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Liefde
voor het 

vak

Deze maatschappelijke discussie draait 
rond verschillende thema’s: menselijke 
voeding en gezondheid, dierenwelzijn en 

milieubescherming. Enkele stellingen ondermijnen op 
lange termijn het product vlees.

Menselijke voeding en gezondheid: op basis van 
betwistbare bewijsvoering is vlees gelinkt aan een 
aantal chronische ziektes (cardiovasculair, kanker, 
zwaarlijvigheid …) met als gevolg dat veel dieet-
adviezen vlees op de korrel nemen. Deze adviezen 
worden door veel opiniemakers verspreid, waarbij 
de essentiële nutriënten van vlees over het hoofd 
gezien worden. Veel dieetrichtlijnen beogen de 
vleesconsumptie te beperken. 

Dierenwelzijn: een groeiend deel van onze West-
Europese bevolking herschrijft “On the origin of 
species” van Darwin. Meer en meer mensen zetten 
het dier op een gelijk niveau als de mens. Niet alleen 
honden en katten hebben een menselijke dimensie 
gekregen, maar ook steeds meer nutsdieren 
als koeien en varkens. Deze bezorgdheid voor 
de behandeling van de dieren lijkt mij, bij een 
groeiend deel van de bevolking, de hoofdreden om 
vleesconsumptie te beperken of te beëindigen.
Ook de dierlijke productie ligt onder vuur omwille 
van milieuredenen. Hierdoor wordt de bescherming 
van het milieu geïntegreerd in de perceptie van 
vleeskwaliteit.

Deze perceptie is de laatste 10-20 jaar grondig 
 veranderd. Je kunt de evolutie van de maatschap-
pelijke perceptie samenvatten in 4 etappes: [1] van 
de visuele kwaliteit en de smaak van het product, 
naar [2] voedselveiligheid, lange tijd een onderdeel 
van kwaliteit, die overslaat naar [3] de nutritionele 
kwaliteiten om finaal [4] de ethiek van de productie 
te worden. Een groeiend aandeel van onze Europe-
se bevolking wil in meer of mindere mate hierop een 
antwoord en vermindert hierdoor zijn verbruik.

Hierover werd uitgebreid gedebatteerd op onze 
13de Round Table in Brussel. Hiervan vindt u in 
deze Meat News een reportage. 

Ook het belang van een transparante communicatie 
in tijden van crisis stond op de agenda van deze 
Round Table, met een getuigenis van Dr. Houdart 
van het Belgische Voedselagentschap. Amper twee 
weken na zijn betoog werden enkele gevallen van 
Afrikaanse varkenspest vastgesteld bij everzwij-
nen in het zuidelijke puntje van België. Zowaar een 
sprong van 1000 km in Europa. Geen enkel gevaar 
voor de mens. Maar wel voor de varkensachtigen. 
En met de economische gevolgen vandien.

Tijdens de redactie van dit magazine werden enkele 
gevallen gemeld van Afrikaanse varkenspest bij 
everzwijnen in het zuidelijke puntje van België. Meer 
hierover op pagina 8.

Via de moderne media heeft zich de laatste decennia een heel nieuwe maatschappelijke discussie rond de 
vleesconsumptie ontwikkeld. In zoverre dat radicale activisten op termijn het vleesverbruik zelfs volledig willen 
verbieden, in het extreemste geval. 

Quo vadis met de  
vleesconsumptie?
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De publieke opinie wordt steeds meer beïnvloed door emoties en 
meningen dan door objectieve feiten, ook wel post-truth genoemd. Dit 
brengt een trend naar sensatie met zich mee. Prof. dr. ir. Frédéric Leroy 
(Onderzoeksgroep Industriële Microbiologie en Voedingsbiotechnologie 
– Faculteit Wetenschappen en Bio-Ingenieurswetenschappen, Vrije 
Universiteit Brussel) onderzocht de impact van deze evolutie op het 
imago van vlees, dat via de massamedia een speelbal werd tussen 
de vlees-lovers en de anti-vleeslobby. Hij bracht verslag uit over het 
onderzoek tijdens de Round Table.

1310 nieuwsberichten

De onderzoeksgroep van Prof. Leroy bracht recent 
een nieuwe publicatie uit over de plaats van vlees in 
het post-truth tijdperk. Het uitgangspunt waren de-
batten op massamedia over gezondheid en ziekte. 
‘We hebben ons onderzoek gebaseerd op berichten 
van MailOnline, internationaal gezien een van de 
best bezochte online nieuwsplatforms. Als periode 
kozen we 2001 tot 2015, zodat de berichten allemaal 
van na de BSE-crisis dateren’, licht Prof. Leroy toe. 
‘We bestudeerden alle berichten met zoekwoord 
‘vlees’ in de categorie ‘gezondheid’, goed voor in to-
taal 1310 nieuwsberichten, die we opdeelden in de 
categorieën positief, negatief of neutraal.’ 

Globaal genomen werd 52% van de berichten als 
negatief beoordeeld, 35% als positief en 13% neu-
traal. ‘Opvallend was de verwetenschappelijking 
van de artikels’, getuigt Prof. Leroy. ‘Zo verwees 
de helft van de artikels naar een wetenschappelij-
ke bron, zoals een officieel gezondheidsinstituut, 
een onderzoeksinstelling of een specifieke weten-
schappelijke studie. In 18% van de artikels werd 
dan weer verwezen naar bijvoorbeeld voedings- 
redacteurs, natuurgeneeskundigen of vroedvrouwen. 
14% van de artikels bleef vaag over de bron en in 
18% van de artikels werd helemaal geen bron ver-
meld.’

Vlees stimuleert kracht, vitaliteit en vruchtbaarheid 

‘De artikels die als positief beoordeeld werden, konden we in twee grote groepen opdelen. Zo waren er de 
berichten die de gebruikers geruststelden ná een crisis. Denk maar aan de BSE, vogelgriep of de associatie 
van rood vlees met kanker. Daarnaast leverde ook de heropleving van het Atkins-dieet, waarin vlees een 
belangrijke plaats heeft, positief nieuws op voor vlees. Ons onderzoek distilleerde vervolgens de belang-
rijkste thema’s die bij deze pro-vleesartikels belicht werden, met name kracht, vitaliteit en vruchtbaarheid’, 
vat Prof. Leroy samen. ‘In de categorie kracht verwezen de artikels vaak naar de algemene gezondheid en 
groei, vooral met een focus op kinderen. Verder dook vlees regelmatig op als basis voor een goede mentale 
gezondheid, fitheid en vitaliteit. Zowel bij mannen als vrouwen werd vlees ook vaak gelinkt aan een goede 
vruchtbaarheid. Tot slot werd in de artikels het eten van vlees ook als natuurlijk en normaal beschouwd.’

Negatieve berichten spelen in op angst 

‘Opvallend is de interactie van negatief nieuws met positieve berichten’, vervolgt Leroy. ‘Zo grepen 
disbelievers het Atkins-dieet aan om vlees in een negatief daglicht te stellen. Daarnaast gaven enkele 
voedselincidenten of onderzoeken over vlees en gezondheid aanleiding tot negatieve berichtgeving 
rond vlees. Vooral chronische aandoeningen zoals kanker en hart- en vaatziekten werden geassocieerd 
met het verbruik van vlees, dat zelfs op hetzelfde niveau als roken en asbest geplaatst werd. Ook pro-
vleesargumenten werden weerlegd. Zo zou vlees een negatieve impact hebben op de gemoedstoestand 
en de vruchtbaarheid. Dergelijke berichten speelden in op de angstgevoelens van de consumenten en 
kwamen er onder andere op aansturen van een dierenrechtenorganisatie, die via de massamedia verwarring 
wilde creëren’, getuigt Leroy.

52%

35%

1310

Tussen 2001 en 2015 werden 
1310 nieuwsberichten over vlees 

onderzocht: 52% werd als negatief 
beoordeeld, 35% als positief en 

13% als neutraal.

Prof. dr. ir. Frédéric 
Leroy, Onderzoeksgroep 
Industriële Microbiologie en 
Voedingsbiotechnologie – 
Faculteit Wetenschappen  
en Bio-Ingenieursweten-
schappen, Vrije Universiteit 
Brussel:  
‘In veel wetenschappelijke 
artikels wordt erg slordig 
omgesprongen met 
associaties en risico’s.  
Een associatie betekent 
immers niet dat er een 
oorzakelijk verband is.’

Iwona Dyba, Thomas Parzybut, Jörg Schiffeler, Barbara Libera, Ennio Bonilauri, Martina Nober, Lieselotte Desimpelaere, Dorinel Niculae, Thierry Becquerieaux, 
Rainer Heck, Paula Calistru, Frédéric Leroy, Dirk Lenders, Martijn Schwillens, Marco Theimer, Philippe Houdart, Koen Vanswijgenhoven, René Maillard,  
Vanessa Ringler, Renate Kühlcke, Michael Jakobi, Pino Righi, Suzanne Fischer, Joris Coenen, Michele Stynen, Velo Mitrovich, Lara Naldini

Vlees in de post-truth era
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In tijden van fake news en massamedia 
moet het FAVV communiceren over 

voedselincidenten. Dit is geen eenvoudige 
taak. Philip Houdart, Directeur crisispreventie 

en -beheer bij het FAVV (Federaal 
Agentschap voor de veiligheid van de 

voedselketen), schetst de valkuilen en hoe 
het FAVV ermee omgaat. 

Vleessector versus  
veggie-lobby:  
vertrouwen herstellen versus 
verwarring zaaien

‘Telkens wanneer vlees in een negatief daglicht 
kwam, doken er berichten op om de consumenten 
gerust te stellen. Diëtisten, voedingsdeskundigen 
en andere experts werden daarbij geciteerd om de 
boodschap kracht bij te zetten. Tegelijkertijd bleef 
ook de anti-vleeslobby intensief communiceren. 
Het gebrek aan eenduidige wetenschappelijke stu-
dies zorgt er dan voor dat de lezers in verwarring 
gebracht werden door twee totaal tegenoverge-
stelde boodschappen. Bovendien zagen we in de 
loop van de jaren een sterke evolutie naar langere 
titels, die steeds meer sensatiezucht vertoonden’, 
benadrukt Leroy. 

Wat zegt de wetenschap?

‘In veel wetenschappelijke artikels wordt erg slor-
dig omgesprongen met associaties en risico’s. Een 
associatie betekent immers niet dat er een oorza-
kelijk verband is. Toch worden zwakke associaties 
te vaak misbruikt om vlees in een slecht daglicht 
te zetten. Bovendien betekent niet elk risico ook 
een gevaar’, gaat Leroy verder. ‘We zouden daar-
om beter spreken in termen van absoluut gevaar 
– in plaats van in relatieve risico’s. Dat zou een veel 
duidelijker beeld geven van het effectieve gevaar 

van een bepaald product. Een voorbeeld: áls er 
inderdaad een oorzakelijk verband zou zijn tussen 
darmkanker en vleeswaren, dan betekent dat dat 
een relatief risico van 18% zich vertaalt in een stij-
ging van het absolute risico dat men darmkanker 
ontwikkelt van 5,5% naar 6,6%. Een stijging dus 
van het absolute risico met welgeteld 1%. Dit is 
veel minder sensationeel en geeft de consument 
een duidelijker beeld’, illustreert Leroy. ‘Andere 
studies baseren zich dan weer enkel op onderzoek 
bij dieren en leggen al te gemakkelijk de link naar 
gezondheidseffecten bij de mens.’

Het gevaar van cherry  
picking

‘Er zijn genoeg studies die aantonen dat vlees per-
fect past in een gezonde voeding en dat er geen 
significante verschillen zijn bij vleeseters en vege-
tariërs op gebied van kanker of hart- en vaatziek-
ten. Het probleem is dat de massamedia, onder 
invloed van de anti-vleeslobby, zich laat verleiden 
tot cherry picking. Ze kiezen namelijk enkel die 
berichten en studies uit die passen in hun betoog 
en negeren andere onderzoeken’, stelt Leroy vast. 
‘Het is duidelijk dat dit een vertekend beeld geeft. 
Er zijn immers heel wat studies die aantonen dat 
vlees geen verhoogd risico betekent of zelfs een 
positief effect heeft of een beschermende rol heeft. 
Dergelijke studies krijgen helaas amper aandacht. 
Het is immers eigen aan de mens dat hij een goed 
verhaal, een geloof of een persoonlijke interesse 
nastreeft, eerder dan de waarheid’, besluit Leroy.

De taak van het FAVV is om te waken over 
de veiligheid in de voedselketen en de kwa-
liteit van het voedsel, ter bescherming van 
de gezondheid van mens, dier en plant.  
‘We besteden veel aandacht aan communicatie en 
zorgen ervoor dat die transparant, professioneel en 
geloofwaardig is.’

‘Dat laatste is niet altijd gemakkelijk’, licht Philip 
Houdart toe. ‘Bij een crisis waarbij er een gerechte-
lijk onderzoek loopt dat om geheimhouding van het 
onderzoek vraagt, kunnen we vanuit het FAVV niet 
over het onderzoek communiceren terwijl dat wel 
gevraagd wordt door de publieke opinie en de me-
dia. De Fipronilcrisis van vorige zomer vormt daar-
van een goed voorbeeld. Communicatie blijft dan 
belangrijk, maar onze taak is toch vooral om de cri-
sis te controleren en het onderzoek niet te schaden.’

Hoofdtaak: bescherming

Philip Houdart verduidelijkt dat de hoofdtaak van 
het FAVV de bescherming van de voedselketen 
blijft. Hij concludeert wel dat, in plaats van niet 
te communiceren tijdens de crisis omdat er geen 
gevaar voor de volksgezondheid was, ze be-
ter toch gecommuniceerd hadden, ook al was er 
niks te vertellen. ‘De pers vergroot immers steeds 
voedingsgerelateerde kwesties buiten proportie, 
en door ons niet-communiceren raakte het gro-
te publiek zijn vertrouwen in het FAVV kwijt’, stelt 
Houdart. ‘Hetzelfde gebeurde tijdens het incident 
met VEVIBA. Ook hier was het FAVV gebonden 
aan de geheimhouding van het onderzoek door het  
gerecht en was communicatie moeilijk, met alle  
gevolgen van dien.’

‘Voedselincidenten zijn een gemakkelijke prooi 
voor de media en wij moeten als FAVV onze com-
municatie aanpassen aan die nieuwe realiteit’, vat 
Philip Houdart samen. ‘Als het over voeding gaat, 
hanteren het grote publiek en de politiek een nul- 
tolerantie en is het moeilijk om een rationele kijk op 
het reële risico te behouden.’

“We communiceren altijd  
en zonder vertraging 
 wanneer er een risico voor 
de  volksgezondheid is.

Philip Houdart, Directeur cri-
sispreventie en -beheer, FAVV: 
‘Voedselincidenten zijn een 
gemakkelijke prooi voor de media 
en wij moeten als FAVV onze 
communicatie aanpassen aan die 
nieuwe realiteit.’

Crisiscommunicatie of 
communicatiecrisis?

‘HET GEBREK AAN EENDUIDIGE WETENSCHAPPELIJKE STUDIES 
ZORGT ERVOOR DAT LEZERS IN VERWARRING GEBRACHT WORDEN 

DOOR TWEE TOTAAL TEGENOVERGESTELDE BOODSCHAPPEN.’

‘Open het debat!’

De deelnemers van de Round Table merkten bij de presentatie van Leroy op dat de vleessector 
weinig reacties gaf op fake news. ‘Dat is deels te wijten aan het feit dat de vleessector in Europa 
erg versnipperd is. Bovendien is het ook makkelijker om iets foutiefs te vertellen dan te bewijzen 
dat het fout is’, reageert Leroy. ‘Maar je kan de wetenschap niet isoleren van de maatschappij. 
Zorg dat je de stem van het publiek integreert in de discussie of je bent ze kwijt. Open dus het 
debat!’, besluit Leroy.
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Het verhaal van slagerij De Laet & Van Haver is een verhaal van hard 
werk, passie voor het vak en een gezonde dosis ambitie. Wat in 1992 
begon als een lokale dorpsslagerij in Hove is intussen uitgegroeid 
tot een bedrijf van 65 mensen en een belangrijke leverancier voor 
internationaal gerenommeerde restaurants.

Liefde voor het vak en het vlees 
bij De Laet & Van Haver

‘Over honderd jaar wil ik dat dit bedrijf nog steeds 
bestaat met dezelfde waarden van vandaag.’

Passie, toewijding en ambitie 
als drijfveer voor succes

De gezichten achter slagerij De Laet & Van Haver 
zijn Luc De Laet en zijn vrouw Peggy Van Haver. 
Tijdens zijn opleiding als slager en de vele uren 
weekend- en vakantiewerk leerde Luc de stiel 
van beenhouwer. In 1992 kreeg hij de kans om 
zijn eigen slagerij te beginnen bij de overname 
van slagerij Hendrickx in Hove. Hij leerde er zijn 
vrouw kennen en zo ontstond De Laet & Van Haver. 
Zeventien jaar later verhuisde de slagerij naar haar 
huidige locatie in Hove. Dankzij de extra ruimte die 
dit pand bood, konden Luc en Peggy hun tweede 
droom waarmaken: een eigen restaurant openen. 
De Original Butcher’s Store Hove en Butcher’s 
Dining waren geboren.
De ambities van het koppel en de vele werkuren 
leidden ertoe dat de zaak in de daaropvolgende 
jaren een fikse groei kende. In 2014 kreeg de 
slagerij zo de toestemming om te leveren aan de 
groothandel. Twee jaar later openden ze een tweede 
slagerij in Antwerpen: Butcher’s Store Antwerpen. 
Nog een jaar later volgde een foodtruck, Butcher’s 
Beast, en tot slot openden ze de Butcher’s Cave: 
een bar annex winkel waar je kan genieten van 
hun vleesbereidingen in combinatie met hun eigen 
gedestilleerde Butcher’s gin. 

Constante zoektocht naar 
kwaliteit

Door de passie voor hun vak zijn Luc en Peggy 
continu op zoek naar de beste kwaliteit. ‘De 
herkomst van het vlees maakt daarbij het verschil’, 
aldus Luc. Het vlees in de slagerijen en het 
restaurant komt uitsluitend van boerderijen die ze 
zelf geselecteerd en bezocht hebben, in totaal een 

25-tal. Voor het rundvlees geldt bovendien dat alle 
runderrassen terroir-gebonden zijn. In de toonbank 
ligt niet alleen Belgisch Witblauw of West-Vlaams 
rood, maar ook Schotse Black Aberdeen, Ierse 
Agnus en het exclusieve Japanse Wagyu. Ook voor 
het varkensvlees kiezen ze resoluut voor de betere 
kwaliteit met onder meer Duke of Berkshire, Duroc 
d’Olive en het Spaanse Iberico. 

Ambacht en innovatie  
hand in hand

De liefde voor het ambacht is ook terug te vinden 
in de verwerking van het vlees. ‘We draaien de 
klok zeventig jaar terug, terwijl we werken met 
de technologie van vandaag en onze blik richten 
naar de toekomst’, aldus Luc De Laet. Nieuwe 
technieken worden allerminst geschuwd. Het 
uitgebreide gamma dry-aged rundvlees vormt 
hiervan het bewijs. Het vlees rijpt in een koelruimte 
van 2° Celsius met een nauwkeurig aangepaste 
vochtigheidsgraad. Dit resulteert in een zacht stukje 
vlees met een intense smaak. Het summum hiervan 
is de Secreto 07: flinterdun gesneden Spaanse rib-
eye die zeven weken gerijpt wordt in een marinade 
van zeven verschillende kruiden en specerijen. 
Luc De Laet koestert grote ambities met zijn bedrijf: 
‘Over honderd jaar wil ik dat dit bedrijf nog steeds 
bestaat met dezelfde waarden van vandaag.’ De 
opening van Butcher’s Craft, een gloednieuwe 
fabriek voor de verwerking en versnijding van het 
vlees, is alvast een volgende stap in die richting. 
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VASTSTELLING AFRIKAANSE VARKENSPEST IN BELGIË

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft op  
14 september 2018 de vaststelling gemeld van Afrikaanse varkenspest (ASF-virus) 
bij twee everzwijnen in het zuiden van de Belgische provincie Luxemburg. Deze regio 
heeft heel weinig gedomesticeerde varkens (het merendeel van de gedomesticeerde 
varkens bevindt zich in het noordelijk deel van België). Het betreft een zeer besmette-
lijke virale ziekte die enkel varkens en everzwijnen treft.

Op www.belgianmeat.com vindt u alle informatie omtrent deze uitbraak. 
U vindt er ook een link naar de website van het FAVV, zodat u de laatste ontwikkelingen op de voet kunt volgen.

Exportcijfers 2018
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VARKENSVLEES: +5,2%

In het eerste semester van 2018 steeg de uitvoer van 
Belgisch varkensvlees met 5,2% (vergeleken met dezelfde 
periode vorig jaar). Vooral Polen, het Verenigd Koninkrijk, 
Tsjechië en Zuid-Korea waren opvallende stijgers. Een 
daling viel op te merken in de uitvoer naar Duitsland, 
Nederland en China.

RUNDVLEES: +1,1%

In het eerste semester van 2018 steeg de uitvoer van 
Belgisch rundvlees met 1,1% (vergeleken met dezelfde 
periode vorig jaar). Vooral Frankrijk, Duitsland, Italië en 
Ivoorkust waren opvallende stijgers. Een daling (-19%) 
viel op te merken in de uitvoer naar derde landen.

Export Belgisch varkensvlees  

(ton pw incl. slachtafval en varkensvet, excl. bewerkt vlees)

Export Belgisch rundvlees (ton pw incl. slachtafval)

Export Belgisch rundvlees naar derde landen  
(volume, 1ste semester 2018, incl. slachtafval)

Export Belgisch varkensvlees naar derde landen  
(volume, 1ste semester 2018)
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