstoffen en -extracten
In de inleiding worden de achtergrond van de studie, de
huidige aandacht voor reductie van antibioticagebruik in
de veehouderij, de economische gevolgen van colibaciollose en de in vitro-studies die de antimicrobiële effecten
van plantaardige stoffen laten zien, beschreven. Daarna
volgen secties over materiaal en methoden, resultaten en
discussie.
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Resultaten uit de studies

Overzichtsartikel over knoflook
Vleeskuikens/-kippen
Bij de vleesproductie wordt met name naar de voederconversie en de groei van de vleeskuikens/-kippen gekeken.
Als preparaten worden knoflookpoeder, een waterig
droogextract van knoflook en niet nader gespecificeerde
knoflookproducten benoemd. Er wordt een sterke variatie
in de dosering van de knoflook preparaten beschreven. De
toename in lichaamsgewicht door suppletie van knoflook
wordt door een aantal van de in het overzicht opgenomen
artikelen aangetoond, maar de resultaten lopen uiteen.
Ook voor de voederconversie en andere onderzochte parameters zoals slachtgewicht zijn de resultaten divers.
Legkippen
In de legkippensector wordt met name aandacht besteed
aan het aantal geproduceerde eieren en hun kwaliteit. In de
beschreven studies worden knoflookpoeder, -sap en niet verder gespecificeerde knoflookproducten gebruikt. De doseringen variëren sterk. Er blijkt een toename in het gewicht en
in de productie van eieren aantoonbaar te zijn. Ook is enige
invloed op de samenstelling van het ei waarneembaar.
Immuunsysteem en cholesterol
Met betrekking tot de immuunmodulerende werking
wordt vooral de stimulering van de immuunreactie tegen infectieuze ziekten van de kip onderzocht. Hiervoor
worden niet nader gespecificeerde knoflookproducten,
knoflookpoeder, knoflookextracten, pasta van knoflook en
knoflookolie gebruikt, zowel als monopreparaten als in de
vorm van mengpreparaten. De gebruikte doseringen variëren. Met betrekking tot de immuunreactie kon veelal een
hogere productie van antilichamen aangetoond worden.
Een cholesterolverlagend effect van knoflook word in de
literatuur beschreven [4,5] en ook bij kippen werd dit effect
onderzocht. De verlagende werking van knoflook op de
bloed-vetwaarden bij kippen kon regelmatig worden aangetoond. In geringere mate is ook de werking van knoflook
op het cholesterolgehalte in de dooier onderzocht. Hoewel
de resultaten in dit opzicht niet eenduidig zijn, zou een lager cholesterolgehalte in het ei vanuit het oogpunt van de
gezondheid van de consument interessant kunnen zijn.
De auteurs geven aan dat de verschillen in resultaten waarschijnlijk door verschillende doseringen, de duur van de
experimenten, het soort knoflookproducten en de manier
van extractie hiervan en de experimentele opzet worden
gecreëerd. De conclusie is dat knoflook wel interessante
mogelijkheden voor de pluimveesector kan bieden, maar
dat verder onderzoek naar het werkingsmechanisme, de
juiste dosering en de duur van de suppletie nodig is.
Overzichtsartikel over tijm
Vleeskuikens/-kippen
In de experimenten betreffende de productie van
vleeskuikens/-kippen wordt tijmolie, niet nader gespecificeerde tijm en tijmpoeder gebruikt. Verder wordt alleen
tijm of tijm in combinatie met andere kruiden toegediend.
De doseringen variëren.
Een verbeterde groei en voederefficiëntie kon in een
aantal studies worden aangetoond. Als reden daarvoor
kon een verbeterde spijsvertering door onder andere een
verhoogde productie van spijsverteringsenzymen worden
aangetoond. De auteurs geven aan dat een verklaring voor
de negatieve resultaten in sommige studies zou kunnen zijn

dat het voer veel lichtverteerbare ingrediënten bevat en dat
daardoor de microflora wordt veranderd. De verschillen in
de proefopzetten lijken ook weer een rol te spelen.
Legkippen
Bij de experimenten betreffende de legkippen wordt het
gebruik van niet nader gespecificeerde tijm en tijmpoeder
in doseringen van 0,1-1% beschreven.
Een verhoging van het aantal eieren dat wordt gelegd
door legkippen wordt voor de suppletie van 0,25% en 1%
beschreven.
Antioxidatieve werking, antibacteriële werking en effecten
op het immuunsysteem en cholesterol.
Een in vitro antioxidatieve werking van tijm is beschreven
[6]. Niet nader gespecificeerde tijm- en tijmolieproducten
als monopreparaat of in combinatie met andere kruiden
worden toegediend. De doseringen zijn variabel. Er blijkt
een antioxidatief effect van tijm in zowel het plasma van
het dier als ook in de eieren aantoonbaar te zijn. Dit zou
belangrijk kunnen zijn voor de houdbaarheid van eieren.
Met betrekking tot de mogelijke immuunmodulerende
werking van tijm wordt vooral de antilichaamrespons van
de kippen onderzocht. De resultaten van deze onderzoeken lopen uiteen. Als mogelijke oorzaken hiervan worden
de invloed van klimaat, grond en de tijd van oogst op de
inhoudsstoffen van de tijmplant genoemd.
Een cholesterolverlagende werking in het bloed van de in
de proef gebruikte kippen blijkt aantoonbaar te zijn, maar
de resultaten lopen uiteen. De auteurs geven aan dat het
moeilijk is om in de literatuur een exacte reden voor de
uiteenlopende resultaten te vinden maar de aanname is
dat verschillen in de proefopzet, dosering en tijdsduur en
de verwerkingsmethode van medicinale planten een plausibele verklaring kunnen zijn.
In vivo-studie met plantenstoffen en -extracten
De werkzaamheid van vijf verschillenden plantenstoffen
en -extracten tegen colibacillose in vleeskuikens/-kippen
wordt onderzocht. Er zijn veel in vitro-studies uitgevoerd
waaruit eerder een antimicrobiële werking van de geselecteerde plantenstoffen en -extracten is gebleken. Het doel
van deze studie was dan ook om naar de in vivo werkzaamheid van deze plantenstoffen en -extracten te kijken. De onderzochte plantenstoffen en -extracten zijn een extract van
Echinacea purpurea (wortel), een beta-glucaanrijk extract
van Shiitake, betaïne, curcumin van Curcuma longa-poeder,
carvacrol en ook een recombinant geproduceerd immuunmodulerend proteïne uit de paddestoel Ganoderma lucidum
(fungal immuno-modulatory protein; FIP).
De drie dierproeven werden in grondkooien uitgevoerd. Per
proef werden 30 dieren per experimentele groep gebruikt
(zowel specifiek pathogeen-vrije dieren als conventionele
vleeskuikens). De dieren kregen 3 ml oplossing met E.coli intratracheaal toegediend en werden daarna met de plantenstoffen en -extracten of FIP behandeld. De resultaten werden vergeleken met die van met doxycycline behandelde
en geïnfecteerde dieren, met onbehandelde geïnfecteerde
dieren (positieve controle) en met onbehandelde niet-geïnfecteerde dieren (negatieve controle). Mortaliteit, laesies
ten gevolge van colibacillose en de toename aan lichaamsgewicht werden als parameters gebruikt. Het totale aantal
overleden dieren en het aantal dieren met gegeneraliseerde
laesies ten gevolge van colibacillose per groep liet geen
verschil zien tussen de met plantenstoffen en -extracten of
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FIP behandelde dieren en de positieve controlegroep. Er
was ook geen verbetering in herstel in de behandelde groepen aantoonbaar. De met doxycycline behandelde dieren
lieten daarentegen een significant verminderde mortaliteit
en aantal gegeneraliseerde laesies zien. De dieren in deze
groep herstelden allemaal volledig. De hoogste toename
in lichaamsgewicht was in de negatieve controlegroep en
de met doxycycline behandelden dieren te zien. De auteurs
concluderen dat de geteste plantenstoffen en -extracten of
FIP niet in staat zijn om de mortaliteit of gegeneraliseerde
laesies door colibacillose te verminderen en ook niet het
herstel van deze ziekte verbeteren.

Discussie

De hier besproken artikelen geven een duidelijke toelichting over de achtergrond en zijn duidelijk gestructureerd.
De mogelijke praktische toepassingen worden duidelijk
beschreven, bijvoorbeeld de invloed op de voederconversie bij vleeskuikens/-kippen. De besproken artikelen lopen
qua proefopzet zoals bijvoorbeeld doseringen, tijdsduur
en gebruikte plantaardige producten uiteen. Daardoor zijn
de resultaten niet makkelijk te vergelijken.
In de overzichtsartikelen wordt met name in vivo-onderzoek beschreven. Dit soort onderzoeken heeft voor de
toepassing in de diergeneeskundige praktijk de meeste relevantie. Soms worden de in vivo-studies aangevuld met in
vitro-onderzoek. In het praktijkonderzoek wordt duidelijk
gemaakt op basis van welke in vitro-gegevens de selectie
is gemaakt voor het in vivo-onderzoek.
Het praktijkonderzoek laat zien dat de onderzochte plantenstoffen en -extracten of FIP geen alternatief zijn voor de
inzet van een antibioticum bij een artificieel geïnduceerde
E. coli-besmetting en de hieruit voortkomende colibacillose.
Hoewel er (in vitro) antimicrobiële effecten van plantenstoffen en -extracten zijn beschreven in de literatuur (zie onder
andere, Burt et al, 2007 [7]), is de activiteit van plantenstoffen en -extracten in dit opzicht over het algemeen (veel)
lager dan van de bekende antibiotica. De uitkomsten van
het hierboven beschreven onderzoek bevestigen dit ook.
Plantenstoffen en -extracten hebben – naast eventuele directe antimicrobiële activiteit – vaak ook andere potentieel
gezondheidsbevorderende eigenschappen zoals een indirecte antimicrobiële werking (bijvoorbeeld de voorkoming
van aanhechting van bacteriën) en immuunmodulerende
eigenschappen. Deze effecten konden in het gebruikte model niet worden gekwantificeerd maar zouden in een milder
infectiemodel, bijvoorbeeld met een natuurlijke infectie,
mogelijk wel kunnen worden waargenomen.

Om plantenstoffen en -extracten als mogelijk onderdeel
van een bedrijfsplan te kunnen gebruiken, is een goed
inzicht in effectiviteit van de plantenstoffen en -extracten
en de karakterisering hiervan, alsmede in de dosering en
tijdsduur van behandeling noodzakelijk. Het zou van toegevoegde waarde zijn als er meer aandacht wordt besteed
aan de consistentie in de wetenschappelijke onderzoeken
zodat deze makkelijker kunnen worden vergeleken en
overzichtsartikelen duidelijker worden. Hiermee zou de
dierenarts makkelijker goed onderbouwde keuzes kunnen
maken. Verder is er zeker meer aandacht nodig voor het
maken van de vertaalslag van in vitro- naar in vivo-onderzoek. Een invalshoek waarbij meer op het gezondheidsbevorderende aspect van plantenstoffen en -extracten wordt
gelet, zou het potentieel van plantenstoffen en -extracten
in de kippenhouderij mogelijk meer recht kunnen doen [8].
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Verbetering van de darmgezondheid van
biggen in de kraamstal
S. De Snoeck

Pasgeboren biggen zijn afhankelijk van de maternale antistoffen afkomstig uit het colostrum en de biest van de
zeug voor de bescherming van de invasie van enteropathogenen. Vaak blijkt deze passieve immuniteit onvoldoende te zijn waardoor zuigende biggen regelmatig diarree kunnen hebben. Dit resulteert vaak in een toegenomen mortaliteit voor het spenen. Traditionele maatregelen om diarree bij zuigende biggen te beheersen zijn
strikte biosecurity, gebruik van verschillende ontsmettingsmiddelen, vaccinatie en behandeling met antimicrobiële
middelen.

In dit artikel worden de resultaten beschreven van enkele
veldproeven die zijn uitgevoerd met een fenolen-rijk
extract uit Camellia sinensis (groene thee) en Punica granatum (granaatappel) (Grazix, LiveLeaf Inc., San Carlos,
Verenigde Staten). Dit extract wordt ingezet om bij dieren
de darmgezondheid te verbeteren. Zo is eerder aangetoond dat het fenolenrijke extract bij toediening via het
drinkwater een positief effect had op de darmgezondheid
van biggen voor en na het spenen [9]. Het bevorderen van
de darmgezondheid kan resulteren in de preventie van na
het spenen optredende diarrree met een geassocieerde
toename van prestaties, groei en voerconversie. Ook werd
aangetoond dat het gebruik van het fenolenrijke extract
resulteerde in een lagere darmcryptediepte en een verminderde mucosale infiltratie van macrofagen na een
opzettelijke E. coli-besmetting. Beide parameters duiden
op een mogelijke beschermende rol van het extract na
een bacteriële infectie. Een tweede studie liet zien dat
het fenolenrijke extract een antibacteriële activiteit bezit
(gemeten als minimale inhiberende concentraties) tegen
pathogenen die van veterinair belang zijn [10]. In een
derde studie werd aangetoond dat het fenolenrijke extract
lipopolysaccharidebindende eigenschappen had die vergelijkbaar waren met een tanninenreferentie met bekende
bacteriële adhesieremmende activiteit [11].

Veldproeven in Nederland en de Verenigde Staten

Het fenolenrijke extract is ook in verschillende veldproeven ingezet op varkensbedrijven in Nederland en in de
Verenigde Staten [12]. In Nederland werden 20 bedrijven
(eenheden variërend van 400 tot 1000 zeugen) onderzocht. In totaal waren 45000 biggen betrokken in de
proef. In deze bedrijven werd het voorkomen van diarree
en sterfte voor het spenen onderzocht na het gebruik
van antibiotica ten opzichte van orale toediening van het

fenolenrijke extract. In eerste instantie werden op de betrokken bedrijven de effecten onderzocht van het gebruik
van antibiotica tegen diarree bij de kraamstalbiggen over
perioden variërend van zes weken tot drie maanden. De
incidentie van diarree en sterfte werden bijgehouden bij
de biggen vóór het spenen. Na deze eerste periode volgde
een tweede onderzoeksperiode waarin het fenolenrijke
extract (1 ml) werd ingezet bij individuele biggen wanneer
diarree voor het eerst werd vastgesteld. Indien nodig kregen de biggen een tweede toediening van de oplossing
zes tot acht uur na de eerste toediening (studie uitgevoerd
door dr. S. De Snoeck). In de Verenigde Staten werden de
biggen op drie grote bedrijven (20.000 biggen betrokken
in de proef ) bij de eerste tekenen van diarree behandeld
met het fenolenrijke plantenextract (1 ml) en de tijd tot
herstel werd bijgehouden. Wanneer de diarree langer aanhield werd ook hier een tweede orale dosis van het product toegediend (studie uitgevoerd door dr. D. Murray).
25%
21%
Percentage mortaliteit

In verschillende lidstaten van de Europese Unie, met Nederland voorop, worden strenge maatregelen genomen
om het gebruik van antibiotica in de intensieve veehouderij te reduceren. Een alternatief voor de aanpak van diarree
bij biggen in de kraamstal kan gevonden worden in de
aanwending van plantaardige producten. Deze producten
bevatten uit kruiden, specerijen en andere planten geëxtraheerde biologische actieve bestanddelen waaronder
terpenen, polyfenolen, aldehyden, esters of alcoholen. De
opname van dergelijke extracten wordt vaak geassocieerd
met een verbetering van de darmgezondheid [1-8].

20%
15%
11%
10%
5%
0%

Antibiotica

Extract

Figuur 1: Percentage mortaliteit van biggen na toediening van antibiotica (n = 21717) of het fenolenrijke extract uit C. sinensis (groene
thee) en P. granatum (granaatappel) (n = 22028). p < 0.0001

In de in Nederland uitgevoerde veldproeven vertoonden
de biggen die het fenolenrijke plantenextract kregen 75%
minder diarreeverschijnselen en ook een significant lager
sterftepercentage in vergelijking met de met antibiotica
behandelde biggen (figuur 1). Het gemiddelde sterftepercentage van de biggen die een antibioticum toegediend
kregen, was 21% terwijl het gemiddelde sterftepercentage
van de groepen waar het fenolenrijke extract werd ingezet aanzienlijk lager was, namelijk 11% (p = 0,0001). In de
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Verenigde Staten werd aangetoond dat in 97% van de
gevallen er een herstel was van de diarreeproblemen na
de toediening van het fenolenrijke extract bij biggen in de
leeftijd van één tot acht dagen oud. Herstel werd in 11%
van de gevallen nog dezelfde dag vastgesteld terwijl een
extra 72% herstel zichtbaar was binnen twee dagen. In
slechts 14% van de gevallen was een tweede toediening
noodzakelijk (figuur 2A). Bij de biggen variërend in leeftijd
van negen tot 21 dagen herstelden in totaal 87% van de
biggen. Na eerste toediening was er herstel na de eerste
dag bij 15% en na de tweede dag bij 58% van de biggen.
In 14% van de gevallen was een tweede toediening noodzakelijk (figuur 2B).
Eerste dag
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Tweede dag
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Geen effect

13%
13%

A

72%
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Figuur 2: Percentage biggen van één tot acht dagen oud (A) en van
negen tot 21 dagen oud (B) waarbij diarreeklachten verdwenen na
het voeren van het fenolenrijke extract uit C. sinensis (groene thee)
en P. granatum (granaatappel).
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De algemene conclusie van deze beide veldproeven is dat
door de inzet van het fenolenrijke extract de duur en de hevigheid van diarree-uitbraken in de kraamstal van varkensbedrijven afneemt. De resultaten laten zien dat het fenolenrijke extract de potentie heeft om het optreden van diarree
alsook het sterftepercentage en het antibioticaverbruik bij
biggen in de kraamstal te reduceren. Het fenolenrijke extract kan dan ook bijdragen aan een duurzamere productie
met verminderde inzet van antibiotica.
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Voedingssupplementen bij luchtzuigende
paarden
M. D. Cool

In oktober 2005 is er door J. Reurich in het kader van haar afstuderen aan de Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit van Utrecht onderzoek gedaan naar de werking van voedingssupplementen bij luchtzuigende paarden [1]. Onderstaand artikel beschrijft de resultaten van dit onderzoek en belicht tevens de achtergrond van
de samenstelling van het hierbij geteste kruidenproduct. Ook wordt toegelicht welke plaats dit product in kan
nemen bij de behandeling van luchtzuigen bij paarden.

Inleiding

Luchtzuigen is stereotiep gedrag waarbij het paard zijn tanden vastzet op de voerbak, boxrand of een paaltje in de wei
en lucht naar binnen zuigt. Daar kan het dier een typisch geluid bij maken. Paarden die dit gedrag in ernstige mate vertonen kunnen zelfs zonder object luchtzuigen. Dergelijk gedrag
kan ontstaan wanneer er één of meerdere aspecten van het
welzijn van het dier niet in orde zijn [2]. Al in de negentiende
eeuw werd er melding van gemaakt dat luchtzuigen een
domestication disease is; oftewel het gevolg van het niet kunnen uitvoeren van (voldoende) natuurlijke gedragingen [3].
Het kan ook een manier zijn voor het dier om met heftige
emoties om te gaan [4]. Voorbeelden hiervan zijn trauma’s
opgelopen bij het spenen, stress ten gevolge van verkeerde
trainingsmethodes of sociaal isolement. Het management
(het aantal maal voer verstrekken per dag, het soort voer en
de manier van huisvesten) is van invloed op het al dan niet
ontwikkelen van stereotypen [4]. Wanneer een paard eenmaal dergelijk stereotiep gedrag vertoont, kan het lastig zijn
om het dier te bewegen hier weer mee te stoppen. Dit komt
doordat luchtzuigen hoogstwaarschijnlijk leidt tot de afgifte
van endorfine [3]. De pijnstillende werking van endorfine kan
luchtzuigen verslavend maken [5].
Uit onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen
luchtzuigen en problemen met de maag [1,6]. Er is nog
geen wetenschappelijk uitsluitsel over wat in deze situatie
precies oorzaak en gevolg is. Zo werd er in het verleden
vaak op gewezen dat bij het luchtzuigen lucht in de maag
terecht kwam waardoor de dieren gevoeliger werden
voor gaskoliek. Uit onderzoek blijkt echter dat maar een
zeer geringe hoeveelheid lucht daadwerkelijk in de maag
terecht komt [7]. Dat luchtzuigers meer last hebben van
kolieken kan mogelijk verband houden met een dieet
bestaande uit veel brok en weinig krachtvoer wat zowel
luchtzuigen in de hand kan werken als andere verstoringen in het maag-darmkanaal kan veroorzaken [1].

Doelstelling

Het onderzoek van J. Reurich met de titel ‘Het effect van
voedingssupplementen op het luchtzuiggedrag bij paarden - een placebogecontroleerd, dubbelblind onderzoek’
richtte zich op het onderzoeken van een drietal supplementen. Het doel van het onderzoek was ‘te bepalen of
één of meerdere voedingssupplementen, waarvan wordt
beweerd dat ze een positieve werking op de maag hebben (bijvoorbeeld maagzuurremmend), kunnen helpen bij
het verlagen van de hoeveelheid luchtzuigen bij paarden
die een geschiedenis van luchtzuigen hebben’ [1].

Materiaal en methoden

Voor het onderzoek werden 99 paarden opgedeeld in vier
groepen. Drie groepen kregen een supplement, de vierde
was de controlegroep die alleen een dragerstof kreeg toegediend. De eigenaren en hun paarden die meededen aan
dit onderzoek werden volgens een aantal criteria geselecteerd om een zo homogeen mogelijke onderzoeksgroep te
krijgen. Zo moesten de dieren bijvoorbeeld ouder zijn dan
drie jaar, geen topsport beoefenen en op stal gehouden
worden. Tijdens het onderzoek zijn er om verschillende redenen paarden uitgevallen. Hierdoor zijn aan het einde van
het onderzoek de resultaten van 77 paarden geanalyseerd.
De paarden zijn in totaal gedurende zeven weken geobserveerd; de eerste week zonder het verstrekken van
supplement en vervolgens zes weken met verstrekking
van één van de drie supplementen. De eigenaren en verzorgers van de dieren werden geïnstrueerd om vier keer
per dag gedurende vijf minuten het luchtzuiggedrag van
het paard te observeren volgens een vastgesteld protocol.
De groepen paarden kregen de volgende supplementen
toegediend:
-	Groep 1: Controlesupplement bestaande uit 100%
griesmeel;
-	Groep 2: Maagzuurremmersupplement (MZ) bestaande uit calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat,
S-methylmethionine -sulfonium-chloride, dicalciumfosfaat en griesmeel, in poedervorm.
-	Groep 3: Maag Compositum van De Groene Os
(MC), een aanvullend diervoeder in poedervorm,
samengesteld uit zoethout (Glycyrrhiza glabra, radix),
gember (Zingiber officinale, rhizoma), IJslands mos
(Cetraria islandica, lichen), mariadistel (Silybum marianum, fructus et herba), grote engelwortel (Angelica
archangelica, radix), pepermunt (Mentha piperita,
folia), kamille (Matricaria chamomilla, flos), hop (Humulus lupulus, strobulus), paardenbloem (Taraxacum
officinale, radix et herba) en de hulpstoffen griesmeel
en calciumcarbonaat.
-	Groep 4: Pronutrin van Boehringer-Ingelheim (PN),
een supplement in korrelvorm dat wordt aanbevolen
om in stressvolle perioden het maagslijmvlies te ondersteunen, dat als werkzaam bestanddeel ApolectolTM – een gepatenteerde combinatie van pectinen,
lecithine en glycerol – bevat met daarnaast plantenvezels (gedroogde citruspulp, tarwezemelen, gedroogde erwtenvezels, sacharose, gedroogde appelpulp en appelextract) en als additieven nog lecithine,
glycerol, natuurlijke smaakstoffen en ethoxyquine.
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Kruiden in het MC-supplement
Van de onderzochte supplementen is het best presterende
MC een natuurzuiver kruidenproduct dat zonder claim wordt
verkocht als aanvullend diervoeder. De kruiden die hierin aanwezig zijn hebben over het algemeen een relatie tot het maagdarmstelsel en zijn er op gericht in brede zin de spijsvertering
te ondersteunen. Een korte toelichting op de samenstellende
kruiden van MC:
• Glycyrrhiza glabra wordt traditioneel gebruikt om de slijmvliezen te verzachten. Onderzoek laat zien dat Glycyrrhiza glabra
gebruikt kan worden om Helicobacter pylori onder controle te
houden [8]. H. pylori kan leiden tot maagklachten, bijvoorbeeld
in de vorm van maagzweren. Een eerder onderzoek liet zien
dat het positieve effect op maagklachten mogelijk verband
houdt met de antioxidatieve werking van deze wortel [9].
• Zingiber officinale wordt al duizenden jaren gebruikt bij verschillende klachten. Eén van de meest bekende werkingen is
de maagversterkende invloed. Er is veel onderzoek verricht
naar de eigenschap van Z. officinalis om misselijkheid tegen
te gaan. Uit literatuurstudie blijkt dat Z. officinalis ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het onderdrukken van het enzym cyclo-oxygenase-2.
Naar de daadwerkelijke pijnstillende effecten van Z. officinalis
is nog verder onderzoek nodig [10].
• Cetraria islandica heeft zowel een stimulerende (bitterstoffen)
als verzachtende werking (slijmstoffen) op het spijsverteringsstelsel. In de Europese volksgeneeskunde wordt C. islandica al
langer gebruikt bij verschillende infecties van het maag-darmkanaal. Uit onderzoek blijkt dat C. islandica inderdaad effectief
is bij maagzweren en in sommige gevallen zelfs effectiever
dan reguliere medicatie [11].
• Silybum marianum heeft een grote affiniteit tot de lever, zo
heeft het een belangrijke leverbeschermende werking. Dit
gebeurt onder andere door de vorming van nieuwe levercellen te stimuleren, een antioxidatieve werking en het ondersteunen van de detoxificatie [12].
• Angelica archangelica wordt toegepast om de spijsvertering te
ondersteunen. Door de aanwezigheid van bitterstoffen wordt
het gebruikt om de eetlust op te wekken [13]. Naast bitterstoffen bevat A. archangelica flavonoïden, stoffen met een antioxidantwerking. Mogelijk zorgt deze eigenschap ervoor dat A.
archangelica effectief is tegen maag- en darmzweren.
• Mentha piperita werkt krampwerend op het spierweefsel en
wordt ingezet bij dyspepsie [12].
• Matricaria recutita (M. chamomilla) wordt gebruikt vanwege
haar rustgevende eigenschappen. Uit een uitgebreide literatuurstudie naar de ontspannende eigenschappen van verschillende kruiden blijkt dat M. recutita werkzaam is bij spanning
[14]. Naast het gegeven dat de ontspannende werking van
kruiden een positief effect heeft op nerveuze aandoeningen,
blijkt uit onderzoek dat M. recutita ook ontstekingsremmende
eigenschappen bezit. Uit deze studie blijkt verder dat het mogelijk deze eigenschappen zijn die bijdragen aan de heilzame
werking van M. recutita bij Helicobacter-infecties in het maagdarmstelsel [15].
• Humulus lupulus wordt onder andere toegevoegd aan bier
vanwege de aanwezigheid van bitterstoffen. Bitterstoffen werken eetlustopwekkend en bevorderen de spijsvertering. Door
de aanwezigheid van vluchtige oliën zijn er ook antiseptische
eigenschappen beschreven [16]. H. lupulus heeft een mild kalmerende werking. Deze eigenschap dankt de plant vooral aan
de aanwezigheid van 2-methyl-3-buteen-2-ol [16].
• Taraxacum officinale bevordert de secretie van spijsverteringssappen zoals speeksel, gal en maagsap. Hierdoor ondersteunt
het de spijsvertering. Daarnaast werkt T. officinale eetlustopwekkend [13].

Waar mogelijk werd het doseervoorschrift van de fabrikant
aangehouden. Voor de twee producten (MZ en MC) die
voor de toediening vermengd zijn met griesmeel zijn deze
doseringen omgerekend (om een mogelijk effect van de
griesmeel van het controlesupplement uit te schakelen is
dit aan MZ en MC toegevoegd; omdat PN bestaat uit korrels, kon hier in de visie van de onderzoekster geen goed
mengsel van gemaakt worden en is er geen griesmeel
aan dit supplement toegevoegd). De supplementen zijn
vervolgens verpakt in emmers met op het etiket alleen het
doseervoorschrift en een nummer van het supplement.
De data zijn per observatiemoment per paard verzameld
zodat uiteindelijk vier groepen data voor vier behandelingen werden verkregen. Na week 1 werd met een one way
ANOVA de ernst van het probleem vastgesteld voor de
vier onafhankelijke groepen/momenten. Uitbijters (duidelijk omschreven) zijn verwijderd. Statistische berekeningen
werden gemaakt in het programma SPSS 11.5. Om te zien
of een behandeling werkte werd een paired samples t-test
gebruikt. De volgende formule is gebruikt om te kunnen
evalueren welke behandeling het beste werkt:
Gemiddelde aantal keer luchtzuigen in vijf minuten van alle
observaties in week 7 X 100%, gedeeld door gemiddelde
aantal keer luchtzuigen in vijf minuten van alle observaties in
week 1.
De verschillen in de uitkomsten van deze formule voor de
vier groepen zijn op significantie getoetst door middel van
een one way ANOVA. Vervolgens is bij significante verschillen de Least Significant Difference (LSD) t-toets toegepast
en een Dunnett-toets tussen de controlegroep en de andere behandelingen.

Resultaten

Voor de aanvang van de behandeling is de ernst van het
luchtzuigen in de verschillende groepen paarden geobserveerd. De ernst van het probleem is hierbij vastgesteld
rond de tien maal luchtzuigen per vijf minuten. Dit aantal
was vrijwel gelijk in alle vier de groepen paarden, waarbij
op het moment vóór het eten het gemiddelde tussen vier
en acht lag; na het eten lag dit aantal tussen 18 en 22. De
controlegroep liet gedurende de hele onderzoeksperiode
een lichte daling zien van het aantal maal luchtzuigen. De
groep MZ liet geen enkel significant effect zien. Het MCsupplement liet een vermindering van het aantal maal
luchtzuigen zien ten opzichte van de controlegroep; dit
was vanaf week 3 significant voor alle tijdstippen behalve
vóór het eten, waar het wel trendmatig was. Het PN-supplement liet vanaf week 3 voor alle tijdstippen een trendmatige en vanaf week 6 een significante vermindering van
de klachten zien. De grafieken (figuur 1, 2 en 3) geven een
indicatie van het verschil tussen de groepen die een supplement kregen en de controlegroep.
De vergelijking van de effectiviteit (voor alle observatietijdstippen tezamen; verschil tussen week 1 en 7) liet zien
dat de groepen significant verschilden (F=3,176; df=61;
p=0,031). De controlegroep gaf circa 15% verbetering, MZ
gaf circa 5% verslechtering, MC gaf circa 40% verbetering
en PN gaf circa 30% verbetering. De LSD-toets tussen
groepen onderling gaf de volgende resultaten. MZ verschilde significant van zowel MC (p=0,006) als PN (p=0,03)
maar vertoonde geen significant verschil met de controlegroep. MC was significant verschillend van MZ (p=0,006;
n=29) en gaf een trend tot verschil met de controlegroep
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(p=0,08; n=33). Er was geen significant verschil tussen MC
en PN. PN was significant verschillend van MZ (p=0,03;
n=29) maar verschilde niet significant en niet trendmatig
van de controlegroep of MC. De Dunnett-toets gaf geen
significantie van de drie behandelingen ten opzichte van
de controlegroep (ook hier was het verschil bij MC met
p=0,197 het grootst).
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Figuur 1: Verschil in luchtzuigen tussen de
groep die de maagzuurremmer (MZ) kreeg
en de controlegroep. De negatieve waarde
geeft aan hoeveel minder de paarden uit de
MZ-groep luchtzuigen per vijf minuten per
week ten opzichte van de paarden uit de
controlegroep. Overgenomen uit [1].

Figuur 2: Verschil in luchtzuigen tussen de
groep die de Maag Compositum (MC) kreeg
en de controlegroep. De negatieve waarde
geeft aan hoeveel minder de paarden uit de
MC-groep luchtzuigen per vijf minuten per
week ten opzichte van de paarden uit de
controlegroep. Overgenomen uit [1].

Figuur 3: Verschil in luchtzuigen tussen de
groep die Pronutrin (PN) kreeg en de controlegroep. De negatieve waarde geeft aan
hoeveel minder de paarden uit de PN-groep
luchtzuigen per vijf minuten per week ten opzichte van de paarden uit de controlegroep.
Overgenomen uit [1].
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Dierenartsenconferentie 2013 van de AHVMA/
VBMA
A.G.M. van Asseldonk

De American Holistic Veterinary Medical Association (AHVMA) werd opgericht in 1982 en heeft momenteel circa
1000 leden. Elk jaar confereert de AHVMA samen met bevriende verenigingen zoals die van de veterinaire acupuncturisten, homeopaten en de Veterinary Botanical Medical Association (VBMA). Deze laatste vereniging bestaat
sinds 2002 en heeft op dit moment 205 leden, waarvan ook diverse uit Europa, zelfs drie uit Nederland [1].
De jaarlijkse AHVMA-conferentie vond in 2013 plaats van
24-27 augustus in Kansas City, Missouri, als satellietconferentie van de veel grotere Continuing Veterinary Education
Convention. Ongeveer 300 deelnemers schreven zich in
voor de AHVMA-sessies, merendeels dierenartsen. Daarbij
waren degenen die in honden of katten gespecialiseerd
waren verreweg in de meerderheid. Er werd vrijwel uitsluitend in (vijf ) parallelle sessies gewerkt. Deze sessies werden workshops genoemd, maar waren feitelijk (klinische)
lessen van 50 minuten elk. In totaal waren er 25 sprekers/
docenten die samen ruim 100 lessen/lezingen verzorgden.
Vooraf waren de ingestuurde bijdragen gebundeld in een
syllabus van 377 pagina’s. De sprekers brachten niet veel
onderzoeksresultaten. Veel meer werden klinische ervaringen uitgewisseld, soms erg persoonlijke, met hierbij enkele literatuurverwijzingen, meestal naar handboeken. Het
bezoeken van de AHVMA-conferentie was in vrijwel alle
deelstaten van de Verenigde Staten geaccrediteerd voor
de verplichte nascholing van dierenartsen.
De voordrachten betroffen naast specifieke homeopatische en acupunctuursessies voor een heel groot deel de
integrale behandeling, met vaak een grote rol voor voeding, verzorging en overige niet-medicamenteuze therapie. Maar ook een andere omgang met reguliere medicatie
was een onderwerp. Enkele voorbeelden van titels van de
voordrachten:
-- Cats who rock ‘n’ roll: feline urolithiasis (Michele Gaspar)
-- Pharmacological options: low dose, short course, intermittent (Lea Stogdale)
-- Top ten facts you aren’t told about vaccines (W. Jean
Dodds)
-- Beta glucans and the canine immune system (Robert
Silver)
-- Helping clients understand raw food diets (Karen Shaw
Becker)
-- Canine massage demonstration and discussion of myofascial release (Jonathan Rudinger)
-- Exercises for the puppy, athletic and geriatric dog (Laurie
Mc Cauley)
-- Osteopathy from a vascular and a lymphatic prospective!
(Patricia Maria Kortekaas)
-- Heavy metal toxicity and chronic renal failure in the horse
(Beverly London)

De inbreng van de VBMA bestond onder meer uit twee
dagen workshops over zoöfarmacognosie, etnoveterinair
onderzoek en Europese activiteiten in verband met antibioticareductie in de veehouderij, die werden gegeven door
auteur dezes. Ze zijn desgewenst beschikbaar voor NVF-leden. Daarnaast verzorgde de (humane) fytotherapeut Mattew Wood een complete dag met een inleidende cursus
in de Westerse traditionele fytotherapie en gaf de Australische dierenarts en co-auteur van het lesboek Veterinary
Herbal Medicine [2] Barbara Fougère een plenaire lezing en
drie klinische lessen met veel casuïstiek. Haar bijdragen
concentreerden zich naast een inleiding in de toepassing
van fytotherapie in de veterinaire praktijk op ervaringen
met oncologie en de aanpak van problematiek van het
bewegingsapparaat in de kleine huisdierenpraktijk.
Het aandeel fytotherapie in de sponsortentoonstelling
was relatief groot. De tentoonstelling bevond zich echter
nogal ver van de lezingenlocatie; een teleurstelling voor
de meeste sponsoren voor wat betreft het bezoek aan hun
stands. Voor de NVF-dierenartsen openden zich enkele
interessante mogelijkheden voor samenwerking: men kan
via internet de Australische geaccrediteerde opleiding volgen [3] en zich daarna aansluiten bij de VBMA. De lezingen
van het AHVMA-congres zijn allemaal (audio) opgenomen
en kunnen los of als geheel pakket op cd-rom worden gekocht [4].
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Beknopte impressie van het 61ste internationale congres en jaarvergadering van de GA
A.S. van der Aa en A.G.M. van Asseldonk

Het 61ste jaarlijkse GA-congres vond 1-5 september 2013 plaats in Münster (Duitsland). GA staat voor Gesellschaft
für Arzneipflanzenforschung, maar wordt tegenwoordig vanwege het internationale karakter van deze vereniging
meestal omschreven als de Society for Medicinal Plants and Natural Product Research. Voor de (zeer professionele)
organisatie tekenden Andreas Hensel en Thomas J. Schmidt. Op dit congres werd voor de eerste keer gestructureerd aandacht geschonken aan toepassingen van planten(stoffen) bij dieren. Dit gebeurde in de vorm van twee
deelsessies met onderzoekspresentaties en een workshop die de bedoeling had een internationaal netwerk rond
dit thema op te bouwen. Hierdoor was er ook een grotere afvaardiging vanuit Nederland aanwezig dan gebruikelijk.

Honderden wetenschappers confereerden in Münster

Het programma van het congres, met vele honderden deelnemers, was overvol. Zelfs de lunchpauzes waren over het
algemeen gevuld met meer dan één parallelle workshop, en
ook deze werden zeer goed bezocht. Een groot deel van de
tijd werden in vier parallelle sessies onderzoeksresultaten
gepresenteerd. Er waren drie momenten voor de posterpresentaties, met elke keer verschillende (in totaal honderden)
posters die eveneens in 14 onderwerpen waren verdeeld,
onder andere Natural products against neglected diseases, In
vivo phytopharmacology, Skin-active natural products en Ethnopharmacology of African medicine. Het is ondoenlijk een
integrale samenvatting te geven van dit congres. Hieronder
worden de veterinaire sessies en enkele opvallende zaken
uit de plenaire lezingen besproken. Alle samenvattingen
zijn gepubliceerd in het verenigingstijdschrift Planta Medica
[1].

Workshop Animal Healthcare/Veterinary Medicine

Voor het eerst was het thema dieren een hoofdonderwerp
tijdens de jaarlijke GA-conferentie.
Dit was het mooie resultaat van de gemeenschappelijke
inzet uit drie landen (Duitsland, Nederland en Zwitserland)
om een koepelorganisatie te vinden waar wetenschappers
van over de hele wereld over dit thema kunnen netwerken.
Ook de maatschappelijke belangstelling voor de reductie
van antibiotica in de diergeneeskunde zal hierbij een rol
hebben gespeeld.
De workshop begon met twee colleges. Prof. dr. Johanna
Fink-Gremmels (Universiteit Utrecht) sprak over de rol die
plantaardige stoffen kunnen spelen bij de gezondheid van
mens en dier. Zij liet zien dat plantaardige stoffen zowel in
de kleine huisdieren- als in de landbouwhuisdierenpraktijk
een waardevolle toevoeging kunnen zijn. In de eerste sector
voornamelijk als adjuvanttherapie en in het tweede geval
met name voor de gezondheidsbevordering door de stabilisatie van de darmflora. Aangezien mensen contact hebben
met dieren kunnen resistenties over worden gedragen – zowel van dier op mens als ook van mens op dier. Wanneer er
minder antibiotica worden ingezet in de diergeneeskunde
kan dit dus een positieve invloed hebben op de menselijke
gezondheid. Om plantaardige alternatieven voor antibiotica te kunnen gebruiken zijn aanpassingen van de huidige
wetgeving nodig. Een mogelijkheid zou zijn om een nieuwe
categorie voor producten uit medicinale planten, bedoeld
voor dieren, op te zetten. Deze zouden bijvoorbeeld phyto-

biotics kunnen worden genoemd.
Prof. em. dr. Chlodwig Franz van de Universiteit Wenen
schetste een overzicht van Europese onderzoeken naar plantaardige stoffen in het recente verleden. Behalve onderzoeken
die bij het verhaal van prof. dr. Fink-Gremmels aansloten,
vertelde hij over het Rumen up-project waarin wordt gekeken
of bepaalde plantaardige stoffen de methaanemissie van
koeien kunnen verminderen. Aan de hand van dit overzicht
maakte hij ook duidelijk dat financiële belangen een grote rol
spelen. Momenteel is er geen financiële prikkel voor veehouders om dit soort producten te gebruiken.
Daarna presenteerden dr. Maria Groot (Nederland), prof.
dr. Kobus Eloff (Zuid-Afrika), prof. dr. Olatunde Ajagbonna
(Nigeria), dr. Sam de Snoeck (Nederland/Verenigde Staten)
en dr. Michael Walkenhorst (Zwitserland) elk in vijf minuten
een kort overzicht van het onderzoek dat in hun landen aan
veterinair gebruikte medicinale planten gerelateerd is en er
werd tijdens het avondeten nog verder genetwerkt.
Het resultaat van deze netwerkworkshop is een veterinaire
groep binnen de GA die halfjaarlijks een nieuwsbrief aan
geïnteresseerden stuurt en wetenschappelijke bijeenkomsten organiseert met de mogelijkheid onderzoeksresultaten
uit te wisselen. Ook zal in de toekomst het thema ‘dier’ regelmatig op de GA-congressen vertegenwoordigd zijn.
De aanwezigheid van een aantal humane onderzoekers bij
de workshop en de sessies leek een mooie stap richting een
plantaardige one world, one health te zijn.

Veterinaire onderzoeksessies

Op dinsdagochtend 4 september ging onder voorzitterschap van Michael Walkenhorst de eerste veterinaire onderzoeksessie van start. Maria Groot (RIKILT, WageningenUR)
beet de spits af met een overzicht van de Nederlandse
onderzoeksactiviteiten op dit gebied, voor zover gerelateerd aan het RIKILT: het Fyto-V-project, de stalboekjes en
het recente project rond kwaliteit en veiligheid van kruiden
in veevoer. Hierbij werd vastgesteld dat in producten voor
landbouwhuisdieren ongeveer 30 tot 50 kruiden voorkwamen, terwijl in producten voor paarden wel 200 tot 300
kruiden kunnen zitten (waaronder veel Aziatische).
Daarna werd door dr. Adiaratou Togola een onderzoek bij
ezels besproken. Ezels worden in Mali veel gebruikt als lastdieren en hebben daardoor vaak wonden op de rug. Zonder
experimenteel wonden toe te brengen werd een vergelijkend onderzoek opgezet waarbij de wonden werden behandeld met een standaard wondspray (tetracycline met genti-
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aanviolet) of een kruidenbehandeling met Cassia nigricans
(10% decoct van poeder). Het onderzoek gebeurde in samenwerking met de Society for Protection of Animals Abroad, opgericht in Engeland in 1923 en in Mali werkzaam vanaf 1999.
Onderzochte parameters waren de grootte en het uiterlijk
van de wond en het aantal dagen tot genezing. Alhoewel het
resultaat in alle gevallen zeer gunstig was voor de kruidenbehandeling – een afname van het wondoppervlak van 1,66
cm2/dag versus 1,11 cm2/dag voor de controle behandeling
en een gemiddelde behandelduur van 27 dagen versus 37
dagen voor de controlebehandeling – kon geen significant
verschil tussen beide behandelingen worden genoteerd.
Als derde kwam een voorbeeld uit de visteelt aan de orde,
namelijk nijltilapia (Oreochromis niloticus). Toevoegingen
van saponinen uit fenegriek (Trigonella foenum-graecum)
en uit zeepboombast (Quillaja saponaria) aan het dieet van
de vis werden vergeleken door dr. Timo Stadtlander (FIbL,
Zwitserland). Doel was een betere, efficiëntere voederopname. Omdat saponinen ook als visvergif worden gebruikt
een nogal spannend thema. Er werd 150 mg/kg aan saponinen gevoerd, waarbij een vergelijk werd gemaakt tussen
verschillende oplosmiddelen, althans met een verschil in de
methanol-waterverhouding. Eigenlijk werd de groei minder
bij alle gebruikte testdiëten, maar de toevoeging van het
80/20 fenegriekextract zou mogelijk verder kunnen worden onderzocht. Op één van de posters bleek dat dezelfde
onderzoeksgroep ook de toepassing van eiwitextract uit
zaden van Moringa oleifera had getest, wat de groei en voederconversie meer ten goede kwam.

te geven (minimale inhiberende concentratie (MIC) van
0,04-0,6 mg/ml). Bij nader onderzoek op het effect gerelateerd aan de levensstadia van de vliegen bleken sommigen
neuro-endocrien te werken (paralyserend voor larven),
anderen verstoorden de hormoonhuishouding rond de
metamorfose. Voor nader onderzoek werd Clausena anisata
(Rutaceae) uitgekozen en van een actieve verbinding hieruit
is nu de structuur opgehelderd en gepatenteerd.
Vervolgens sprak dr. Beat Glatthaar van Herbonis AG (Basel) over de mogelijkheden van een plantaardige vitamine
D-metaboliet. In het lichaam werkt vitamine D pas na
omzetting tot 1,25-dihydroxy-vitamine D3. Met name bij
pootproblemen bij vleeskuikens is dit zeer effectief. Deze
metaboliet kan ook worden gewonnen uit hogere planten
zoals Solanum glaucophyllum. Het product heeft een beter
farmacokinetisch profiel (slow release) en schijnt concurrerend te kunnen worden ten opzichte van de synthetische
variant.
Een interessante bijdrage kwam ten slotte van het onderzoeksinstituut FIbL in Zwitserland. Dr. Felix Heckendorn vertelde over langlopend onderzoek rond de inzet van planten
en hooi van de esparcette of sainfoin (Onobrychis viciifolia)
waarbij is vastgesteld dat dit bij schapen en geiten de
wormdruk in de weilanden met 50% omlaag kan brengen.
Mede op basis van in vitro-onderzoek worden fenolische
verbindingen, met name gecondenseerde looistoffen, voor
dit effect verantwoordelijk gehouden. Aangezien zeker niet
alle gecondenseerde looistoffen een antiwormeffect hebben (zoals ook op de WageningenUR is vastgesteld in een
varkensstudie) lokte deze bijdrage veel discussie uit. Er is
zelfs een Europees project rond dit ‘gezonde hooi’ opgezet
(zie de website www.sainfoin.eu waarop veel publicaties
staan over de achtergronden hiervan).

Posterpresentaties

Posters en sponsors GA in een tent voor het kasteel

Woensdagmiddag werden onder voorzitterschap van prof.
dr. Michael Heinrich nogmaals drie heel verschillende veterinaire onderzoeken besproken waarbij een zeer geanimeerde discussie op gang kwam. Het was jammer dat op
hetzelfde moment de bijdrage van dr. Sara Burt over carvacrol in een andere deelsessie was geplaatst.
Kobus Eloff (Zuid-Afrika) besprak met aanstekelijk enthousiasme in 15 minuten een enorme hoeveelheid in
vitro-onderzoek dat door zijn groep, en met name door
promovenda Lilia Mukandiwa, gedaan was. Het ging daarbij
om plantextracten van lokale planten die op basis van etnobotanisch onderzoek waren geselecteerd op een mogelijke
werking tegen vliegen die myiasis (huidmadenziekte) bij
schapen veroorzaken. Tegen de hiervoor gebruikelijke pesticiden zijn de meeste vliegen inmiddels resistent geworden. Dergelijke resistentieproblemen kwamen ook steeds
terug in de diverse sessies over parasitaire aandoeningen bij
mensen. Voor veel Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen
vormt dit momenteel een aanleiding tot een grondige herevaluatie van de lokale tradities. Zo ook hier. Verschillende
extractiemethoden werden toegepast bij een groot aantal
planten en hierbij bleken de acetonextracten – dus niet de
traditionele bereidingen – doorgaans het beste resultaat

Herbal medicinal products in animal healthcare and veterinary
medicine was een van de 14 posteronderwerpen. Het aantal
geaccepteerde posters bij dit onderwerp was hier relatief
weinig: 25 (enkele van de oorspronkelijk voor deze sessie
ingediende posters werden door de organisatie bij andere
postersessies ingedeeld). De andere 13 onderwerpen
brachten doorgaans rond de 100 posters. RIKILT had een
poster over het hierboven genoemde kwaliteitsonderzoek.
Er waren posters over de teelt van esparcette, oregano
en boerenwormkruid waarbij opbrengsten aan doelstoffen werden vergeleken. Een poster uit Kiel ging over het
gehalte aan gecondenseerde looistoffen en totaal-fenolen
van allerlei kruiden in weilanden, waarbij ook hier weer het
gehalte aan gecondenseerde looistoffen in de esparcette er
enorm uitsprong.
In Oostenrijk onderzocht men het nut van het voeren van
kruidenmixen aan kleine grazers. De mixen uit de handel
die ‘natuurlijk ontwormen’ en ‘verhoogde weerstand tegen
stress’ als claim voerden, deden wel iets, maar niet heel veel.
Hetzelfde gold voor een product op basis van asafoetida
(Ferula asafoetida). Een duidelijk positief effect van kruidenmixen op de groei was er wel bij lammeren met coccidiosis.
Zwitserse onderzoekers documenteerden honderden etnoveterinaire middelen, maar nader onderzoek kon een
traditionele toepassing door geitenhouders – zij voeren ‘s
winters elke dag een paar handen zilverspar (Abies alba) aan
de geiten tegen wormen – niet bevestigen.
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Koreaanse onderzoekers lieten zien dat een bladextract van
Fraxinus rhynchophylla de groei van Clostridium perfringens
(uit vleeskuikens) remde, terwijl die van Bifidobacterim
bifidum juist werd gestimuleerd. Een onderzoeksgroep uit
Litouwen kwam met MIC-waarden voor de methicillineresistente Staphylococcus Aureus en het enzym Extended Spectrum Beta-Lactamase (ESBL) bevattende Escherichia coli en
Proteus vulgaris van extracten van Lamium album, Rosmarinus officinalis, Monarda didyma en Angelica archangelica, die
allen tussen de 4 en 13% lagen.
In Thailand vond men zeven kruiden die een schimmel in
de zijdeworm kunnen aanpakken. Een Roemeense onderzoeksgroep had de activiteit van propolis tegen de mastitis
bij koeien veroorzakende E. coli-stam gemeten. In Korea
wordt ook het gif van de honingbij therapeutisch gebruikt
bij mastitis en dit is door regeringsinstellingen onderzocht.
Er werd inderdaad antimicrobiële activiteit in gevonden,
maar verder onderzoek is nodig.
Michael Walkenhorst onderzocht een veevoederadditief op
basis van brandnetel, mariadistel, absint en duizendblad,
bedoeld om beginnend lacterende koeien te helpen met
hun metabolisme. Vanaf 14 dagen voor het afkalveren tot
aan het eind van de eerste lactatieperiode kregen de koeien
deze mix, of alfalfa (controlegroep) of een mengsel van 50%
kruidenmix met 50% alfalfa. Verschillende gezondheidsparameters werden gemeten en wezen allemaal op een gunstig effect van de kruiden. Op twee punten werden er significante verschillen gemeten. Zo kwam het acetongehalte in
de melk in de eerste 10 weken in 30 % van de dieren in de
controlegroep meer dan drie keer boven de 10 mg/dl terwijl
geen van de koeien in de met kruidenmix gevoerde groep
een hoog acetongehalte liet zien. Ook werd een effect op
het celgetal gevonden in de tweede week; dit celgetal was
1,4 (± 1,9) bij de met kruidenmix gevoerde koeien en 3,1
(± 1,8) bij de controlegroep. Er werd geen invloed op de
hoeveelheid en samenstelling van de melk gezien maar hier
werd alleen naar het totaal vetgehalte gekeken.
Doriana Tedesco (Milaan) presenteerde een poster waarin
het melkvet van koeien die waren gevoerd met zaagsel
van de Europese lariks (Larix decidua) werd vergeleken met
controles. Dit onderzoek kwam voort uit het inmiddels
afgeronde EU-project SAFEWASTES. Larikshout bevat zeer
veel flavonolen. Drie weken lang werden acht Italiaanse
Friese koeien bijgevoerd met 300 gram zaagsel per dag. Ter
vergelijking was ook een controlegroep met acht koeien
geïncludeerd in de proef. De melk werd gemeten op dag
20 en nogmaals vier dagen later, na bewaring in de koeling
(4 °C). Het bleek dat bij gelijke melkopbrengst het larikszaagsel zorgde voor een hoger gehalte aan meervoudig
onverzadigde vetzuren in de melk, met ook een gunstiger
omega-3/6-verhouding. Ook was de melk minder vatbaar
voor oxidatie tijdens de opslag in de koeling.
Gezelschapsdieren kwamen slechts een enkele keer voor
in de posters. Bij canine cognitive dysfunction bleek het
ginkgobladextract EGb761 werkzaam. Brazilianen hadden
met citronellaolie succes in de bestrijding van pesticidenresistente teken. Neem-olie bleek daarentegen niet effectief
tegen teken. Een granaatappelextract bleek werkzaam tegen oorinfecties ten gevolge van schimmel die veel bij honden voorkomen. Tenslotte presenteerde Sabine Vollstedt
een casus van een paard met chronische ademhalingsziekte

(CRD) dat met de Chinese kruidenformule Bai He Gu Jin Tang
geholpen was.

Uitdagende plenaire lezingen en geanimeerde workshops

Slechts enkele opvallende zaken uit de vaak prikkelende
plenaire lezingen worden hier vermeld.
Dr. Tony Rawlings (Northwich, Verenigd Koninkrijk) schetste
de problematiek van het onderzoek naar skin active natural
products. De markt hiervoor is groot en nog steeds groeiende, maar de effectiviteit van deze producten is extreem
klein. Iedereen wil het natuurlijke verouderingsprocessen
tegengaan en een gehydrateerde, jonge, elastische huid
houden. Op een schaal van 0 tot 9 kun je circa 1,7 verbetering krijgen met retinoïnezuur (vitamine-A-derivaat),
maar dat is niet toegelaten in cosmetica. Een placebocrème
bereikt circa 0,75 en de middelen met toegelaten bestanddelen komen op dit moment niet verder dan 1,0 op deze
schaal. Daarbij moet door de scherpe concurrentie de tijdsspanne tussen biologische testen in het laboratorium en
de kliniek zo kort mogelijk zijn. Rawlings besprak diverse
voorbeelden van planten(stoffen) met effect op een van de
peroxisome proliferator-activated receptoren (PPARs), zoals
genisteïn, borago-olie, groene thee en petroselinezuur. Het
was een fascinerende inkijk in een voor velen onbekend
vakgebied.
Prof. dr. Veronica Butterweck (Muttenz, Zwitserland) sprak
over valkuilen die leiden tot slechte publicaties over farmacologisch onderzoek naar plantextracten. Een aantal
voorbeelden waren helder zoals bijvoorbeeld allerlei
moleculair-biologisch onderzoek bij stoffen waarvan de
farmacokinetiek nog niet bekend is. Ook farmacologisch
onderzoek ter onderbouwing van een traditionele toepassing dat is uitgevoerd met concentraties die in de kliniek
nooit haalbaar zijn, of waarbij er intraveneus is toegediend
terwijl de traditionele route oraal loopt, zijn volgens Butterweck voorbeelden van slecht onderzoek. Gaandeweg de
lezing werd echter duidelijk dat alle negatieve voorbeelden
uit het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Ethnopharmacology kwamen en alle positieve voorbeelden uit het
wetenschappelijke tijdschrift Planta Medica. Ook werd
duidelijk dat de spreekster een nogal beperkte visie had
op zinvol onderzoek aan natuurproducten: men neme een
plant, legt het fytochemische profiel vast, bepaalt dan de
sterkst werkzame fractie en vervolgens de werkzame stof en
hiervan de farmacokinetiek. Tenslotte gaat men dan de stof
modificeren op weg naar een geneesmiddel. Alles buiten
deze werkwijze is niet interessant. In haar zienswijze was
geen plaats voor enig zijspoor zoals systeembenadering,
matrix- of multitarget-effecten. Tijdens de discussie bleek
dat zijzelf daardoor in een valkuil was getrapt door plantenextracten als onwerkzaam te bestempelen omdat er geen
losse component met de gezochte activiteit was gevonden.
Daardoor sloot ze de mogelijkheid uit dat meerdere componenten tezamen voor een gunstig effect kunnen zorgen; de
toehoorders kwamen met diverse voorbeelden hiervan.
Prof. dr. Tony Bacic (Melbourne) sprak over oplosbare voedingsvezels (niet-verteerbare, niet-zetmeelachtige koolhydraten) zoals 1,3;1,4-bèta-glucanen en arabinoxylanen.
Deze zijn erg belangrijk voor de darmgezondheid omdat
ze bepalen welke darmflora zich vestigt. Gebruik van deze
vezels verlaagt ook het risico op het optreden van een groot
deel van de westerse welvaartsziekten. Met een onderzoek
bij varkens (als model voor de humane darm) had hij dit
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onderzocht. Volgens Bacic wijzigt de darmflora zich totaal
binnen een week afhankelijk van wat je eet. Terwijl tarwe en
rijst overal veel worden gebruikt als voedingsmiddelen, bevatten tarwe- en rijstvezels vrijwel geen bèta-glucanen. Havervezels bevatten daarentegen de meeste bèta-glucanen
gevolgd door gerst. Hiervoor zijn inmiddels ook door de
Amerikaanse Food and Drug Administration gezondheidsclaims toegelaten. Tot verbazing van velen sloot hij af met
de oplossing hiervoor binnen het Australische CSIRO Food
Futures programma en tevens zijn huidige onderzoeksactiviteit: genetische manipulatie van tarwe om de gewenste
verbindingen ook hierin te krijgen.

geen issue lijkt te zijn, waren de grootste problemen die
publiek-private samenwerking hinderden in Duitsland.
Oplossingen hiervoor zouden gezocht kunnen worden in
goed functionerende netwerken, het gebruik maken van
stimuleringsfondsen van de (Europese) overheid en het
inschakelen van spin-off-bedrijfjes die kleinschaliger, sneller
en met minder overhead kunnen opereren. Het lijkt er op
dat Nederland hiermee al meer ervaring heeft opgedaan
dan Duitsland, zij het niet zozeer op dit specifieke terrein,
maar dat kan in de nabije toekomst snel veranderen.

Auteursgegevens
Drs. A.S. (Anette) van der Aa (dierenarts) en drs. en A.G.M. (Tedje) van Asseldonk (bio-

De workshop Industry meets Academia op de laatste dag
werd – evenals de Regulatory affairs workshop op de eerste
dag – zeer druk bezocht. Er waren veel herkenbare klachten
te beluisteren van bedrijven over de samenwerking met
universiteiten. De hoge overhead-kosten, publicatieplicht
(versus geheimhoudingsafspraken) en de schijnbaar niet
vooruit te branden wetenschappers waarvoor tijdsdruk

NVF-nieuws
Attentie NVF-leden: datum najaarsvergadering
28 november /werkconferentie diabetes

In tegenstelling tot de datum in het zomernummer genoemd zal de NVF-ledenvergadering dit najaar plaatsvinden op donderdag 28 november, 17.00-18.30 uur te
Bunnik.
Op de agenda van de halfjaarlijkse vergadering staan,
naast de notulen van de voorjaarsvergadering, de jaarrekening 2012; de begroting voor 2014; de contributiehoogte voor 2014; de voortgang van interne en externe
projecten en hetgeen spontaan door de leden naar voren
wordt gebracht.
De NVF-leden die deze vergadering willen bijwonen, of
schriftelijk willen reageren, kunnen de vergaderstukken
opvragen bij het NVF-bureau (nvf@fyto.nl).
Het is de bedoeling om aansluitend aan deze vergadering,
na het eten van een broodje, een werkconferentie te houden met als thema ‘diabetes’. Enkele onderzoekers en andere betrokkenen bij deze aandoening houden een korte
inleiding. Ook hierbij zijn alle NVF-leden die zich hiervoor
interesseren, dan wel een korte inleiding willen verzorgen,
welkom. Wij ontvangen graag hierover een bericht (bij
voorkeur per mail) op het NVF-bureau

Tweede IPC: Innovatieve natuurproducten voor mens en
dier

In 2012 heeft de NVF met succes met 13 MKB-bedrijven
subsidie aangevraagd voor het IPC (InnovatiePrestatieContract) project ‘Op weg naar antibioticavrije ketens’. In
2013 hebben opnieuw 18 MKB-bedrijven met de NVF als
penvoerder diverse elkaar versterkende innovatieplannen voor de sector gemaakt. Het project is op 19 juni
ingediend onder de titel ‘Innovatieve natuurproducten
voor mens en dier’. Er waren een groot aantal (circa 70)
aanvragen. Bij het ter perse gaan van deze editie is nog
geen definitieve toekenningsbrief ontvangen, maar wel is
door Agentschap NL bekend gemaakt dat bovengenoemd
project in de ranking van de 15 beste projecten terecht is
gekomen. Wordt vervolgd!

loog) zijn beiden redacteur van dit tijdschrift.

Referentie
1.

Hensel A, Lechtenberg M, Schmidt TJ (red). 61st International Congress GA, Abstracts Planta Medica 2013;79:1097-1288.

Abonnementsprijs 2014

De afgelopen jaren is door diverse prijsstijgingen een structureel tekort ontstaan op de NVF-begroting. Daarom heeft
het bestuur besloten tot een eenmalige verhoging van de
abonnementsprijs met € 4,75. Ook losse nummers worden
duurder. Wij hopen dat ook onze abonnees het waarderen
dat de NVF waar en wanneer nodig op komt voor de fytotherapie en daarom steun verdient. Voor wat betreft de contributie voor NVF-leden zal op de najaarsvergadering een
voorstel tot verhoging (voor 2014) worden gedaan.

Kort bericht
Tweede Kamer vraagt opnieuw om natuurproducten

In 2011 is door de SGP aangedrongen op een vervolg voor
het Fyto-V-project. Najaar 2012 verklaarde minister Schippers – na PVV-vragen waarom er niet meer werd gedaan
met veelbelovende fytotherapeutica, pre- en probiotica
(zie nieuwsrubriek nr 1, 2013, p 22) – dat er diverse onderzoekssubsidies beschikbaar zijn om de zinvolle inzet van
deze middelen te verbeteren. Voorjaar 2013 werd in de
Tweede Kamer deze kwestie opnieuw door diverse partijen naar voren gebracht, dit resulteerde in een motie van
de ChristenUnie waarin onder meer staat:
“De Kamer, (…) overwegende dat alternatieven voor antibiotica kunnen bijdragen aan een verdere reductie van
antibioticagebruik in de veehouderij; (…) overwegende
dat alternatieven voor antibiotica momenteel onvoldoende bekend zijn bij veehouders; verzoekt de regering,
in het overleg met de sector over verdere reductie van het
antibioticagebruik specifiek aandacht te besteden aan
(onderzoek naar) alternatieven voor antibiotica en aan het
vergroten van de bekendheid van alternatieve middelen
onder veehouders; verzoekt de regering tevens, ruimte te
bieden voor praktijkproeven met alternatieve middelen
om zo te zorgen dat deze middelen sneller op de markt
kunnen worden toegelaten, en gaat over tot de orde van
de dag.”
De motie is aangenomen.
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Effecten van kruidenproducten in vitro en in vivo
M.J. Groot, M.G. Pikkemaat, W.D.M. Driessen-Van Lankveld, E. van Eerden en J.D. van der Klis

Inleiding

Sinds het verbod op antimicrobiële groeibevorderaars
(AMGBs) in diervoeder in 2006 worden er steeds meer
alternatieven in het voeder gebruikt waaronder ook veel
kruiden. Het positieve effect van AMGBs werd in eerste instantie toegeschreven aan hun antimicrobiële werking [1].
Veel kruidenproducten en -extracten vertonen antimicrobiële effecten [2] en dat zou de reden kunnen zijn dat deze
als alternatief voor AMGBs ingezet kunnen worden. Een
andere mogelijke reden voor de effectiviteit van AMBGs
zou de ontstekingsremmende werking zijn [3].
We hebben de antimicrobiële werking van 23 commercieel verkrijgbare kruidenpreparaten getest met zowel de
agar-diffusietest als de microbroth-dilutietest (resultaten
hier niet weergegeven). De agar-diffusietest wordt het
meest gebruikt, maar de microbroth-dilutietest zou beter
geschikt zijn voor plantenextracten [4,5].
Er zijn veel producten op de markt voor veehouders om
de productie van hun dieren te bevorderen en de dieren
gezond te houden [6]. De meeste van deze producten zijn
vluchtige oliën en kruidenextracten. Het werkingsmechanisme wordt o.a. toegeschreven aan een antibacteriële,
een antioxidant en/of een anti-inflammatoire werking
[7]. Vergelijkende in vivo-studies met dit soort producten
worden niet veel gepubliceerd. Daarom hebben we een
voederproef met slachtkuikens opgezet waarbij een deel
van de producten door het water werd gegeven en een
ander deel via het voer werd gemengd, en vergeleken met
een negatieve controlegroep zonder toevoegingen. Er is
gekeken naar de parameters groei, voederconversie, uitval
en histopathologie van de darm.
Tabel 1: Voornaamste ingrediënten in de geteste kruidenpreparaten.
Product

Voornaamste ingrediënten

Biostrong 510 plus (Delacon)

Tijmolie en steranijsolie,
bitterstoffen, pikante stoffen en
saponinen
Anijsolie, tijmolie, eucalyptus
olie
Knoflook
120 kruiden, onder andere salie,
rozemarijn, tijm en duivelsklauw
Fulvinezuur

Bronch Arom (Ecostyle)
Allimax (Allicin Animal Care)
DuoKruidenelixer (Jan Smit)
PrimeFulvic (Easy Europe)

Materiaal en methoden

Gebruikte producten en hun hoofdbestanddelen zijn weergegeven in tabel 1. Biostrong 510 plus is een aromatisch
diervoederadditief. Volgens de informatie van de producent
is het voornaamste effect van Biostrong 510 plus een verbeterde smakelijkheid van het voer en een beter stalklimaat.
Bronch Arom is een aanvullend diervoeder dat wordt toegepast bij vleeskalveren en de informatie van de producent
stelt dat het een gezonde functie van de luchtwegen ondersteunt, de eetlust stimuleert en de spijsvertering activeert.

Allimax is een aanvullend diervoeder en bestaat uit een zeer
hoog geconcentreerd knoflookpreparaat met gestabiliseerd
allicin. Van knoflook is bekend dat het sterke antimicrobiële
eigenschappen heeft [8]. Duo Kruidenelixer bevat ruim
120 soorten kruiden, mineralen en plantaardige oliën en is
oorspronkelijk ontwikkeld voor de duivensport. Het wordt
onder andere ook toegepast bij pluimvee. Primefulvic bevat
fulvinezuur dat wordt gevormd bij de afbraak van organisch
materiaal van planten. Toepassing bij pluimvee geeft betere
groei en minder uitval [9].
1. In vitro antimicrobiële effecten
Agar-diffusietest
Voor de agar-diffusietest is een uitgebreide vorm van de
RIKILT-remmingstesten voor antibiotica in diervoeder gebruikt. Dit is een bacteriële groeiremming op agarplaten. De
testproducten worden in het medium met de testbacteriën
in een gaatje aangebracht en na incubatie overnacht bij
37 °C hebben de bacteriën zich vermenigvuldigd tot een
groeizone, behalve rond de putjes met monster. De remzone rond de putjes wordt gemeten. Sommige monsters
waren erg zuur, vandaar dat de pH met buffer is bijgesteld
tot neutraal en daarna opnieuw is gemeten. Gebruikte
kiemen waren Enterococcus faecalis, Escherichia coli 11303,
Pseudomonas aeruginosa, E. coli ‘Bay’, Staphylococcus aureus
Hoëchst, Bacillus cereus en Salmonella typhimurium.
Microbroth-dilutietest
Voor de microbroth-dilutietest zijn entsuspensies (overnacht culturen in Tryptic Soy Broth (TSB) gemaakt van dezelfde testbacteriën als bij de agarmethode zijn gebruikt.
Vanuit deze overnacht culturen zijn op de dag van meten
1:1.000.000 verdunningen gemaakt in TSB. In een microtiterplaat zijn alle welletjes gevuld met 50 µl TSB, behalve
de eerste well van elke rij. In deze eerste en in de tweede
well van elke rij werd 50 µl TSB testproduct aangebracht
en gemengd. Vervolgens is van de tweede well 50 µl gepipetteerd in de volgende, gemengd en zo verder tot de
12e well die 0,024% oplossing van het monster bevatte.
Vervolgens is aan elke well 50 µl entvloeistof toegevoegd
en 24 uur geïncubeerd bij 37 °C. Om de groeiremming
zichtbaar te maken is na overnacht incubatie 10 µl van
een 2mg/ml p-iodonitrotetrazoliu-violetoplossing toegevoegd. Dit werd 30 minuten in het donker bij 37°C geïncubeerd waarna bij aanwezigheid van bacteriecellen een
verkleuring kon worden waargenomen.
2. Dierstudie
Voor de dierstudie is gebruik gemaakt van 720 mannelijke
Ross-308-eendagskuikens (Probroed en Sloot, Meppel)
die op de broederij waren gevaccineerd tegen infectieuze
bronchitis. Na aankomst zijn de dieren verdeeld over 36
grondhokken met strooisel. De kuikens werden op dag 11
geënt tegen Newcastle Disease (Avinew, Merial B.V., Velserbroek; batch nr. L389531).
Gebruikte producten
Biostrong was verkregen via Greenvalley International
(geproduceerd door Delacon) en door het voer gemengd
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in een dosering van 1000 mg/kg, gedurende 36 dagen.
Bronch Arom was verkregen via Ecostyle Animal Care
(geproduceerd door Dr. Schaette GmbH) en gedoseerd
via het voer in hoeveelheden van 500, 650 en 800 mg/kg
voer in respectievelijk, start, groei en afmestvoer. Allimax
Veterinair was verkregen via Allicin Animal Care International B.V. en gedoseerd in 2 ml/l door het drinkwater in de
startfase en 1 ml/l in de groeifase en geen in het afmestvoer (gedurende 28 dagen toegediend). Duo KruidenElixer
was verkregen via Jan Smit (Veendam) en gedoseerd in 1
ml/l door het drinkwater gedurende 36 dagen. PrimeFulvic
was verkregen via Easy Europe B.V. en gedoseerd in 10 ml/l
door het drinkwater gedurende 36 dagen. Alle producten
zijn toegediend volgens de instructie van de producent.

zetmeel polysacchariden (NZP’s) die de viscositeit van de
darminhoud verhogen. Hierdoor wordt de passagesnelheid en ook de absorptie van voedingsstoffen verminderd.
Dit geeft een grotere kans op lokale bacteriële overgroei
en verstoring van de darmflora. Om dit te voorkomen
worden aan dit soort voeders in de praktijk enzymen toegevoegd die deze NZP’s afbreken. In deze proef zijn deze
enzymen niet toegevoegd, maar het voer bevatte wel fytase en coccidiostatica.
Histologie
Op dag 35 zijn per hok twee vogels bemonsterd voor histologisch onderzoek. De dieren zijn gedood met T61 (Intervet, Boxmeer). Het jejunum is bemonsterd, gespoeld met
fosfaatgebufferde zoutoplossing en gefixeerd in formaline.
Monsters zijn verwerkt tot paraffinecoupes en gekleurd met
Haematoxyline-Eosine. Villus-lengte en crypt-diepte is gemeten van 10 villi per dier met een beeldanalyse systeem.
Data zijn geanalyseerd met Prism-4-software (GraphPad) en
de morfometische parameters zijn berekend met een eenzijdige ANOVA en ongepaarde t-test.

Huisvesting en verzorging
De proef is uitgevoerd in de pluimveestal van Schothorst
Feed Research in Lelystad. Elk hok was 2 m2 groot en voorzien van zaagsel en bevatte 20 kuikens. De dieren zijn volgens praktijknormen verzorgd.
Experimentele behandelingen
De proef is uitgevoerd met zes behandelingen en zes herhalingen en omvatte 36 hokken. Het hok was de experimentele eenheid voor productie, en een kip was de experimentele
eenheid voor de monstername van de darm. In de proef zijn
drie fasen onderscheiden, de startfase (dag 0-14), de groeifase (dag 14-28) en de afmestfase (dag 28-36).

Resultaten

1. Antimicrobiële werking
De meeste monsters zijn met en zonder buffer getest om
de invloed van de pH op de antimicrobiële werking uit te
sluiten. In tabel 2 zijn de resultaten van de agar-diffusietest weergegeven. Hoe groter de remzone des te sterker
de antimicrobiële werking, de well zelf was 14 mm, dus
14 is geen remming. In tabel 3 zijn de resultaten van de
microbroth-diffusietest weergegeven. Hoe hoger het nummer van de well des te sterker de antimicrobiële werking.

Dieet
De dieren kregen vanaf dag 0 kuikenvoer dat de voedingsbehoefte volledig dekte. Als milde challenge bevatte het
dieet relatief veel tarwe. Tarwe is rijk aan oplosbare nietTabel 2: Resultaten van de agar-diffusietest.
Product

E. faecalis

Biostrong 510
plus
Zonder Met
buffer
buffer
30
30

Bronch Arom

Allimax

Zonder
buffer
16

Met
buffer
14

Zonder
buffer
40

E. coli 11303

26

20

24

20

P. aeruginosa

14

14

14

E. coli “Bay”

28

20

S. aureus Hoëchst

27

23

B. cereus

30

S. typhimurium

17

Met
buffer
n.d.

Duo Kruidenelixer

Primefulvic

Zonder
buffer
20

Met
buffer
14

Zonder
buffer
14

Met
buffer
14

40

28

14

14

14

14

23

23

14

14

14

24

22

40

25

14

14

14

23

19

40

19

14

14

14

23

24

21

40

26

14

14

14

17

19

18

38

19

14

14

14

Tabel 3: Resultaten van de microbroth-dilutietest.
Product

E. faecalis

Biostrong 510
plus
Zonder Met
buffer
buffer
8
8

Bronch Arom

Allimax

Zonder
buffer
5

Met
buffer
1

Zonder
buffer
6

E. coli 11303

9

8

5

1

P. aeruginosa

4

4

1

E. coli “Bay”

9

8

12

S. aureus Hoëchst

12

12

B. cereus

12

12

S. typhimurium

7

6

Met
buffer
n.d.

Duo Kruidenelixer

Primefulvic

Zonder
buffer
2

Met
buffer
1

Zonder
buffer
1

Met
buffer
1

7

1

1

1

1

1

3

2

1

1

1

11

8

2

2

1

1

5

4

7

2

1

1

1

6

6

7

2

1

1

1

4

1

6

2

1

1

2
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Tabel 4: Gemiddeld lichaamsgewicht op dag 14, 28 en 36 per behandeling.
Behandeling

D14

D28

D36

Negatieve controle

519

1730

2570ab

Biostrong 510 plus

535

1733

2570ab

Bronch Arom

512

1727

2509ab

Allimax

525

1717

2588a

Duo Kruidenelixer

524

1771

2657b

PrimeFulvic

529
P
0.42

1758
P
0.24

2621ab
P
0.05

Behandeling
a,b

lsd
22.11

lsd
50.0

lsd
90.0

Gemiddelde waarden zonder een gemeenschappelijke superscript letter verschillen significant (P < 0.05).

2. Dierstudie
Toename lichaamsgewicht
De resultaten van de groei staan weergegeven in tabel
4. Er waren geen significante effecten van de behandeling op dag 14 en 28, maar op dag 36 waren de DuoKruidenelixer-gevoerde dieren significant zwaarder dan de
Allimax-gevoerde dieren.
Groei, voeropname en voederconcersie
De resulaten van de afmestfase (D28-36) staan weergegeven in tabel 5. Hier zien we significante verschillen in lichaamsgewicht en voederconversie, waarbij Bronch Arom
minder presteert dan de controlegroep en de meeste
andere producten.
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Figuur 1: Grafische weergave van de villus/crypt ratio bij de verschillende behandelingsgroepen.

Discussie

Om de antimicrobiële werking te testen is gekeken naar
de in vitro-remming van de groei van bacteriën in verschillende media, met en zonder bufferen van de pH. Beide
testen laten verschillende antimicrobiële profielen zien
van de producten. Het minst actief was PrimeFulvic en de
sterkste activiteit werd gezien bij Allimax en Biostrong 510
plus. Sommige producten hadden een van neutraal afwijkende pH, wat de activiteit kan beïnvloeden. Het bufferen
van de producten had soms sterke effecten op de werkzaamheid zoals te zien is bij Duokruidenelixer.
We hebben twee methoden gebruikt omdat het mogelijk
is dat niet alle componenten even makkelijk door de agar
diffunderen, wat zou kunnen leiden tot een onderschatting van de werkzaamheid [4]. Een voorbeeld hiervan is
Biostrong 510 plus dat in de agar mindere resultaten laat
zien dan in de microbroth-dilutietest. Maar Allimax daarentegen vertoonde grote remzones in de agar, terwijl het bij
de microbroth-dilutietest maar matige activiteit vertoonde.
Nadeel van de microbroth-dilutietest is dat bij sterk gekleurde monsters het moeilijk is de resultaten te interpreteren.
De gebruikte stammen zijn gebaseerd op de standaard
RIKILT-remmingstesten voor antibiotica, aangevuld met
een aantal veterinair relevante stammen. Omdat onze
faciliteiten niet geschikt zijn voor de kweek van anaerobe
bacteriën zijn deze niet getest, wat een beperking van het
systeem is.
In sommige gevallen zagen we een verschil in activiteit
tussen de twee E. coli-stammen (zoals bij Bronch Arom).
Dit impliceert dat gebruik van één isolaat per bacteriestam onvoldoende is om algemene conclusies te trekken.
Opvallend was ook dat P. aeroginosa minder gevoelig was
dan de andere stammen (bijvoorbeeld bij Bronch Arom en
Biostrong 510 plus). PrimeFulvic vertoonde weinig activiteit in beide testen en Duokruidenelixer – een zuur product – vertoonde matige activiteit in de agar-dilutietest

Figuur 2: Coupes van het jejunum met villi en crypten bij de controlegroep (links) en Biostrong 510 plus (rechts); (HE 2,5 x).

die verdween na toevoeging van buffer. Biostrong 510
plus is ook een zuur product dat goede remming gaf in
de agar-dilutietest die iets verminderde na neutralisatie.
De hoogste activiteit werd gezien bij Allimax, een product
met een neutrale pH dat niet gebufferd hoefde te worden.
Doel van de dierstudie was om de vijf producten bij vleeskuikens onder semi-praktijkomstandigheden te vergelijken met een onbehandelde controlegroep wat betreft
prestatiekenmerken. De doseringen en toedieningswijze
waren in overleg met de leverancier vastgesteld. De proef
verliep zonder problemen en de dieren presteerden boven
verwachting, het gemiddelde diergewicht op dag 36 was
bijna 2590 gram, wat meer dan 200 gram meer is dan de
standaard groeicurve voor de Ross-308-kuikens [10]. De
gemiddelde voeropname was 3789 gram, wat maar 60
gram meer is dan de standaard norm voor deze dieren.
Ook de voederconversie was met een waarde van 1,488
beter dan de standaard voor dit soort kuikens (1,585). Alle
dieren waren goed gezond en de sterfte was gering. Zulke
goede resultaten zijn niet ongewoon in hokken met een
relatief lage bezetting. In dit experiment was de hokbezetting uiteindelijk 26 kg/m2, terwijl dit onder commerciële
omstandigheden rond de 40 kg/m2 ligt.
In de startfase werd geen effect van de producten gezien
maar in de afmestfase zagen we significante effecten op
groei en voederconversie. Deze waren echter negatief voor
de Bronch Arom-groep. Dit kan komen omdat dit product
oorspronkelijk voor kalveren is ontwikkeld en voor pluimvee waarschijnlijk niet de juiste dosering is toegepast. Met
name in de afmestfase is een hogere dosering (800 ppm)
gebruikt dan in de eerdere fases (respectievelijk 500 en 600
ppm) en daar werden de negatieve effecten gezien. Hoewel

Tabel 5: Toename lichaamsgewicht (LGW; g), voeropname (VO; g), en voederconversie (VC; g/g) van dag 28-36 bij verschillende behandelingen.
Behandeling

LGW

VO

VC

Negatieve controle

840b

1413

1,684 a

Biostrong 510 plus

837

1386

1,658 a

Bronch Arom

782a

1378

1,767b

Allimax

b

872

1432

1,644 a

Duo Kruidenelixer

886b

1465

1,655a

PrimeFulvic

863
P
0.02

1439
P
0.10

1,668a
P
0.004

Behandeling
a,b

ab

b

lsd
55.8

lsd
66.0

Gemiddelde waarden zonder een gemeenschappelijke superscript letter verschillen significant (P < 0.05).
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lsd
0.061

Tabel 6: Toename lichaamsgewicht (LGW; g), voeropname (VO; g), en voederconversie (VC; g/g) van D0-36 bij de verschillende behandelingsgroepen.
Behandeling

LGW

VO

VC

Negatieve controle

ab

2547

3771

1,481a

Biostrong 510 plus

2528ab

3767

1,491ab

Bronch Arom

2467

3734

1,514b

Allimax

2546ab

3758

1,476a

Duo Kruidenelixer

b

2615

3860

1,477a

PrimeFulvic

2578b
P
0.05

3844
P
0.25

1,477ab
P
0.03

a

Behandeling
a,b

lsd
88.9

lsd
122.9

lsd
0.0237

Gemiddelde waarden zonder een gemeenschappelijke superscript letter verschillen significant (P < 0.05).

Tabel 7: Villus/crypt -ratio van het jejunum bij de verschillende groepen.
VC

controle

Biostrong

Bronch Arom

Allimax

Gemiddeld

7,458

9,386

8,447

SD

2,369

2,973

3,072

0,0001

ns

P-waarde
ns = niet significant

de andere producten beter presteerden dan Bronch Arom
waren deze niet significant beter dan de controlegroep. Als
al de producten worden vergeleken, presteerde DuoKruidenelixer het best gedurende de proef, met de hoogste
eindgewichten. De resultaten waren echter niet significant
verschillend van de controles. Hoewel er geen positieve
controle was gebruikt (een controlegroep met een commercieel dieet met enzymen), wat het verlies aan prestatie in de
negatieve controlegroep zou kunnen laten zien, bleek de
bedoelde challenge met extra tarwe in het dieet niet sterk
genoeg om de prestatie te beperken. Misschien dat de aanwezige coccidiostatica een beschermende werking hebben
gehad op de darm. Een andere mogelijkheid is dat de dieren beïnvloed werden door de vluchtige bestanddelen van
sommige testproducten, maar het is onwaarschijnlijk dat dit
op darmniveau effect zou hebben.

2,192

3,188

ns

ns

ns

8,240
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