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Ei eten uit eigen ren: verstandig?
Argeloos een
paar kippen hou-
den in de achter-
tuin is niet zo ge-
zond als menig
kippenhouder
wellicht
denkt, bleek
eerder deze
week. Hoe
erg is het?

MARSCHA VAN DER VLIES

Kun je nog een ei eten van je tuinschar-
relkip?
Niet veel, meldde de GGD maandag
in het persbericht over het Harlinger
onderzoek. Een ei per dag is te veel
en een per week is weinig. Kinderen
zouden minder moeten eten en dit
geldt ook voor zwangere vrouwen,
vrouwen die borstvoeding geven en
mensen die nog kinderen willen.

Geldt dit alleen voor Harlingen of ook
voor de rest van het land?
Ook voor de rest van het land. Vol-
gens de GGD worden op meerdere
plekken in het land dezelfde dioxi-
newaarden aangetroffen. Medisch-
milieukundige Frans Duijm van de
GGD probeert via een landelijk plat-
form strengere normen op te leggen
aan hobbyboeren. Maatregelen kun-
nen zorgen voor een daling van het
gehalte.

Welke maatregelen?
Verhard een deel van de uitloop, zo-
dat de kip pikt op een schone onder-
grond. Breng indien nodig schone
grond aan in de tuin. Zorg voor ge-
noeg schoon voer en voldoende mi-
neralen. Kippen die te weinig bin-

nenkrijgen, gaan grond eten. Voer de
kippen niet met vismeel en zeker
niet met visolie.

Hoe komen dioxinen in de grond?
Dioxinen komen onder meer vrij na
verbranding. Zo kan ook een barbe-
cue in de tuin tot verhoging van di-
oxinen leiden. Maar ook verbran-
dingen in een (ver) verleden kunnen
sporen achterlaten. De stof laat zich
lastig wegspoelen, want dioxinen
lossen bijna niet op in water.

Hoe zit het met eieren uit de super-
markt?
Die zijn veilig. Professionele pluim-
veehouders moeten onder meer zor-
gen voor schone vloeren en uitloop

Vingerafdruk v

waar de kippen pikken. De Neder-
landse Voedsel en Warenautoriteit
ziet hierop toe.

Wat krijg je als je te veel dioxinen bin-
nenkrijgt?

van dioxinen

Dioxinen verhogen de kans op kan-
ker. Mannen kunnen te maken krij-
gen met een slechtere kwaliteit van
hun zaad. Vrouwen lopen gevaar op
een verminderde werking van hun
schildklierfunctie.


