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Adviesaanvraag 
 

Op 25.05.2005 werd de HGR geraadpleegd door de Heer Marc Leemans, diensthoofd 
eetwaren en andere consumptieproducten van DG IV van de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, over de risico's bij verbruik van kippeneieren 
die een hoog gehalte aan contaminanten, onder andere dioxinen, bevatten zoals het geval 
blijkt te zijn in een aantal gemeenten ten noorden van de provincie Antwerpen. 

Op 28.07.2005 heeft Dr. P. Vanthemsche, afgevaardigde beheerder van het FAVV, 
meegedeeld dat zijn Wetenschappelijk Comité (SciCOM) besloten had een werkgroep belast 
met het bestuderen van de chemische contaminatie in eieren van kippen gekweekt met vrije 
uitloop (SciCOM 2005/28) weer op te starten, en dat dit comité de wens heeft uitgedrukt dat 
de HGR aan deze studie geassocieerd wordt. 
 

De PWG "Voeding en Gezondheid, voedselveiligheid inbegrepen (VGVV)" heeft zich 
over deze vragen gebogen op 29.06.2005, 28.09.2005 en 26.10.2005. 
 
 
Advies en aanbevelingen 
 

De aandacht van de verbruikers moet gevestigd worden op de voordelen en nadelen 
van het eten van  kippeneieren, en dit bij oordeelkundig verbruik (idealiter van de orde 
van maximum één per dag) namelijk 

- voordelen  : voornamelijk eiwitopname waarbij alle aminozuren met biologische 
referentiewaarde aanwezig zijn, 

- nadelen : cholesterolinname, risico van toxiciteit door enzymatische en bacteriële 
aantasting (« versheid ») of door contaminatie door zware metalen, organische 
chloorverbindingen, geneesmiddelen, ...). 

Al wat natuurlijk is of natuurlijk genoemd wordt, is niet noodzakelijk goed. Het eten van 
een ei gelegd door een kip die in een dubieuze of niet gecontroleerde omgeving (al of niet 
door particulieren) wordt gehouden, kan meer nadelen dan voordelen hebben, of tenminste 
het voordeel van het verbruik aanzienlijk verlagen. 
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Het is onontbeerlijk onverwijld de kippenkwekerijen, meer specifiek deze van 
particulieren, aan toezicht of zelfs aan strenge verplichtingen te onderwerpen, vermits 
alle veiligheidsaspecten thans niet noodzakelijk gedekt worden door de wetgevingen, ook niet 
de Europese (Verord. EG1515/2004, handelsnormen). 

Het is ook aangewezen verdere studies op het terrein uit te voeren zoals die van het 
FAVV, CODA-CERVA/SIPH waarvan de eerste resultaten de te volgen weg wijzen. 
 

Binnen de kortst mogelijke termijn moet een risico-evaluatie van alle beschikbare 
resultaten worden gestart; dit impliceert echter dat men op voorhand over een voldoend 
aantal representatieve resultaten van de toestand op het terrein beschikt. 

De HGR en zijn PWG VGVV moeten betrokken worden bij deze risico-evaluatie, die 
niet alleen de toxicologische aspecten maar ook de nutritionele aspecten in acht moet 
nemen. Onlangs (problematiek van de omega-3), hebben de HGR en zijn PWG VGVV 
bewezen dat ze over de nodige bevoegdheden in dat domein beschikten. 

Het voorstel van samenwerking van het FAVV aan de HGR verdient een 
welwillende reactie. 
 
 
Commentaren en bespreking 
 

De PWG VGVV heeft kennis genomen 
- van het advies 2002/35 van het SciCOM van het FAVV betreffende de aanwezigheid 

van dioxine (sic) in eieren van scharrelkippen bij particulieren, 
- van een studieverslag van L. Pussemier et al. (CODA-CERVA/SIPH) betreffende 

chemische contaminanten in eieren van kippen gekweekt met vrije uitloop. 
 

In zijn reflectie heeft de PWG VGVV rekening gehouden met de huidige kennis in 
verband met de toxische, leefmilieu- en voedingsrisico's in het bijzonder, de klassieke 
ervaringen betreffende de plaats van kippeneieren in een evenwichtig voedingsdieet, de 
evolutie van de kweek- en marketingmethodes. 
 

De PWG VGVV heeft belangrijke verschillen genoteerd, afhankelijk van de regio's en de 
kweekmethodes, tussen de kwik-, lood-, thalliumgehalten enerzijds en de gehalten aan 
dioxinen en andere DDT-derivaten anderzijds, die aanwezig zijn in de eieren die het 
voorwerp hebben uitgemaakt van de studie van L. Pussemier et al. Deze verschillen 
bevestigen die welke aan de basis lagen van het advies 2002/35 van het SciCOM van het 
FAVV. Ze passen in het kader van de klassieke notie volgens dewelke de kwaliteit van het ei 
afhangt van de voeding van de kippen ; deze notie heeft aanleiding gegeven tot het verwerpen 
van het gebruik in de kwekerijen onder andere van coccidiostatica, antibiotica en zelfs 
vismeel dat een onaangename smaak van levertraan aan de eieren gaf. 

 
Hij heeft bijzondere aandacht geschonken aan het feit dat, als er verschillen bestaan in de 

gehalten aan contaminanten tussen eieren van beroepskwekerijen en eieren van particuliere 
kwekerijen, er ook niet verwaarloosbare verschillen bestaan in deze gehalten in functie van de 
regio’s van oorsprong. 

Niet alleen de voeding en de kweekomstandigheden maar ook het leefmilieu in de 
breedste zin van het woord moeten in acht worden genomen, zowel voor de kippen met vrije 
uitloop bij particulieren als voor de vrij lopende kippen of de kippen in overdekte 
buitenruimte van sommige scharrel- of industriële kwekerijen. 
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Aan het einde van zijn reflectie, die hij niet definitief acht, is de PWG VGVV zich bewust 
van de potentiële toxische risico's waaraan men kon blootgesteld worden in geval van niet 
gecontroleerd verbruik van eieren afkomstig van kippen met vrije uitloop, in het bijzonder in 
particuliere kwekerijen. Hij is echter van oordeel dat de resultaten van de uitgevoerde studie 
aangevuld dienen te worden door een bredere studie met onder andere een grondige 
omgevingsbenadering [lucht, grond, water] waaraan hij actief wenst deel te nemen. 
 

Rekening houdend met het voordeel van hun eiwitopname waarbij alle essentiële 
aminozuren voor een biologische referentiewaarde aanwezig zijn, en met hun economisch 
belang voor sommige verbruikers met betrekkelijk laag inkomen, meent de PWG VGVV dat 
met de beschikbare informatie het niet gerechtvaardigd zou zijn het oordeelkundige verbruik 
van eieren van kippen af te raden, welke ook hun vrijheidsniveau mag zijn. Hij acht het echter 
nuttig de aandacht te vestigen op het feit dat, buiten zijn waardevolle eiwitopname, het ei 
ijzer, calcium, fosfor en vetoplosbare vitaminen alsook vetten en meer bepaald cholesterol 
bevat. Deze “rijke” samenstelling is dus niet helemaal zonder gevaar. Ze impliceert dat een 
oordeelkundig verbruik een maximum van één ei per dag niet zou mogen overschrijden en dat 
aandacht moet geschonken worden aan de versheid en aan de kookwijze ( « gepocheerd » of 
« bij voorkeur zachtgekookt »). 
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