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VOORWOORDVOORWOORD
Deze gids is geschreven als onderdeel van het DISARM-
project ‘Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic 
Resistance Management’, gefinancierd door het Horizon 
2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie onder subsidieovereenkomst 817591.

Het DISARM-project heeft tot doel de 
antibioticaresistentie te verminderen door te focussen op 
ziektepreventie en diergezondheid, waardoor de noodzaak 
om antibiotica te gebruiken wordt verminderd. DISARM 
heeft een breed scala aan bronnen beschikbaar gemaakt 
via de website en het YouTube-kanaal. We hebben ook 
een actieve en deskundige Facebook-discussiegroep 
(we verwelkomen u daar graag, klik gewoon op deze 
link en beantwoord enkele korte/eenvoudige vragen 
om toegang te krijgen). We zijn ook actief op andere 
sociale-mediakanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn. 
DISARM promoot ook de ‘multi-actor’ benadering 
waarbij veehouders, dierenartsen, voedingsdeskundigen 
en andere adviseurs samenwerken aan een betere 
diergezondheid en betere bedrijfsprestaties. Wil je hier 
meer over weten, bekijk dan onze toolbox om aan de slag 
te gaan!

Deze gids is gebaseerd op de informatie die is 
verzameld tijdens het DISARM-project en mag niet 
worden beschouwd als een volledig naslagwerk. Het geeft 
een handig overzicht met links naar praktische video’s, 
samenvattingen, artikelen, getuigenissen enz. om goede 
praktijken te stimuleren. Niet alle aanbevelingen zullen 
van toepassing zijn op of geschikt zijn voor uw bedrijf. 
Eventuele interventies moeten steeds besproken worden 
met uw bedrijfsadviseur(s).

Hoewel de auteurs alle redelijke inspanningen hebben geleverd om de geldigheid van deze praktijkgids te verzekeren, aanvaarden het DISARM-projectteam en de 
financieringsinstantie geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op dit document. Gebruik dit document op eigen risico en raad-
pleeg uw dierenarts en/of adviseur(s) om er zeker van te zijn dat de acties die u wilt ondernemen bij uw bedrijf passen..

DISCLAIMER

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation Program van de Europese Unie onder 
subsidieovereenkomst nr. 817591.

Deze gids is één van de 10 praktijkgidsen die 
tijdens het DISARM-project zijn gemaakt. De 10 
gidsen hebben allemaal als doel u te informeren 
over een specifiek onderwerp om uiteindelijk het 
gebruik van antibiotica in de veehouderij te helpen 
verminderen. De andere DISARM gidsen zijn hier te 
vinden.

Bezoek onze Website Website

Vind ons op Facebook Facebook

Volg ons op Twitter Twitter

Bekijk ons op YouTubeYouTube

Volg ons op LinkedIn LinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Gecoördineerd doorGecoördineerd door  Partners Partners
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INLEIDINGINLEIDING

VOEDING IN HET VOEDING IN HET 
VROEGE LEVENVROEGE LEVEN

Deze gids is bedoeld om u te informeren over de 
beste praktijken inzake aangepast voer, waterregimes 
en toevoegingsmiddelen om de gezondheid van 
de dieren te verbeteren en zo de behoefte aan 
antibioticabehandelingen te verminderen. 

Een reeks synthetische additieven, waaronder (dier) 
geneesmiddelen zoals antibiotica, wordt in diervoeders 
gebruikt om de efficiëntie van de productie en de 
kwaliteit van de producten te maximaliseren en ziekten te 
bestrijden.

Hoewel de werkingsmechanismen van antibiotica 
als groeibevorderaars niet volledig worden begrepen, 
wordt aangenomen dat de belangrijkste effecten worden 
gerealiseerd via de microbiële flora van het maag-
darmkanaal.

In de Europese Unie is het gebruik van antibiotica 
groeibevorderende als additieven in diervoeding sinds 
2006 aan banden gelegd. Landen als Australië en de VS 
volgen het Europese voorbeeld door het gebruik van 
antibiotica in diervoeders te reguleren of programma’s op 
te zetten om het gebruik ervan terug te dringen.

In deze context is de belangstelling toegenomen 
voor biologische producten, waaronder enzymen, 
probiotica, prebiotica, synbiotica, organische zuren en 
plantenextracten (fytobiotica), als alternatieven voor 
antibiotica als additieven in diervoeders. 

Deze gids is grotendeels gebaseerd op de informatie 
die is verzameld tijdens het DISARM-project; hij mag niet 
worden beschouwd als een volledig naslagwerk.  Het geeft 
een nuttig overzicht met links naar praktische video’s, 
samenvattingen, artikelen, getuigenissen enz. om goede  
implementatie in de praktijk te vergemakkelijken. 

Herkauwers
Colostrum - moedermelk die in de eerste dagen na de 
geboorte wordt geproduceerd - bevat een complex 
mengsel van antilichamen en eiwitten die actief 
bijdragen aan de bescherming van de pasgeborene tegen 
ziekteverwekkers en andere omgevingsfactoren (passieve 
immuuniteit).

Dieren die in een industrieel houderijsysteem op 
groeien, moeten tijdens hun eerste levensdagen met een 
toereikende hoeveelheid colostrum worden gevoed om 
een adequate passieve immuunoverdracht te verkrijgen 
en de toekomstige productiviteit te verhogen.

Zoogdieren die in de eerste levensuren geen biest 
krijgen, zijn vatbaarder voor ziekten en sterfte. Daarom is 
een goede biestverstrekking van cruciaal belang.

Het voeren van pasgeboren herkauwers met een 
voldoende hoeveelheid colostrum, zo vroeg mogelijk na 
de geboorte, is dus een doeltreffende manier om een 
goede passieve immuunoverdracht te verkrijgen voor een 
optimale bescherming van lammeren/kalveren.

Op die manier wordt hun gezondheid verbeterd 
en hebben zij minder kans op infecties and de 
daarbijbehorende antibioticumkuren. 

Meer informatie over hoeveelheden colostrum en 
toedieningen vindt u in deze video’s:

Pluimvee

Varkens

Tijdens de eerste levensweek ondergaan vleeskuikens 
verschillende ontwikkelingsveranderingen die 
tijdens het broeden in gang worden gezet. De 
voortdurende ontwikkeling van het maagdarmkanaal 
en het immuunsysteem kan van invloed zijn op de 
voedingsbehoeften van de dieren tijdens deze levensfase. 
Ondanks de overblijvende dooier die gedurende de eerste 
dagen na het uitkomen van het ei voedingsondersteuning 
kan bieden, worden de groeiprestaties beïnvloed door 
de tijd die verstrijkt tussen het uitkomen van het ei en de 
eerste voederopname. Gebleken is dat kuikens - vooral 
die welke vroeg uit het ei zijn gekropen - baat hebben 
bij rechtstreekse toegang tot voer na het uitkomen, wat 
resulteert in een grotere gewichtstoename in de eerste 
week na het uitkomen van het ei. Directe toegang tot 
voer kan worden vergemakkelijkt door de kuikens uit te 
broeden op het bedrijf.

Enkele nuttige voedingsstrategieën voor 
eendagskuikens zijn:

Verstrekking van zeer goed verteerbaar voer: Een 
voorstarter moet zeer licht verteerbaar zijn, zodat de 
kippen efficiënt en snel in gewicht toenemen.
Snelle energievoorziening: Een hoge mate van 
activiteits bij eendagskuikens is essentieel voor 
een goede voeropname en vereist een snelle 
energiebron. De activiteit wordt gemeten door de 
kuikens op hun rug te leggen en de tijd te meten 
die ze nodig hebben om weer op hun poten te gaan 
staan. 
Het verstrekken van antioxidanten: Pas 
uitgekomen kuikens hebben een tekort aan 
antioxidanten zoals Vit. E, Vit. C en Selenium. Een 
gespecialiseerde pre-starter kan worden aangevuld 
met natuurlijke antioxidanten. Daardoor wordt de 
antioxidantcapaciteit van de kuikens verhoogd, 
zodat ze nu en in latere levensfasen efficiënter met 
stress kunnen omgaan.
Een betere afweer: Kuikens hebben tijdens de 
eerste levensdagen een zwak immuunsysteem. 
Om de kuikens optimaal te beschermen, kunnen 
additieven worden verstrekt die enerzijds de 
ziekteverwekkers doden en anderzijds het 
immuunsysteem versterken.

Voeding in de vroege levensfase beïnvloedt de algemene 
prestaties van het varken, waarbij de resultaten worden 
waargenomen in de groeifase en de afmestfase. Investeren 
in hoogwaardige voeding in de vroege levensfase zal zich 
vertalen in positieve economische resultaten en een betere 
gezondheidstoestand van de dieren.

De eerste biestvoeding moet worden opgenomen 
binnen enkele uren na de geboorte. De biest levert de 
nodige antilichamen (Ig) om het immuunsysteem van de 
biggen op gang te brengen. Behalve Ig’s bevat biest ook 

Via de biest kan echter ook paratuberculose (ziekte van 
Johne) worden overgedragen van moeder op pasgeborene, 
zodat het belangrijk is afdoende controlemaatregelen te 
nemen.

https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=gsuO8hfTPco&ab_channel=DISARMProject
https://edepot.wur.nl/403639
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=t7nTH2PKeLg&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
https://disarmproject.eu/resources/clearing-farm-specific-colostrum-from-johnes-disease-causative-map-bacterium-to-prevent-horizontal-cow-calf-transfer-of-paratuberculosis/
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VOEDINGSSTRATEGIEËN VOEDINGSSTRATEGIEËN 
BIJ VOLWASSENDIERENBIJ VOLWASSENDIEREN

Herkauwers
SpenenSpenen

Het spenen is een essentiële periode voor herkauwers 
- met melk gevoede dieren gebruiken alleen hun 
lebmaag voor de vertering, de pens heeft tijd nodig om 
zich te ontwikkelen. Vanaf de eerste levensweek moet 
een geschikt startvoeder, ruwvoer en water worden 
verstrekt.

Deze voeding bevordert de ontwikkeling van het 
ruminale microbioom, de darmvlokken en de spieren. 
Het verstrekken van de juiste voeding en het geven van 
voldoende tijd voor de ontwikkeling van de pens zullen 
bijdragen tot het behoud van de gezondheid en de 
groeiprestaties na het spenen.

De overgangsperiode van de melkkoeDe overgangsperiode van de melkkoe
De overgangsperiode is een kritieke periode voor de 
melkkoe en heeft betrekking op de 3 weken vóór het 
afkalven tot 3 weken na het afkalven. Deze periode kan 
een negatieve invloed hebben op de daaropvolgende 
lactatie van de koe, met negatieve gevolgen voor de 
productie- en voortplantingsprestaties en een negatief 
effect op de rentabiliteit. De manier waarop deze 
periode wordt doorgemaakt, komt tot uiting in de 
frequentie van postpartumaandoeningen (melkziekte, 
lebmaagverplaatsing, placentaretentie).

De belangrijkste maatregelen ter ondersteuning van de 
overgangsperiode: 
1. groepering van de koeien (voor en na de bevalling) in 

speciale ruimten (afkalfstal) en zorgen voor een goede 
hygiëne van het ligbed

Gevogelte
Voeding in de laatste week van de slachtkuikenproductieVoeding in de laatste week van de slachtkuikenproductie

Normaal gesproken is dat de week met de hoogste sterfte. 
Daarom worden de kippen dan soms beperkt gevoerd. 

Volgens voedingsdeskundigen is het een grote 
uitdaging om aan de voedingsbehoeften van vleeskuikens 
te voldoen in de laatste week van de productie. Er, moet 
rekening worden gehouden met een aantal belangrijke 
parameters, zoals:

Slachtleeftijd van de dieren (28, 35, 42 of 49 dagen)
Vogels gescheiden naar geslacht of gemengd met 
gedifferentieerde voeding
Manieren om de vleeskuikens in deze fase te voederen 
(“ad libitum” of dieetbeperkingen gecombineerd met 
een licht regime)
Voedselbeschikbaarheid met een vastgestelde 
hoeveelheid per dag of door min of meer intensieve 
beperking van de voedselopname
Bestemming van de geproduceerde kuikens

Varkens
Voederstrategieën voor gespeende biggenVoederstrategieën voor gespeende biggen

Het spenen is een stressvolle periode, die vaak gepaard 
gaat met diarree en een groter gebruik van antibiotica bij 
jonge dieren. 

Startvoeder moet aan biggen worden aangeboden vanaf 
de leeftijd van ongeveer 4-5 dagen om het enzymsysteem 
van de biggen te helpen ontwikkelen zodat zij startmeel 
en eiwitten van plantaardige oorsprong in plaats van 
zeugenmelk kunnen verteren. 

Bij het spenen worden biggen meestal met droog 
voer gevoederd - brijvoedering kan de voeropname, de 
darmgezondheid en de groeiprestaties verbeteren, maar 
handmatige bereiding is tijdrovend, dus overweeg te 
investeren in een geautomatiseerde voederautomaat. 
Schoon water moet vrij beschikbaar zijn voor biggen.

Er zijn verschillende strategieën voor de periode na het 
spenen die de productieprestaties kunnen verbeteren en/
of de diarree bij biggen kunnen verminderen - in dit artikel 
wordt een overzicht gegeven.

Voederstations voor zeugen in groepshuisvestingVoederstations voor zeugen in groepshuisvesting
In het algemeen zijn er twee manieren om zeugen van 
voer te voorzien: in groepen of individueel. Voorbeelden 
van groepsvoedering zijn trog- en vloervoedering; 
voor individuele voedering zijn dat voer(lig)boxen en 
voerstations.

Een groot voordeel van voerstations is dat elk e zeug 
de hoeveelheid voer kan krijgen die zij nodig heeft (op 
basis van de Body Condition Score, spekdikte en/of 
lichaamsgewicht) omdat er meerdere voercurven zijn. Dit 

2. het verstrekken van een evenwichtige voeding o.a. 
qua elektrolyten (kation-anionverschil in de voeding; 
DCAD)

3. zorgen voor optimale koolhydraatgehalten die de 
propionaatproductie stimuleren

4. controle van de urine-pH (pH lager dan 5,8 wijst op 
verminderde voeropname en onevenwichtigheden 
van het immuunsysteem, pH hoger dan 7,2 wijst op 
postpartum paraplegie en placenta retentie).

Een Nederlandse kalverhouder voert zijn 1.100 
vleeskalveren met de FEEDR, een intelligente voerrobot. 
Deze robot kan precies monitoren wat de behoefte 
van het individuele dier is en kan daardoor de exacte 
hoeveelheid voer toedienen. De robot voert de dieren 
meerdere keren per dag kleine porties, in plaats van een 
grote portie in één keer. Een groot voordeel hiervan is 
dat het voer altijd vers is. Dit zorgt ervoor dat de dieren 
gezonder zijn, waardoor er minder antibiotica gebruikt 
hoeft te worden. De volgende video tonen de andere 
voordelen van het robotsysteem.

veel eiwitten, energie en vitamine D, die voor pasgeboren 
varkens van vitaal belang zijn.

Het aanbieden van een melkvervanger naast de melk 
van de zeug in de eerste twee weken na de geboorte en 
het investeren in een premium pre-starter dieet rond het 
spenen levert voordelen op korte, middellange en lange 
termijn op; zwaardere vleesvarkens, meer homogene 
partijen en economische winst. Lichte biggen profiteren 
het meest van deze voedingsstrategie.

Bovendien zou de voeding van jonge biggen kunnen 
worden verbeterd door gericht additieven toe te voegen.

Meer informatie over voeding van biggen is beschikbaar 
via deze en deze video.

https://www.pig333.com/articles/feeding-strategies-for-excellence-at-weaning-piglet-feeding_15654/
https://www.pig333.com/articles/feeding-strategies-for-excellence-at-weaning-piglet-feeding_15654/
https://www.sieplo.com/product/feedr/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7SqXW-ChzIY&ab_channel=SIEPLO-Feedingsystemsofthefuture
https://youtu.be/ytTIL80UV7E
https://youtu.be/_8hKJx7PHpk
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WATERREGIMESWATERREGIMES

MEEST GEBRUIKTE MEEST GEBRUIKTE 
ADDITIEVENADDITIEVEN

Water is belangrijk voor alle dieren, aangezien het wordt 
gebruikt voor de regulering van de lichaamstemperatuur, 
de groei, de melkproductie, de vertering van het voer, alsook 
voor het transport van voedingsstoffen en afvalproducten 
in het lichaam.

De waterkwaliteit is van groot belang voor een 
goede gezondheid van de dieren. Verontreiniging van 
de waterbron, de waterleidingen of de drinkbakken 
of drinknippels vergroten het risico op infecties en 
verminderen het effect  van geneesmiddelen die via het 
drinkwater worden toegediend.

Waterdesinfectie en -kwaliteit vormen een apart 
hoofdstuk binnen het DISARM-project, en u kunt er dan 
ook meer over vinden in de bijbehorende gids met beste 
praktijken. Slimme toepassingen in drinkwater zijn ook 
een belangrijke factor om de bioveiligheid op boerderijen 
en de gezondheidstoestand van dieren te bevorderen.

“Toegang tot smakelijk water van goede kwaliteit 
zorgt voor een goede wateropname, wat op zijn 
beurt resulteert in voldoende voeropname. Dieren 
die niet genoeg drinken, zullen minder eten.”

Pro-, pre-, en synbiotica
ProbioticaProbiotica

Probiotica zijn door de Wereldgezondheidsorganisatie 
gedefinieerd als “micro-organismen die, wanneer zij 
levend en in voldoende hoeveelheden worden toegediend, 

Aanvulling van het dieet van ooien met levende gist 
cellen van het type S. cerevisiae verhoogt de melkgift 
en de totale antioxidantcapaciteit met een gelijktijdige 
verlaging van de ontstekingsreactie. Klik op de link.

 ▲ Pensbuffers verbeteren de prestaties en de 
gezondheidsstatus van koeien

is mogelijk voor zowel stabiele als dynamische groepen. 
Bovendien kan dagelijks worden bijgehouden welke 
zeugen niet zijn komen eten.

Idealiter hebben voerstations een lange terugloop 
afstand, zodat het verzadigingsgevoel kan optreden 
wanneer de zeug terugkeert naar de groep en zij direct 
naar de rustplaats gaat, in plaats van terug te gaan 
naar het voerstation en andere zeugen te storen. Door 
de drinkgelegenheid aan het eind van de terugloop te 
plaatsen, krijgt de zeug ook extra tijd, wat een ontspannen 
omgeving voor de zeugen bevordert.

de gezondheid van de gastheer ten goede komen”. 
Probiotica worden verondersteld: 

pathogene micro-organismen te vernietigen door 
de productie van antimicrobiële verbindingen zoals 
bacteriocines en organische zuren, 
het microbiële milieu in het maagdarmkanaal te 
verbeteren door zich vast te hechten aan de darmwand 
en zo de aanhechting van ziekteverwekkers te 
voorkomen 
te concurreren met ziekteverwekkers om 
voedingsstoffen, de darmimmuunrespons te stimuleren 
en de vertering en absorptie van voedingsstoffen te 
verbeteren.

Prebiotica Prebiotica 
Prebiotica zijn (door de gastheer) niet-verteerbare 
voedselingrediënten die een gunstig effect hebben door 
hun selectieve metabolisme in het darmkanaal. Prebiotica 
omvatten oligosacchariden, polysacchariden, natuurlijke 
plantenextracten, eiwithydrolysaten, polyolen, enz. 
Enzymen zoals betaglucanasen en xylanasen, en vetzuren 
met een korte keten zoals butyraat zijn voorbeelden 
van prebiotica die nog al eens aan diervoeders worden 
toegevoegd. Prebiotica kunnen:

de darmbacteriën selectief te laten woekeren, 
bevorderen de immuunfuncties en vertonen antivirale 
activiteit.

SynbioticaSynbiotica
Synbiotica zijn de gezamenlijke preparaten van probiotica 
en prebiotica, en hebben dus de kwaliteiten van beide. Er 
zijn enkele rapporten over het effect van synbiotica op de 
prestaties van biggen, waaronder:

verbeterde immuunfunctie,
verbeterde gemiddelde dagelijkse winst en 
spijsvertering, 
de vermindering van de morbiditeit en het sterftecijfer 
door diarree, 
het gemak van de stress reactie die optreedt bij spenen

 ▲ Pro- en prebiotica helpen de darm gezond te houden 
door het ondersteunen van het microbioom van de 
kalveren.

https://disarmproject.eu/resources/water-quality-best-practice-guides/
https://www.youtube.com/watch?v=3nPQ1wTxILk&ab_channel=DISARMProject
https://www.mdpi.com/2309-608X/6/4/334
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://youtu.be/U04nh3M2HCU
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV
https://www.youtube.com/watch?v=Riah1CV1Yx0&ab_channel=PurinaMillsTV


Het voeren van een mycotoxinebinder aan 
lammeren verhoogde de uitscheiding van 
moederkorenalkaloïden in de feces met 38,5% en 
verhoogde de prolactineconcentraties in het bloed. 
Klik op de link.

De toevoeging van essentiële oregano-olie hielp de 
lichaamsconditiescore van zogende zeugen op peil 
te houden, de gewichtstoename tijdens de eerste 
levensweek van biggen te verhogen, de sterfte vóór 
het spenen te verlagen en het gebruik van antibiotica 
aanzienlijk te verminderen. Klik op de link.

Hoe werken mycotoxinebinders?Hoe werken mycotoxinebinders?

Aminozuren, mineralen en vitaminen zijn belangrijke 
bestanddelen voor de synthese van moleculen die in staat zijn 
zowel het immuunsysteem als het antioxidantensysteem 
bij dieren te reguleren. Een optimaal evenwicht tussen 
pro-oxidant- en anti-oxidantverbindingen zorgt voor een 
betere werking van het immuunsysteem om besmettelijke 
ziekten te bestrijden. In dit verband zouden met name 
methionine en lysine kunnen bijdragen tot een goede 
gezondheid van de dieren. 

Bovendien lijken vitamine E en selenium 
diervoederadditief de dier gezondheidstoestand te 
kunnen verbeteren.

Het aan het drinkwater toevoegen van een product 
dat Bacillus licheniformis en Bacillus subtilis, betaïne, 
vitaminen en micro-elementen bevat (1g/liter) 
verminderde de sterfte bij vleeskuikens met 3,5%. 
Klik op de link.

Voedingssupplementen met pensbeschermende 
lysine en methionine bij melkschapen verbeterde 
hun aangeboren immuniteit door een lvermindering 
van de ontstekingsreacties. Klik op de link.

 ▲ Organische zuren ontwikkelen het microbioom in de darm 
bij biggen

Mycotoxine binders
Mycotoxinen zijn bijzonder giftige stoffen, die vooral 
worden geproduceerd door drie geslachten van 
schimmels: Aspergillus, Penicillium, en Fusarium. 
Mycotoxineverontreiniging van diervoeder tast het 
immuunsysteem van dieren aan, wat leidt tot een grotere 
vatbaarheid voor ziekten. Het voorkomen van mycotoxinen 
verhoogt dus het antibioticagebruik in de veehouderij.

Verscheidene stoffen zoals luzerne, zeolieten, 
bentoniet en specifieke kleimineralen fungeren als 
mycotoxinebindmiddelen en voorkomen dat het toxine via 
de voeding door het dier in de darm wordt geabsorbeerd.

Het risico bestaat echter dat mycotoxinebinders ook de 
beschikbaarheid van vitaminen, aminozuren en mineralen 
in de voeding verminderen. Om dit te ondervangen wordt 
biomassa die gist, melkzuurbacteriën en Aspergillus 
sporen bevat, gebruikt als bindmiddel van de tweede 
generatie.

Geëxtraheerde oliën uit wortels, zaden, bladeren, 
schors, bloemen, vruchten en algen bevatten complexe 
mengsels van fenolverbindingen die bekend staan 
om hun antimicrobiële, ontstekingsremmende en 
antioxiderende werking. De bioactieve bestanddelen in 
essentiële oliën kunnen de celfuncties in de gastheer en/
of de bacteriën wijzigen - onder de juiste omstandigheden 
kunnen de interacties met celwandbestanddelen en 
lipidemembranen leiden tot bacteriële celdood. Een 
belangrijk punt is dat bacteriën zich na verloop van tijd 
kunnen aanpassen en resistent worden tegen de actieve 
fenol verbindingen, vergelijkbaar met de resistentie de 
op kan treden bij het gebruik van antibiotica, zodat ook 
een verstandig gebruik van dit soort etherisch oliën moet 
worden overwogen.

Fytogene verbindingen kunnen wellicht ook goede 
alternatieven zijn voor antibiotica in de dierlijke produktie, 
zowel als groeibevorderaars als voor de behandeling van 
bacteriële infecties.

Carvacrol en thymol zijn de meest bestudeerde 
toevoegingsmiddelen in diervoeding, zowel bij herkauwers 
als bij eenmagige dieren.

Aminozuren-Vitaminen-Mineralen

Etherische oliën als immunoregulatoren
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6115947/
https://animalmicrobiome.biomedcentral.com/articles/10.1186/s42523-020-00064-2
https://sciendo.com/abstract/journals/aoas/19/2/article-p433.xml
https://journals.plos.org/plosone/article/authors?id=10.1371/journal.pone.0233192
https://youtu.be/lCqo8rJYrsI
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=lCqo8rJYrsI&ab_channel=DISARMProject
https://youtu.be/6AcBUu7lGBA
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