
 

 

KNMvD-standpunt diergeneesmiddelen met PMSG 

Als het klopt dat het welzijn van paarden in Zuid Amerika ernstige schade lijdt voor de productie van 

het vruchtbaarheidshormoon Pregnant Mare Serum Gonadotrofine (PMSG), dan vindt de KNMvD dat 

onacceptabel. Dit hormoon wordt in de Nederlandse veehouderij ingezet bij de behandeling van 

varkens, runderen, schapen, konijnen en paarden, wanneer de vruchtbaarheid van deze dieren 

ondersteuning nodig heeft. Het wordt gewonnen uit het bloed van merries, die produceren het 

tussen dag 40 en 130 van de dracht.  

 

Productie van PMSG  

In hoeverre PMSG uit Zuid Amerika ook in Nederlandse diergeneesmiddelen zit, is bij de KNMvD niet 

bekend. Daarvoor verwijzen wij naar de FIDIN, de brancheorganisatie van 

diergeneesmiddelenfabrikanten. Dierenartsen zouden er van uit moeten kunnen gaan dat 

diergeneesmiddelen op maatschappelijke verantwoorde wijze en met respect voor dierenwelzijn 

geproduceerd zijn. Binnen Europa wordt daar ook op toegezien en zijn er strenge regels rondom 

dierenwelzijn. In andere delen van de wereld is dat soms niet het geval. Mede daarom worden 

binnenkort waarschijnlijk de EU-regels aangepast zodat ook ingevoerde diergeneesmiddelen uit 

derde landen vervaardigd worden overeenkomstig de in de EU geldende dierenwelzijnsnormen.  

Om het gebruik van paarden voor het winnen van PMSG te stoppen roept de KNMvD de 

farmaceutische industrie op om meer onderzoek te doen naar synthetisch alternatieven voor PMSG 

in diergeneesmiddelen. Op dit moment zijn die nog niet voor alle indicaties beschikbaar.  

 

Vruchtbaarheidsproblemen aanpakken 

Nog beter is het volgens de KNMvD als er binnen de veehouderij minder vruchtbaarheidshormonen 

nodig zouden zijn.  Een verminderde vruchtbaarheid leidt nu tot grote kosten op 

veehouderijbedrijven en is een oorzaak van vervroegde afvoer. Daarom is op korte termijn het 

gebruik van vruchtbaarheidshormonen onontkoombaar. Op langere termijn zou de sector echter 

kunnen zoeken naar duurzamere oplossingen via verbetering van fokkerij, huisvesting en 

management. Veehouders wordt aangeraden de onderliggende oorzaken die van invloed zijn op de 

vruchtbaarheid zo veel mogelijk aanpakken. Bij deze maatregelen moet zwaar meewegen dat dieren 

hun natuurlijk (voortplantings)gedrag kunnen uiten. Het is de rol van de dierenarts om advies te 

geven over de vruchtbaarheidsproblemen op veehouderijbedrijven en hiervoor een verbeterplan op 

stellen.  
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