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Geacht college, 
 
 
7 februari stuurde Meten=Weten een brandbrief naar minister Van Ark1  waarin wij onze 
zorgen uitten over de compostbulten met plantmateriaal uit de bollenteelt. Het Ctgb ontving 
een afschrift van deze brief. 
Twee weken later, in uw vergadering van 24 februari 2021 besloot u om het wettelijk 
gebruiksvoorschrift aan te scherpen voor middelen met schimmel bestrijdende azolen, 
toegepast in de bloembollen- en bolbloementeelt. Echter, deze maatregelen hebben onze 
zorgen niet weggenomen en roepen vele vragen op. Wij willen graag van u antwoord op 
onze vragen. 
 
Inleiding 
Al vele jaren wordt er een verband gelegd met resistentie van Aspergillus fumigatus en het 
gebruik van azolen in de bloembollenteelt. Hiervan getuigen de vele publicaties verzameld in 
Bijlage 3.  
 
Al in 2013 zijn moties in de Tweede Kamer aangenomen om bepaalde azolen van de markt 
te halen. In een van die moties wordt geconstateerd dat een plan van aanpak al drie jaar op 
zich laat wachten. Dus kennelijk is al in 2010 een plan van aanpak aangekondigd. In 2018 is 
er een item bij EenVandaag waarin artsen de noodklok luiden over de mensen die sterven 
door de resistente Aspergillus. In 2021 verschijnt het nieuws dat een kwart van de ernstig 
zieke corona patiënten ook besmet is met Aspergillus fumigatus waarvan 15% resistent is 
tegen azolen en daardoor nagenoeg onbehandelbaar.  
 
Vragen: 
1. De maatregelen van het Ctgb zijn relatief simpel: waarom heeft het dan toch zo lang 

geduurd voordat er maatregelen zijn genomen? Er was toch al genoeg bewijs dat er in 
ieder geval van uit het voorzorgsprincipe gehandeld had moeten worden?  
 

2. Had eerder ingrijpen van u kwetsbare patiënten niet veel ellende kunnen besparen?  
Is er een schatting te maken hoeveel patiënten er overleden zijn ten gevolgen van een 
onbehandelbare Aspergillus infectie? 

 
1 https://13b63821-3ad1-49da-bbdf-
50f4b994dd06.usrfiles.com/ugd/13b638_0adbe2c8139443a9b334eda4001cd6a4.pdf  

mailto:metenwetenwesterveld@gmail.com
http://www.metenweten.com/
https://13b63821-3ad1-49da-bbdf-50f4b994dd06.usrfiles.com/ugd/13b638_0adbe2c8139443a9b334eda4001cd6a4.pdf
https://13b63821-3ad1-49da-bbdf-50f4b994dd06.usrfiles.com/ugd/13b638_0adbe2c8139443a9b334eda4001cd6a4.pdf
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3. In de gemeente Westerveld hebben deze bulten jarenlang gedurende herfst en winter 

tot op een steenworp afstand van woningen gelegen en zijn in het voorjaar uitgereden 

en verspreid over de akkers. In het dorp Geeuwenbrug bijvoorbeeld waren meerdere 

compostbulten. Eén bult op nog geen 100 meter van het dorp. Bij westen en zuiden 

winden waaiden miljoenen sporen van de schimmel regelrecht de huizen in. Hoeveel 

gevaar hebben omwonenden gelopen? Deze bulten bevatten veel azolen. Zie onze 

meting van een dergelijke compostbult, zie Bijlage 2.  

 

4. Heeft het Ctgb wel voldoende de volksgezondheid op de eerste plaats gezet of kunnen 

we stellen dat het Ctgb het economisch belang van de sector meer prioriteit heeft 

gegeven, ook gezien de lijst van de stakeholders waarmee overleg is gevoerd? 

(Deelnemers vanuit KAVB, toelatinghouders, NVWA, ministerie van IenW, ministerie van 

LNV, LTO, Glastuinbouw Nederland, Cumula, BVOR, BBO, Anthos, TLN, Vereniging 

Afvalbedrijven en Ctgb.) Dat er geen enkele medicus tot de deelnemers behoorde vinden 

wij verbazingwekkend. 

 

5. Waarom heeft u het gebruik van azolen in de sierteelt niet verboden? Het is 

onbegrijpelijk dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in een gewas dat niet tot 

voedsel dient en voor het grootste gedeelte bestemd is voor de export, zoveel schade 

mag toebrengen aan de gezondheid van mensen! 
 

6. Tenslotte hebben wij vragen over de veiligheid van de maatregel / het protocol zelf.  

Onze vragen en opmerkingen staan in het protocol in het rood. Zie Bijlage 1. 
 
 

We hopen dat u onze vragen spoedig wilt beantwoorden.  
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Namens de vereniging Meten=Weten 
 
Alok van Loon (secretaris) 
 
Martje Verf (lid en bioloog) 
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Bijlage 1 Protocol  
 
 
1. Opslag afvalhopen op teeltbedrijven (wachthopen)  
 
1.1. Het organisch restmateriaal afkomstig van bloembol- en bloemknolgewassen waarbij 
azolen bevattende gewasbeschermingsmiddelen zijn gebruikt (hierna: “organisch rest-
materiaal”) wordt na aanvang van de opslag ten hoogste twee weken opgeslagen. 

Kritiek: Niet is onderzocht of resistentie van Aspergillus fumigatus 
(hierna A.f.) tegen azolen niet al ontstaat binnen twee weken. 

1.2. Gedurende de gehele bovengenoemde opslagperiode dient het organisch restmateriaal 
volledig afgedekt te worden opgeslagen (bijvoorbeeld in afgesloten containers of afgedekt 
met deugdelijk landbouwplastic) en mag niet gekeerd worden in deze periode.  

Praktisch gezien is dit een onmogelijke opdracht voor de telers 
aangezien gedurende langere tijd de bult steeds aangevuld wordt. 

Het kan niet anders dan dat hiervoor het plastic deels steeds verwijderd wordt. 

1.3. Bovenstaande is zowel van toepassing op bedrijven die bloembol- en 
bloemknolgewassen telen in onbedekte teelt als in bedekte teelt (broeierij).  

 
 

2. Verwerking organisch restmateriaal  
 
2.1. Binnen de termijn van twee weken  
a. moet door de teler worden gestart met de compostering van het organisch restmateriaal 
(zoals beschreven onder 3.) of moet de gehele hoop met organisch restmateriaal worden 
uitgereden over het land volgens de voorschriften van de Wet Milieubeheer en andere 
toepasselijke voorschriften; 

In geval van uitrijden: ook kleine hoeveelheden organisch materiaal die terecht 
komen op of in de bodem worden afgebroken.. 

Niet is aangetoond dat kan worden voorkomen dat A.f. hierbij een rol speelt. 
Ontstaan van resistentie is dan niet uitgesloten / is zelfs waarschijnlijk.  

De sporen van A.f. zijn immers alom aanwezig. 
Is herhaaldelijk uitrijden over hetzelfde land toegestaan? Of moet elke partij op een nieuw 

perceel worden uitgereden? 
 

b. dan wel moet het organisch restmateriaal worden vervoerd naar een afnemende partij, 
niet zijnde een teeltbedrijf, waar het wordt verwerkt door middel van verbranden, vergisten of 
composteren.  

- Niet is geregeld hoe lang en hoe het organisch materiaal bij deze afnemende 
partij wordt opgeslagen (opnieuw twee weken?) en hoe de overslag naar verbrander, 

vergister of composteerruimte, dient te geschieden.. 
- Het protocol eist niet dat de afnemende partij een professioneel composteerinrichting is 

waarin de temperatuur met zekerheid zo hoog wordt dat de sporen en het mycelium van A.f. 
worden gedood. Dit moet wel worden geëist. 

 

3. Compostering op teeltbedrijven  

De temperatuur van het composterend materiaal moet aantoonbaar minimaal gedurende 
twee periodes van drie aaneengesloten dagen boven de 60 ⁰C zijn. Tussen deze twee 
periodes van metingen dient het materiaal te zijn omgezet. De twee periodes van drie dagen 
waarin wordt gemeten kunnen vrij worden gekozen, zolang tussen beide periodes maar een 
omzetting heeft plaatsgevonden. Shredderen en zeven worden niet als omzetten 
beschouwd. Dit moet als volgt worden aangetoond: 
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3.1. De teler dient per composthoop de temperatuur te meten aan het begin en aan het eind 
van de periode van drie dagen. 

Op welke wijze dient de temperatuur te worden gemeten? Op welke diepe diepte danwel 
juist oppervlakkige diepte dient de temperatuur te worden gemeten? 

Wanneer de temperatuur aan het begin en einde van de periode van drie dagen boven de 60 
⁰C is, mag er vanuit worden gegaan dat dit gedurende de gehele periode van drie dagen het 
geval is geweest.  

Hoe moet de teler handelen als: 
- de temperatuur niet boven de vereiste 60⁰C bereikt? 

- als de temperatuur aan de oppervlakte niet boven de vereiste 60⁰C komt? 
- als de temperatuur bij de 1e, danwel de 2e, danwel 3e, danwel 4e of bij 

meerdere van deze metingen de 60⁰C niet bereikt?  
Idem t.a.v. het niet bereiken van de temperatuur van 60⁰C direct onder het plastic 

danwel vlak boven de bodem? 
 

Voorwaarde is dat de composthoop gedurende deze drie dagen niet is omgezet of op andere 
wijze is bewerkt. In totaal zijn per composthoop dus minimaal vier temperatuurmetingen 
nodig, namelijk aan het begin en aan het eind van elke periode van drie dagen. Het staat de 
teler vrij om meer metingen uit te voeren.  
 
3.2. Registratie van de temperatuurmetingen (batch, datum temperatuurmeting en omzet-
datum) in een papieren of digitaal logboek. Daarnaast moet al het composterend materiaal 
tijdens het totale composteringsproces tenminste drie maal zijn omgezet. Batches en data 
van omzettingen moeten in het logboek worden geregistreerd.  

Om te kunnen omzetten dient het plastic te worden verwijderd. Her-infectie is dan mogelijk. 
Om zeker te zijn dat opnieuw de temperatuur gedurende 2x 3 dagen boven de 60⁰C wordt 

bereikt dient dit opnieuw te moeten worden geconstateerd door middel van 
temperatuurmetingen. 

 
3.3. De teler kan de uitvoering en administratie van de metingen ook laten verrichten door 
een onafhankelijke onderzoekspartij.  
 
De temperatuur van het composterend materiaal moet aantoonbaar minimaal gedurende 
twee periodes van drie aaneengesloten dagen boven de 60 ⁰C zijn. Tussen deze twee 
periodes van metingen dient het materiaal te zijn omgezet. De twee periodes van drie dagen 
waarin wordt gemeten kunnen vrij worden gekozen, zolang tussen beide periodes maar een 
omzetting heeft plaatsgevonden. Shredderen en zeven worden niet als omzetten 
beschouwd. Dit moet als volgt worden aangetoond:  

De thermometers moeten worden gesteriliseerd alvorens in een volgende bult te worden 
gebruikt. 

 
4. Administratie- en informatieplicht  

4.1. De teler noteert de datum van het vrijkomen van organisch restmateriaal (start 
wachthoop) en de datum van de start van de verwerking als bedoeld onder 2.1.  

Wie controleert deze administratie? De NVWA heeft nu al te weinig menskracht om 
voldoende controles te kunnen doen.  

 
4.2. Bij afvoer van het organisch restmateriaal zoals bedoeld onder 2.1.b dient de teler de 
afnemende partij(en) en professionele afnemers van bloembollen, waaronder de broeierij, 
aantoonbaar te informeren dat deze afkomstig zijn van een met azolen behandelde teelt 
waarvoor bovengenoemde voorschriften gelden. Dit wordt vastgelegd doordat de leverancier 
en afnemer van het organische restmateriaal de Verklaring Organisch Restmateriaal 
ondertekenen. Door ondertekening van deze Verklaring geven de afnemers blijk kennis te 
hebben genomen van het Protocol en verplichten zij zich tot het opvolgen van de 
voorschriften.  
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Welke voorschriften moeten de afnemers opvolgen? Als de wachthoop al twee weken oud 
was, mag dan de nieuwe afnemer ook weer twee weken wachten? 

 
4.3. Bij verwerking van het organisch restmateriaal op het eigen bedrijf zoals bedoeld onder 
2.1.a dient zowel de datum van aanvang van de opslag als de datum van start van de 
verwerking geadministreerd te worden door de teler.  
 
----------------------------------------------- 

 

Uit ‘New insights in the development of azole-resistance in Aspergillus fumigatus’ 

 

Onderzoekers van Radboud, WUR en CLM hebben op verzoek van het RIVM onderzocht 
of het ontstaan van resistentie kan worden voorkomen door de levenscyclus van de 
schimmel te verstoren.  
 
Opsomming conclusies: 
- Resistentie van A. fumigatus ontstaat al bij zeer kleine hoeveelheden van azolen.  
- Alle gebruikelijke typen azolen kunnen deze resistentie veroorzaken.  
- Resistente A. fumigatus komt het hele jaar voor in het onderzochte plantenafval. 
- De azolen waarmee we A. fumigatus bestrijden (medicinale azolen) lijken erg op de azolen 
die in de landbouw en voor andere toepassingen gebruikt worden.  
- Het resistentiemechanisme dat gevonden wordt in A. fumigatus in plantenafval in de 
bollenteelt is gelijk aan het resistentiemechanisme van A. fumigatus dat werd gevonden bij 
patiënten met Aspergillus-infecties.  
- Beheersing van resistente A. fumigatus in plantenafval in de bollenteelt kan mogelijk 
infectie van patiënten met de resistente schimmel beperken.  
- Onderzocht is of de ontwikkeling van resistentie afgeremd kon worden door de 
levenscyclus van de schimmel te verstoren.  
- Verstoring van de levenscyclus bleek geen invloed te hebben op de ontwikkeling van 
resistentie. 
- Opslag van plantenafval uit de bollenteelt is gunstig voor de selectie van resistente 
Aspergillus fumigatus.  
- Een voor de hand liggende preventieve maatregel zou daarom zijn de opslag van 
plantenafval in de bollenteelt te voorkomen.  
- Of dit ook geldt voor opslag van plantenafval in andere bedrijfstakken is nog niet voldoende 
onderzocht. 
 

Wij zien in het RIVM-rapport geen enkele onderbouwing van het door het Ctgb 
goedgekeurde protocol. 

 
Welk onderzoeken zijn er gedaan om de werking van het protocol te onderbouwen? 

 
 

Overige relevante regelgeving :   Composteren, Wet- en regelgeving, zie www.infomil.nl 

 

Activiteitenbesluit milieubeheer 
Alleen mogelijk relevante paragrafen / artikelen worden hier genoemd: 
 

Paragraaf § 3.5.7. Composteren 
 

Artikel 3.106  

• 1 Deze paragraaf is van toepassing op het composteren van groenafval, dat is ontstaan bij 

werkzaamheden die buiten de inrichting zijn verricht door degene die de inrichting drijft 

http://www.infomil.nl/
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of dat niet afkomstig is van buiten de inrichting, voor zover geen sprake is van gevaarlijke 

afvalstoffen, met een volume van ten hoogste 600 kubieke meter. 

• 2 De artikelen 3.107 tot en met 3.109 zijn niet van toepassing op het composteren van 

groenafval, van ten hoogste 3 kubieke meter. 
 

Artikel 3.107  

• 1 Voor het realiseren van een goede afbraak wordt een composteringshoop ten minste zo 

vaak omgezet als nodig is om anaërobe afbraak te voorkomen.  

Verschil t.a.v. PROTOCOL  

Volgens het PROTOCOL mag maximaal 3x worden omgezet. Om anaërobe afbraak te 

voorkomen moet waarschijnlijk vaker dan 3x worden omgezet.  

Welke regelgeving gaat voor? 
 

Artikel 3.110  

• Een composteringshoop is gelegen op een afstand van ten minste 5 meter vanaf de insteek 

van een oppervlaktewaterlichaam. 

• Restmateriaal afkomstig van de teelt van landbouwgewassen is ook een vorm van 

groenafval. 

Wanneer handelingen plaatsvinden met groenafval dat is aan te merken als een 

gevaarlijke afvalstof, dan wordt het bedrijf vergunningplichtig (zie categorie 28.10, onder 

1° en 28°). 

 

       Verschil t.a.v. PROTOCOL  

De bloembollenteler voert handelingen uit met het groenafval dat aan te merken is als gevaar-

lijk: het kan een dodelijke longziekte veroorzaken. Zeker nu in combinatie met Covid-19.    

Mogelijk zijn sierteelt-bedrijven die groenafval tot compostbulten maken vergunningplichtig. 

Hoe hiermee om te gaan?  
 

 

  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0022762/2020-07-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.5_Paragraaf3.5.7_Artikel3.107
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Bijlage 2 
Resultaten compostmonster van lelie- en bloembollen-teelt-afval (2019) 
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Bijlage 3 
Publicaties / kennis over Aspergillus fumigatus / M=W / maart 2021 
 
In 1998 werd voor het eerst een azoolresistente A. fumigatus-stam gekweekt bij een Nederlandse 
patiënt. (zie artikel ntvg 21-06-2012) 
2002 artikel in Journal of clinical microbiology van de America society of microbiology 
https://jcm.asm.org/content/40/7/2648  
12-11-2008  
https://www.radboudumc.nl/nieuws/2008/schimmel-wordt-snel-resistent  
17-06-2010 NOS artikel  
https://nos.nl/artikel/165167-doden-door-agressieve-infecties-met-resistente-schimmels.html 
 7-03-2012 artikel in Foodlog Resistente schimmels zijn tijdbom. Artikel onderzoekers CLM: 
https://www.foodlog.nl/artikel/resistente-schimmels-zijn-tijdbom/  
21-06-2012 Er verschijnt een verontrustend artikel in het Ned. tijdschrift voor Geneeskunde over de 
azoolresistentie van Aspergillus fumigatus in Nederland en de auteurs stellen de vraag of het door de 
toename van het gebruik van fungiciden is. https://www.ntvg.nl/artikelen/azoolresistentie-van-
aspergillus-fumigatus-nederland/volledig  
Azoolresistentie is gerelateerd aan therapie falen. Van 8 patiënten met azoolresistente invasieve 
aspergillose waren 7 binnen 12 weken overleden. 
A. fumigatus is een saprofytaire schimmel die algemeen in de natuur voorkomt, ze gebruiken de 
resten van dode dieren en planten als voedsel en zitten ook/met name in grond en compost. De 
schimmel is in staat te groeien bij temperaturen tot 50°C en verspreidt zich gemakkelijk door middel 
van conidia (ongeslachtelijke sporen) die zich met de lucht verplaatsen. Afhankelijk van de 
immuunstatus van de patiënt kan A. fumigatus een breed scala aan ziektebeelden veroorzaken, zoals 
allergische beelden, aspergilloom en chronische en acute invasieve aspergillose.2 
Dec 2013 motie Ouwehand wordt aangenomen. Deze vraagt regering hoe en wanneer een 5- tal 
azolen van de markt te halen (minister = Henk Kamp) 
https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-plan-van-aanpak-om-het-gebruik-van-
azolen-terug-te-dringen  
Maart 2017 Iers onderzoek. In 5 van de 6 uit Nederland geïmporteerde tulpenbollen-pakketten 
bleken A. fumigatus-schimmels mee te reizen die resistent waren tegen de gebruikelijke 
schimmelmedicijnen. Die resistentie zou mogelijk verband houden met het wijdverbreide gebruik 
van schimmelbestrijders in de Nederlandse bloementeelt. 
In ScienceDaily bollenpakketten worden resistente schimmels gevonden.  
https://academic.oup.com/cid/article/65/1/147/3093132?login=true  
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170518104017.htm  
https://www.foodlog.nl/artikel/nederlandse-bloembollen-risico-voor-mensen-met-zwak-gestel/  
Mei 2017 artikel Foodlog    https://www.foodlog.nl/artikel/resistente-schimmel/  
29-11-2017 Nieuw onderzoek WUR e.a.   
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Resistente-Aspergillus-schimmels-bij-bedrijfsmatige-
compostering.htm  Onderzoek wijst uit dat Aspergillus vooral daar voorkomt waar bedrijfsmatige 
compostering plaats vindt. 
04-12-2017  
https://www.rivm.nl/nieuws/resistente-aspergillus-schimmels-bij-bedrijfsmatige-compostering   
23-02-2018 artikel in Nieuwe Oogst  
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2018/02/23/bollentelers-pakken-resistente-schimmel-
aan#:~:text=De%20Koninklijke%20Algemeene%20Vereeniging%20voor%20Bloembollencult   
'Hoewel er geen link is aangetoond tussen de sector en mensen die ziek worden van deze schimmel, 
willen wij onze verantwoordelijkheid nemen', zegt KAVB directeur Hoogendijk. 
 
 

https://www.radboudumc.nl/nieuws/2008/schimmel-wordt-snel-resistent
https://nos.nl/artikel/165167-doden-door-agressieve-infecties-met-resistente-schimmels.html
https://www.foodlog.nl/artikel/resistente-schimmels-zijn-tijdbom/
https://www.ntvg.nl/artikelen/azoolresistentie-van-aspergillus-fumigatus-nederland/volledig
https://www.ntvg.nl/artikelen/azoolresistentie-van-aspergillus-fumigatus-nederland/volledig
https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-plan-van-aanpak-om-het-gebruik-van-azolen-terug-te-dringen
https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-plan-van-aanpak-om-het-gebruik-van-azolen-terug-te-dringen
https://academic.oup.com/cid/article/65/1/147/3093132?login=true
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/05/170518104017.htm
https://www.foodlog.nl/artikel/nederlandse-bloembollen-risico-voor-mensen-met-zwak-gestel/
https://www.foodlog.nl/artikel/resistente-schimmel/
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Resistente-Aspergillus-schimmels-bij-bedrijfsmatige-compostering.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Resistente-Aspergillus-schimmels-bij-bedrijfsmatige-compostering.htm
https://www.rivm.nl/nieuws/resistente-aspergillus-schimmels-bij-bedrijfsmatige-compostering
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2018/02/23/bollentelers-pakken-resistente-schimmel-aan#:~:text=De%20Koninklijke%20Algemeene%20Vereeniging%20voor%20Bloembollencult
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2018/02/23/bollentelers-pakken-resistente-schimmel-aan#:~:text=De%20Koninklijke%20Algemeene%20Vereeniging%20voor%20Bloembollencult
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02-04-2018 Artsen luiden de noodklok EenVandaag 
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/artsen-luiden-de-noodklok-over-dodelijke-schimmelinfectie   
16-04-2018 Medische Contact  
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/resistente-schimmel-is-onderschat-
probleem.htm  
https://nos.nl/artikel/165167-doden-door-agressieve-infecties-met-resistente-schimmels.html  
“Er is nauwelijks aandacht voor resistentie tegen geneesmiddelen voor schimmelinfecties. Ten 
onrechte, het probleem groeit en de letaliteit is fors.” 
17-06-2019 RIVM-onderzoek Aspergillus  
https://www.rivm.nl/publicaties/new-insights-in-development-of-azole-resistance-in-aspergillus-
fumigatus   
Samenvatting: 
In dit onderzoek is gekeken naar factoren die de ontwikkeling van resistentie van de schimmel 
Aspergillus fumigatus beïnvloeden in plantenafval uit de bollenteelt. Anti-schimmelmiddelen, de 
zogenaamde azolen, worden gebruikt in de bollenteelt en in vele andere toepassingen. Resistentie 
van A. fumigatus ontstaat al bij zeer kleine hoeveelheden van deze azolen. Ook blijkt dat alle 
gebruikelijke typen azolen deze resistentie kunnen veroorzaken. Resistente A. fumigatus komt het 
hele jaar voor in het onderzochte plantenafval. 
Deze studie laat zien dat opslag van plantenafval in de bollenteelt gunstig is voor de selectie van 
resistente A. fumigatus. Een voor de hand liggende preventieve maatregel zou daarom zijn de opslag 
van plantenafval in de bollenteelt te voorkomen. Of dit ook geldt voor opslag van plantenafval in 
andere bedrijfstakken is nog niet voldoende onderzocht. 
18-06-2019 Kamerstuk  Minister Schouten https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27858-
460.html    
27-6-19 nieuw onderzoek WUR https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nieuwe-inzichten-in-ontwikkeling-
van-azolenresistentie-die-longinfecties-kan-veroorzaken.htm   
sept-2019 M=W neemt monster van grote compostbult van leliemateriaal.  
We vinden 37 pesticiden, waarvan 18 fungiciden (14,5 milligram/kgds), waarvan 8 azolen (7,3 
milligram/kgds), waarvan 1146 microgram tebuconazool in 1 kilo droge grond. 
Zie bijlage 2.  
9-12-2020 Kennis van NU: Levensbedreigende schimmel, Aspergillus fumigatus, ontdekt bij kwart 
coronapatiënten op IC https://www.medicalfacts.nl/2020/12/09/levensbedreigende-schimmel-
aspergillus-fumigatus-ontdekt-bij-kwart-coronapatienten-op-ic   
12-2020 VPROgids  
https://13b63821-3ad1-49da-bbdf-
50f4b994dd06.usrfiles.com/ugd/13b638_49780c693d654f3a8f31fb1686ffcda6.pdf   
25-2-21 strenge regels compostbulten CTGB 
https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2021/02/25/strenge-regels-voor-gebruik-azolen-in-bollenteelt  
22-02-2021 Vragen in Tweede Kamer (PvdD)  
https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/schriftelijke-inbreng-over-de-landbouw-en-
visserijraad-van-22-februari  
 

  

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/artsen-luiden-de-noodklok-over-dodelijke-schimmelinfectie
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/resistente-schimmel-is-onderschat-probleem.htm
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/resistente-schimmel-is-onderschat-probleem.htm
https://nos.nl/artikel/165167-doden-door-agressieve-infecties-met-resistente-schimmels.html
https://www.rivm.nl/publicaties/new-insights-in-development-of-azole-resistance-in-aspergillus-fumigatus
https://www.rivm.nl/publicaties/new-insights-in-development-of-azole-resistance-in-aspergillus-fumigatus
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27858-460.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27858-460.html
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nieuwe-inzichten-in-ontwikkeling-van-azolenresistentie-die-longinfecties-kan-veroorzaken.htm
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Nieuwe-inzichten-in-ontwikkeling-van-azolenresistentie-die-longinfecties-kan-veroorzaken.htm
https://www.medicalfacts.nl/2020/12/09/levensbedreigende-schimmel-aspergillus-fumigatus-ontdekt-bij-kwart-coronapatienten-op-ic
https://www.medicalfacts.nl/2020/12/09/levensbedreigende-schimmel-aspergillus-fumigatus-ontdekt-bij-kwart-coronapatienten-op-ic
https://13b63821-3ad1-49da-bbdf-50f4b994dd06.usrfiles.com/ugd/13b638_49780c693d654f3a8f31fb1686ffcda6.pdf
https://13b63821-3ad1-49da-bbdf-50f4b994dd06.usrfiles.com/ugd/13b638_49780c693d654f3a8f31fb1686ffcda6.pdf
https://www.ctgb.nl/actueel/nieuws/2021/02/25/strenge-regels-voor-gebruik-azolen-in-bollenteelt
https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/schriftelijke-inbreng-over-de-landbouw-en-visserijraad-van-22-februari
https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/schriftelijke-inbreng-over-de-landbouw-en-visserijraad-van-22-februari
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Bijlage 4 
 

Nieuwe inzichten in ontwikkeling van resistentie bij Aspergillus fumigatus 
 

17-06-2019 

Samenvatting 
In dit onderzoek is gekeken naar factoren die de ontwikkeling van resistentie van de schimmel 

Aspergillus fumigatus beïnvloeden in plantenafval uit de bollenteelt. Anti-schimmelmiddelen, de 

zogenaamde azolen, worden gebruikt in de bollenteelt en in vele andere toepassingen. Resistentie 

van A. fumigatus ontstaat al bij zeer kleine hoeveelheden van deze azolen. Ook blijkt dat alle 

gebruikelijke typen azolen deze resistentie kunnen veroorzaken. Resistente A. fumigatus komt het 

hele jaar voor in het onderzochte plantenafval.  

 

Aspergillus fumigatus is een schimmel die groeit op dood plantenmateriaal. Deze schimmel maakt 

grote hoeveelheden sporen die in de lucht komen die wij vervolgens kunnen inademen. Voor 

gezonde mensen vormt dit geen gevaar, maar voor patiënten met een verzwakt immuunsysteem 

kan dit zorgen voor ernstige longinfecties. De azolen waarmee we A. fumigatus bestrijden 

(medicinale azolen) lijken erg op de azolen die in de landbouw en voor andere toepassingen 

gebruikt worden. Deze medicinale azolen werken echter steeds minder goed, omdat in patiënten 

steeds vaker resistente A. fumigatus wordt aangetroffen.  

 

Deze resistentie ontstaat door aanpassingen van de schimmel als die wordt blootgesteld aan 

azolen. Het resistentiemechanisme dat gevonden wordt in A. fumigatus in plantenafval in de 

bollenteelt is gelijk aan het resistentiemechanisme van A. fumigatus dat werd gevonden bij 

patiënten met Aspergillus-infecties. Het is daarom plausibel dat patiënten een infectie kunnen 

oplopen door het inademen van resistente sporen uit de omgeving. Beheersing van resistente A. 

fumigatus in plantenafval in de bollenteelt kan mogelijk infectie van patiënten met de resistente 

schimmel beperken. We hebben onderzocht of de ontwikkeling van resistentie afgeremd kon 

worden door de levenscyclus van de schimmel te verstoren. Verstoring van de levenscyclus bleek 

geen invloed te hebben op de ontwikkeling van resistentie.  

 

Deze studie laat zien dat opslag van plantenafval in de bollenteelt gunstig is voor de selectie van 

resistente A. fumigatus. Een voor de hand liggende preventieve maatregel zou daarom zijn de 

opslag van plantenafval in de bollenteelt te voorkomen. Of dit ook geldt voor opslag van 

plantenafval in andere bedrijfstakken is nog niet voldoende onderzocht.  
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