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Oncologisch chirurg Ignas van Bebber: 

‘Er bestaat een heel duidelijk verband tussen luchtvervuiling en 
longziekten, longkanker en hart- en vaatziekten’ 

 

In een interview met het Financieel Dagblad van 20 juli jl. waarschuwt dr. Ignas van Bebber 

voor de schadelijke gevolgen van ammoniakuitstoot door de landbouw. Die worden volgens 

hem ernstig onderschat. 'De gezondheid verliest het nog steeds van het vermeend economisch 

belang in de intensieve veeteelt', zegt van Bebber, oncologisch chirurg in het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. 
 

Fijnstof en longproblemen 

Uit het interview: Fijnstof is een onderbelicht item. Met name de intensieve veehou-

derij produceert veel primair fijnstof, wat leidt tot longproblemen bij omwonenden 

en veehouders. Nog schadelijker is de vorming van secundair fijnstof door chemi-

sche reacties van ammoniak met bijvoorbeeld stikstof en sulfaatverbindingen uit 

het verkeer en de industrie. Dit leidt tot longproblemen en hart- en vaatziekten en 

geeft een verhoogde kans op longkanker. Uit een rapport van het RIVM uit 2016 

bleek dat meer dan de helft van de vroegtijdige sterfte door luchtverontreiniging in 

Europa mede komt door ammoniakuitstoot door de landbouw. De sector is goed 

voor 90% van de totale emissie van ammoniak. 
 

Voor de troepen uit lopen 

‘Als de overheid het niet doet, moeten wij als artsen echt voor de troepen uit gaan 

lopen’, zegt van Bebber. Hij richtte met enkele medisch specialisten het Artsenforum 

Gezondheid, Natuur en Milieu op om meer aandacht te vragen voor de effecten van 

de landbouw op onze gezondheid. Hij ijvert voor de instelling van een onafhankelijke 

groep milieuartsen en medisch specialisten die de overheid gaat adviseren over de 

staat van de gezondheid van ons milieu. 
 

Lees het hele interview met dr. Ignas van Bebber: http://wqd.nl/XYBE  
Bron: Financieel Dagblad 

 

 

Besmettingen met hepatitis E-virus nemen toe 
 

Het aantal ziektegevallen van hepatitis E is in Europa de laatste tien jaar vertienvoudigd. Ne-

derland telt jaarlijks 133.000 nieuwe besmettingen. Hepatitis E is een leverontsteking. Het is 

een zoönose; een ziekte die van dieren kan overgaan op mensen.  
 

Besmet varkensvlees en bloedproducten 

Belangrijkste bron van infectie bij mensen is het eten van besmet var-

kensvlees. Vooral mensen met een leveraandoening of een verzwakt im-

muunsysteem kunnen ernstig ziek worden als ze besmet raken. Ook via 

bloedproducten kan het virus worden overgebracht. Sanquin Bloedvoor-

ziening test alle bloeddonaties op het hepatitis E-virus.  
 

Prof. dr. Zaaijer waarschuwt tijdens het Nationaal Debat ‘Volksgezondheid en Veehouderij’ 
op 9 maart 2017 in Deurne voor hepatitis E. Hij  is hoofd van de afdeling Bloed overdraag-
bare Infecties van Sanquin Research, hoogleraar op het gebied van bloed overdraagbare 
infecties aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit Amsterdam en arts-micro-
bioloog op de afdeling Klinische Virologie van het AMC in Amsterdam.               Prof. Dr. Zaaijer 
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Veestapel in Brabant kan fors groeien 
 

Als veehouders in Brabant alle verleende vergunningen invullen, groeit de intensieve veehou-

derij in BRABANT met 800.000 varkens, ruim 16 miljoen stuks pluimvee, ruim 500.000 run-

deren, 58.000 geiten, 20.000 schapen, 66.000 nertsen en 190.000 konijnen. Dat blijkt uit pu-

blicaties van Mens, Dier & Peel. Voor DEURNE zou dat een groei betekenen van bijna 45 dui-
zend varkens, 1½ miljoen stuks pluimvee en ruim 23 duizend runderen.  
 

VARKENS vergund aanwezig ruimte  % 
Brabant 6.818.151 6.007.632 810.519 11,9%  
Deurne 443.253 398.367 44.886  10,0% 
   

PLUIMVEE vergund aanwezig ruimte  % 
Brabant 44.579.089 28.098.808 16.480.281 37,0% 

Deurne 2.504.667 991.000 1.513.667 60,0% 
 

RUNDEREN vergund aanwezig ruimte  %  

Brabant 1.197.669 681.026 516.643 43,1% 
Deurne 48.977  25.560  23.417  48,0% 
   

GEITEN vergund aanwezig ruimte  % 

Brabant 224.385 165.762 58.623  26,1% 
Deurne 2.387  833  1.554  65,0% 
 

Sandra de Haan        Bron: Knakdeworst https://bit.ly/2vZrrjo 
Met dank aan Mens, Dier&Peel 

 

Boerenorganisaties stappen naar rechter 

Provinciale Staten van Brabant nam op 7 juli 2017 een aantal besluiten om de groei van de veestapel in 

Brabant af te remmen. Ook nieuwe Europese regels over uitstoot van fosfaat en stikstof kunnen een rem 

zetten op de groei. De vereniging van varkenshouders (POV) en boerenorganisatie ZLTO zijn boos op 

Provinciale Staten. Ze stappen naar de rechter om te proberen de besluiten van 7 juli 2017 ongedaan te 

maken. De dagvaarding hebben ze op woensdag 18 juli 2018 bij de rechtbank neergelegd. 
 

 

 

Stichting Brabants Burgerplatform opgericht 
 

Op 3 juli 2018 werd bij de notaris in Mill de ‘Stichting Brabants Burgerplatform’ opgericht. De 

functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn ingevuld. Dit najaar wordt het be-

stuur uitgebreid tot tenminste zeven leden. De statuten van de stichting vindt u op 

http://wqd.nl/0bks. Leden die meer informatie willen kunnen een berichtje sturen naar 

minderbeesten@gmail.com. We nemen dan contact met u op. 
 

Doelen en werkwijze 

De stichting stelt zich een aantal doelen waaronder: afbouwen van de intensieve veehouderij; stimuleren 

van grondgebonden, circulaire landbouw en bevorderen van leefbaarheid, volksgezondheid en duur-

zaamheid. Activiteiten zijn onder meer: burgers vertegenwoordigen in overleggen; opbouwen en onder-

steunen van het ‘Brabants Burgerplatform Minder Beesten’; informeren van inwoners van Brabant over 

onder andere (voorgenomen) politieke besluiten die betrekking hebben op intensieve veeteelt en sa-

menwerken met groepen, organisaties en deskundigen die vergelijkbare doelen nastreven. 

 

 
 

 
 

Ondertekening van de statuten bij de notaris 
v.l.n.r.: Ad van Son (penningmeester); Geert Verstegen (voorzitter); Maria Berkers (secretaris) 

 

https://bit.ly/2vZrrjo
http://wqd.nl/0bks
mailto:minderbeesten@gmail.com
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Wist u dit……? 
 

 
 

 

Wist u dat… 
 

* Stopdestank een zienswijze heeft ingediend tegen het voornemen van de ge-

meente Deurne om een  omgevingsvergunning te verlenen om een melkveehou-

derij op Wittedijk 18 om te zetten naar een bedrijf met vleeskalveren? 
 

* leden van Gezond Leefmilieu Venray zelf de kwaliteit van de lucht in hun ge-

meente gaan meten? Stopdestank onderzoekt of dat ook in Deurne kan? 
 

* de rechter toestemming heeft gegeven voor de bouw van de grootste megastal 

in Nederland? In Grubbenvorst (Limburg) komt een bedrijf met 35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een 

biovergistingsinstallatie met composteerinrichting en een kippenslachterij? 

* werkgroep ‘Behoud de Parel’ en inwoners van Grubbenvorst na elf jaar verzet bij de rechtbank in het 

ongelijk zijn gesteld? 
 

* mestverwerker Den Ouden in Helmond/Brouwhuis van de rechter voorlopig mag blijven stinken? 
 

* achttien Brabanders de Staat der Nederlanden voor de rechter dagen om de overheid te dwingen de 

stankoverlast door veehouderijen terug te dringen? 
 

* de wet het (vermeend) belang van de intensieve veeteelt nog steeds zwaarder 

laat wegen dan volksgezondheid? 
 

 * het hoog tijd wordt dat we stemmen op volksvertegenwoordigers die 

deze wetten willen veranderen en prioriteit geven aan volksgezondheid 

en leefbaarheid! 

 
 

 

                  WORD LID VAN STOPDESTANK 
 

Samen….. in je eigen belang! 
 

Meld u aan op: 

stopdestank@gmail.com of www.stopdestank.nl 
 

Jaarlijkse contributie: 
individuele leden 10 euro; gezins- en jeugdleden 5 euro 

Rekeningnummer: NL46 TRIO 0198 4191 12 t.n.v. Stopdestank 
 

            We krijgen geen subsidie. Donaties zijn van harte welkom. 
 


