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Samenvatting van het proefschrift 

 
In de pluimveehouderij wordt vaak geopteerd voor een 
groepsbehandeling van de dieren via 
drinkwatermedicatie of via gemedicineerd of 
gesupplementeerd voeder, en dit voor de controle en 
de behandeling van ziektes. Kruiscontaminatie, 
voortvloeiend uit de overdracht van ongewenste 
stoffen van een gemedicineerd of gesupplementeerd 
voeder naar een niet-gemedicineerd of niet-
gesupplementeerd voeder kan gebeuren gedurende 
de aanmaak, de opslag en het transport van het 
gemedicineerd of gesupplementeerd voeder, maar kan 
ook optreden op het pluimveebedrijf zelf. 
Kruiscontaminatie wordt ondanks talrijke maatregelen 
in de veevoederindustrie als onvermijdelijk beschouwd. 
De toediening van een voeder, dat een farmacologisch 
actieve substantie bevat door kruiscontaminatie, aan 
niet-doeldieren kan aanleiding geven tot de 
aanwezigheid van residuen in eetbare producten.  

In Hoofdstuk 1 wordt een algemeen 
overzicht gegeven van de veevoederindustrie en de 
vleeskuiken- en leghennenindustrie. In dit hoofdstuk 
komt onder meer de productie van gemedicineerd/ 
gesupplementeerd voeder, en de productie en 
consumptie van kippenvlees en eieren aan bod. 
Tevens wordt informatie omtrent de residu 
problematiek en de hiermee verbonden wetgeving en 
controles verschaft.  

De algemene doelstelling van deze thesis 
was het bepalen van de mate van overdracht van 
voeder naar pluimveematrices voor diverse 
diergeneesmiddelen en voederadditieven. De 
dierexperimenten en de aanmaak van het 
experimenteel voeder worden beschreven in 
Hoofdstuk 2. De onderzochte substanties waren 
sulfadiazine, doxycycline, flubendazole, tylosine, 
lasalocid en monensin. Bovendien werden diverse 
factoren, die een rol kunnen spelen bij de distributie 
van een molecule naar een bepaalde matrix 
onderzocht. Hiertoe werden dierproeven uitgevoerd 
waarbij de dieren gedurende 14 dagen een 
experimenteel voeder kregen. Dit voeder bevatte een 
farmacologisch actieve substantie aan kruis- 
contaminatie niveaus van 2.5%, 5% en 10% van de 
therapeutische concentratie. Residuconcentraties in 
diverse matrices van vleeskuikens en leghennen 
werden op regelmatige tijdstippen bepaald.  

In Hoofdstuk 3 worden de resultaten van de 
overdrachtstudies uitgevoerd bij leghennen besproken. 
Bij de leghennenstudies werden enerzijds 
residuconcentraties gemeten in volledig ei en 
anderzijds in eiwit en dooier afzonderlijk. Algemeen 
kan men besluiten dat er een grote variatie werd 

waargenomen in overdrachtsfactoren voor de zes 
onderzochte molecules. Lasalocid, sulfadiazine, 
doxycycline en flubendazole werden in hogere mate 
overgedragen in vergelijking  tot monensin en tylosine, 
die een te verwaarlozen overdracht vertoonden. 
Daarenboven werd een grote variatie waargenomen 
tussen de diverse substanties betreffende hun 
voorkeur voor eiwit of eidooier. Er kon geen duidelijke 
correlatie opgemerkt worden tussen enerzijds de 
voorkeur voor eiwit of dooier en anderzijds de 
fysicochemische eigenschappen zoals 
vetoplosbaarheid, dissociatieconstante en 
distributiecoëfficiënt.  

In Hoofdstuk 4 worden de resultaten van de 
overdrachtstudies uitgevoerd bij vleeskuikens 
besproken. Bij de vleeskuikenstudies werden niet 
alleen residuconcentraties gemeten in borstspier, maar 
ook in bilspier en lever. Algemeen kan men besluiten 
dat er opnieuw duidelijke verschillen werden 
waargenomen in overdrachtsfactoren voor de zes 
onderzochte molecules. Lasalocid, sulfadiazine en  
doxycycline werden in hogere mate overgedragen dan 
flubendazole. Monensin en tylosine werden slechts in 
beperkte mate overgedragen. Voor lasalocid, 
doxycycline en tylosine werd een hogere 
residuconcentratie waargenomen in de lever in 
vergelijking met de spier. Daarenboven werd een 
significant verschil in residuconcentraties in borstspier 
in vergelijking met bilspier voor flubendazole en 
lasalocid waargenomen.  

In Hoofdstuk 5 wordt een poging 
ondernomen om een voorspellend model voor te 
stellen voor de overdracht van substanties vanuit 
voeder naar pluimveematrices. Voor volledig ei en 
spier werd een afzonderlijke formule voorgesteld. De 
relevantie van deze formules voor gebruik in de 
praktijk is echter zeer beperkt omwille van diverse 
redenen. Deze formules zijn gebaseerd op enerzijds 
fysicochemische parameters en anderzijds op residu- 
concentraties in matrices van dierlijke oorsprong 
tengevolge van een in-voeder medicatie. Gezien de 
informatie met betrekking tot het plasmaconcentratie-
tijdsverloop en relevante farmacokinetische 
parameters beperkt is, konden dergelijke data niet 
worden aangewend bij de ontwikkeling van het model, 
waardoor geen geschikte modellen konden worden tot 
stand gebracht. 

In Hoofdstuk 6 worden enkele algemene 
besluiten getrokken en bediscussieerd. Bovendien 
worden enkele knelpunten en hiaten in de literatuur en 
in het uitgevoerde eigen onderzoek aangehaald. Op 
basis hiervan worden enkele voorstellen voor verder 
onderzoek met betrekking tot verschillende stadia in de 
voedselketen geformuleerd.  


