kort

VARKEN S & PLUIMVEE

Onderzoeksinstellingen, scholen,

Fikse stijging
voedselinfecties
in Europa

beleidsmakers en veehouders moeten meer samenwerken bij het praktijkonderzoek. Dat zorgt voor een
beter resultaat. Dat dit kan, bewijst
het onderzoek naar de gezondheid
van biologische varkens.
Foto: ASG

Meer samenwerken leidt
tot beter onderzoek
Een van de grootste knelpunten
in de biologische varkenshouderij is de diergezondheid. Huisvesting, voeding en ook milieuaspecten (ammoniak en
beweiding) hebben ruim aandacht van de onderzoekers gekregen. Het onderzoek naar de gezondheidszorg ging echter minder vlot van start. Biologische varkenshouders
ervaren dat als een groot gemis. Daarom heeft
een groep varkenshouders - verenigd in de Studieclub Biologische varkenshouders Noord
Nederland - hiervoor zelf het initiatief genomen.
Dit na het bijwonen van studieavonden fytotherapie van de Vereniging Biologische Varkenshouders. Er ontstond een uniek onderzoeksconcept, waarin werd samengewerkt met het
Praktijkcentrum Raalte van ASG, een gespecialiseerde kennisinstelling, een opleidingscentrum
die stagiaires beschikbare stelde voor de begeleiding van de proef en de Provincie Overijssel, die
het onderzoek bekostigde.

E

Boerenhond
slecht ontwormd
De Diergezondheidsdienst in het Oostenrijkse Graz constateert dat dierenartsen, slachterijmedewerkers en veehouders buitengewoon vaak zijn geïnfecteerd met de
hondenspoelwormlarve. De niet-ontwormde
katten en honden op boerderijen zijn daarvan de oorzaak.
In een steekproef onder 585 personen, bleek
dat 44 procent van de veehouders, 27 procent
van de veeartsen en 25 procent van de slachterijmedewerkers een infectie had opgelopen
met de hondenspoelworm. Bij de controlegroep constateerde de Oostenrijke Gezondheidsdienst bij slechts twee procent van de
mensen een besmetting. Volgens de dienst
ontwormen veel veehouders hun honden en
katten niet. De hondenspoelworm – Toxocara canis – komt veel voor bij deze huisdieren
en een besmetting kan gemakkelijk worden
opgelopen door het aaien van het dier. De
spoelworm ontwikkelt zich bij de mens niet
verder dan het larvestadium. De infectie
verloopt meestal symptoomloos of met lichte
griepachtige verschijnselen, zoals koorts,
hoesten en maag-darmklachten.
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Brede samenwerking
De sector zelf als opdrachtgever en de brede
samenwerking maakten dat partijen zich meer
betrokken voelden bij het onderzoek. Dat gaf het
onderzoek meer waarde. Ook bevordert het de
samenwerking tussen:
■ de kennisinstellingen. Samenwerken met
meerdere kennisinstellingen, waarbij elk de
benodigde expertise inbrengt, leidt tot een
snellere opzet van projecten en tot een beter
inhoudelijk resultaat.
■ onderzoeksinstellingen en opleidingsinstituten. Als studenten worden betrokken bij het

■

■

ontwikkelen van kennis, wint de opleiding
aan actualiteitswaarde en komen de studenten met meer praktijkgerichte informatie van
school af. Nu krijgen landbouwopleidingen
nogal eens de kritiek dat ze te weinig aansluiten bij de praktijk. Bovendien biedt de samenwerking onderzoeksinstellingen meer ruimte
om projecten uit te voeren, doordat stagiaires
kunnen meewerken.
beleidsmakers en veehouderij. Beleidsinstanties, zowel nationaal als regionaal, houden
zich nog vrijwel uitsluitend bezig met het
scheppen van de kaders. De uitvoering ligt
dan in handen van initiatiefrijke betrokkenen
uit de sector.
sector, doelgroep, opdrachtgever en
uitvoerder van het onderzoek. Als een onderwerp de prioriteit van velen heeft, is er geen
acceptabel excuus meer voor een uitvoerder
om het niet te implementeren.

In het praktijkonderzoek kan meer worden
samengewerkt, bijvoorbeeld tussen scholen en
onderzoeksinstellingen, maar ook met beleidsmakers en partijen die financiële ondersteuning
kunnen bieden. De ervaring in het gezondheidsonderzoek voor biologische varkens in Overijssel
heeft geleerd dat daar ruime mogelijkheden voor
zijn.
Ing. Adriaan Vernooij

bedrijfsleider praktijkcentrum Raalte

Zie ook pagina 42 en 43: onderzoek naar gebruik
van gezondheidsbevorderende kruiden.

Volgens statistieken van de European Food Safety Authority (EFSA) is het aantal humane infecties met salmonella en campylobacter in 2004 drastisch gestegen. Het adviescollege van de EU rapporteerde in december over het aantal Europeanen dat ernstig
ziek werd door het eten van besmette dierlijke producten.

De voedselproducerende bedrijven moeten actie ondernemen tegen het hoge percentage
besmette producten dat hun bedrijven verlaat, aldus de EFSA, die het aantal geregistreerde voedselinfecties in 2004 in de 25 EU-lidstaten op een rij zette. In totaal liepen
ruim 42.000 Europeanen een voedselinfectie op, die zo ernstig was dat zij een arts consulteerden. In dertien gevallen overleed de patiënt. In Nederland is het aantal voedselinfecties laag, in vergelijking met andere EU-landen (zie tabel).
Salmonella
In de meeste gevallen (74 procent) ging het om een besmetting met salmonella (5.000
gevallen) of campylobacter (1.250 gevallen, 18 procent). De EFSA rapporteert een stijging
van het aantal humane salmonella-gevallen van 22 procent ten opzichte van 2003. In
driekwart van de gevallen ging het om Salmonella enteritidis. De stijging wordt vooral
veroorzaakt door de uitbreiding van de EU met tien landen. In de 15 oude lidstaten
neemt het besmettingspercentage juist af, vanwege de verplichting in veel landen om de
bacterie aan te pakken.
De EFSA wijt de salmonellabesmettingen vooral aan kip, en in mindere mate aan varkensvlees en eieren. Het aantal campylobactergevallen is nog harder gestegen en wel
met 32 procent. Kip is veruit de grootste veroorzaker van de campylobacterinfecties,
Maar ook varkens- en rundvlees, vis, kaas en groenten bleken niet vrij van de hardnekkige bacterie.
Meer informatie: www.efsa.eu.int

Aantal voedselinfecties in
verschillende EU-landen
Land
België
Tsjechië
Denemarken
Duitsland
Polen
Spanje
Nederland
Groot-Brittannië
EU-totaal

aantal mensen ernstig ziek

aantal per 100.000 inwoners

530
8057
147
10.851
5.812
4.593
277
1.903

0,53
22,86
0,98
3,21
0,90
0,78
0,17
0,09

42.904

1,50

Aujeszky
The never ending story

V

Stoppen met de verplichte vaccinatie
tegen de ziekte van Aujeszky?
De beslissing is nog steeds niet genomen.
Vanuit het productschap wordt een
rooskleurig beeld geschetst: stoppen met de
verplichte vaccinatie is financieel zeer voordelig.
Een uitbraak eens de tien jaar nemen we op de koop
toe. Een tijdelijk transportverbod en een noodvaccinatie worden dé strategie om dan een uitbraak tot
stoppen te dwingen. Maar worden welzijnsproblemen die ontstaan door de vervoersbeperkingen en
Aujeszky-uitbraken bij andere dieren dan varkens met daarbij op televisie de beelden van een stervende hond die de ziekte opliep - door de sector geaccepteerd? Verder acht het productschap een prijsval
als gevolg van een uitbraak onwaarschijnlijk.

Immers er zijn geen wettelijke regels die de afzet van
gevaccineerd vlees belemmeren. Hoe de handel op
een uitbraak reageert, blijft de vraag. En dus wordt
een mogelijke prijsval ook niet in de berekeningen
meegenomen. Zeugenbedrijven zijn momenteel met
een verplichte vaccinatie goedkoop uit. Bij een uitbraak echter, worden vooral zij geconfronteerd met
overbevolking omdat de bedrijven bij een uitbraak
voor minimaal zes weken op slot gaan. Geïnfecteerde bedrijven dienen alle varkens zo spoedig mogelijk af te voeren. Voor de financiële gevolgen (het
eigen risico) kan het bedrijf een verzekering afsluiten. Al deze risico’s worden alleen genomen omdat
er ergens in oude Europese wetten staat dat een artikel 10-status alleen bereikt kan worden als er minimaal één jaar niet meer is gevaccineerd. Vreemd,
zeker omdat we met het markervaccin een goed
bewezen bestrijdingsmiddel hebben tegen de ziekte
van Aujeszky, waarbij ook nog eens het vlees zonder
enige aarzeling geconsumeerd kan worden. Door in
een artikel 10-situatie een preventieve vaccinatie van
de zeugen te accepteren, zijn bij een uitbraak de
gevolgen veel beperkter: een uitbraak is veel beter
onder controle te houden en vernietiging van
gezonde dieren is niet meer nodig.
Door de vleesvarkens niet meer te vaccineren,
worden de kosten voor de sector tot een minimum
beperkt. Varkenssector kies niet voor financieel
gewin op de korte termijn, maar investeer in een
Europese lobby voor een
artikel 10-status mét de
mogelijkheid om de zeugen
te vaccineren, anders wordt
Aujeszky the never ending
story voor de varkenshouderij.

Rick Janssen,
dierenarts bij Veterinair
Centrum Someren
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