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ARTIKEL Bollenafval, ook bekend als porriehoop of wachthoop. 

In 1998 werd voor het eerst een azoolresistente A. fumigatus-stam gekweekt bij een 

Nederlandse patiënt. (zie artikel  ntvg 2012) 

2002 artikel in  Journal of clinical microbiology van de America society of microbiology 

https://jcm.asm.org/content/40/7/2648   

17-06-2010 NOS artikel https://nos.nl/artikel/165167-doden-door-agressieve-infecties-met-

resistente-schimmels.html  

7-03-2012 artikel in Foodlog Risistente schimmels zijn tijdbom. Artikel onderzoekers CLM: 

https://www.foodlog.nl/artikel/resistente-schimmels-zijn-tijdbom/  

Op 21-06-2012  verschijnt verontrustend artikel in 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 aangenomen die vraagt regering op welke wijze een 5tal azolen 

van de markt gehaald worden. (minister = Henk Kamp) 

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-haal-per-direct-een-aantal-

bestrijdingsmiddelen-van-de-markt  

Maart 2017 Iers onderzoek: in 5 van de 6 bollen 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. 

https://jcm.asm.org/content/40/7/2648
https://nos.nl/artikel/165167-doden-door-agressieve-infecties-met-resistente-schimmels.html
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.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://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-haal-per-direct-een-aantal-bestrijdingsmiddelen-van-de-markt
https://www.partijvoordedieren.nl/moties/motie-ouwehand-haal-per-direct-een-aantal-bestrijdingsmiddelen-van-de-markt
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/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


4-12-2017 https://www.rivm.nl/nieuws/resistente-aspergillus-schimmels-bij-bedrijfsmatige-

compostering  

Februari 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. 

2-04-2018  Artsen luiden de noodklok 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   

Belangrijkste conclusie: 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. 

18-06-2019 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. https://13b63821-

3ad1-49da-bbdf-50f4b994dd06.usrfiles.com/ugd/13b638_01ff1316c40541a796d732e034508e13.pdf o.a. We vinden 

1146 microgram tebuconazool in 1 kilo droge? grond. 

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  

Dec. 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  
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Datum? Vragen in Tweede Kamer (PvdD) 

https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/schriftelijke-inbreng-over-de-landbouw-en-

visserijraad-van-22-februari  

De besmetting van coronapatiënten die op de IC liggen met resistente varianten van de 

Aspergillus-schimmel maakt de langlopende discussie over het gebruik van azolen in de 

landbouw opnieuw urgent. Het gebruik van azolen als landbouwgif zorgt voor de 

ontwikkeling van resistentie bij schimmels, waardoor deze – wanneer mensen ermee 

besmet raken – niet meer reageren op medicatie. Ook in ziekenhuizen worden namelijk 

azolen gebruikt, en om de effectiviteit daarvan te behouden en levens te redden, vinden de 

leden van de Partij voor de Dierenfractie dat het gebruik van azolen in de landbouw niet te 

verantwoorden is. 

Al in 2014 nam de Tweede Kamer daarom een motie van het lid Ouwehand aan om vijf 

soorten azolen van de markt te halen. Twee daarvan hebben inmiddels geen toelating meer, 

maar de overige drie worden nog steeds gebruikt. Kan de minister bevestigen dat de 

toelating van bromuconazool al eens procedureel verlengd is (dus zonder herbeoordeling op 

de veiligheid voor mens, die en milieu), tebuzonazool al twee keer, en difenoconazool maar 

liefst driemaal? Kan de minister bevestigen dat Nederland daar nooit tegen heeft gestemd, 

ondanks de genoemde motie Ouwehand? Kan de minister bevestigen dat deze stoffen dit 

jaar opnieuw ter stemming zullen komen voor een automatische verlenging? 

Ook loopt de discussie al lange tijd over het stemmen in pakketten. Kunt u bevestigen dat u 

eraan vasthoudt om niet tegen één stof te willen stemmen, omdat u niet tegen het hele 

pakket wil stemmen? Kunt u bevestigen dat het vaker is voorgekomen dat een lidstaat tegen 

een heel pakket stemt en dat dit dus niet ongebruikelijk is? Waarom doet u dat in de 

gevallen met azolen niet? Kunt u bevestigen dat de Europese Commissie heeft aangegeven 

dat het niet praktisch haalbaar is om per stof te stemmen? Deelt u het inzicht dat wanneer 

Nederland (en andere lidstaten) uit voorzorg – en omdat de Kamer daarop aandringt – wél 

tegen hele pakketten van procedurele verlengingen stemt, dit de Europese Commissie 

mogelijk snel zal overtuigen om voortaan toch per individuele stof te stemmen? 

Bent u bereid bij de volgende SCoPAFF-stemmingen over procedurele verlengingen tegen de 

pakketten te stemmen waar de azolen in zitten, of waar stoffen in zitten waarvan bekend is 

dat ze een grote bedreiging vormen voor de biodiversiteit (in het bijzonder bijen en 

hommels) of die kankerverwekkend, mutageen, hormoonverstorend en/of giftig voor de 

voortplanting zijn, zoals waartoe de motie Ouwehand[6] oproept? Zo nee, kunt u uitleggen 

waarom u deze moties niet uitvoert en daarmee voor lief neemt dat daarmee met 

Aspergillus besmette patiënten in gevaar worden gebracht? 
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