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PigMatch:

Het juiste varken
voor het juiste bedrijf
In de varkensmarkt zijn er volop verplaatsingen van groepen varkens tussen bedrijven. Varkens gaan van
fokkers naar vermeerderaars en van vermeerderaars naar vleesvarkenshouders. En bij al die bewegingen
gaat informatie mee, informatie over de dieren, over het voer en eventueel vaccinatieschema’s. Maar hoe
weet u zeker dat u biggen of gelten koopt, waarvan de kwaliteit past bij de situatie op uw bedrijf?
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Naast management en keuze in genetica, is
diergezondheid belangrijk voor varkenshouders. Inzicht in de gezondheid van aan te
voeren biggen of gelten bepaalt in hoge mate
welke managementmaatregelen u moet nemen
voor een optimaal economisch rendement.
Helaas is er op dit gebied nog vaak onduidelijkheid. In de markt zijn er verschillende
meningen over de wijze waarop je de diergezondheid kunt definiëren. En wanneer is de
gezondheid van invloed op het resultaat dat
u als varkenshouder wilt behalen? Bovendien
is het mogelijk om wel varkens van goede
kwaliteit te leveren, terwijl de dieren toch
met bepaalde ziektekiemen in aanraking zijn
geweest.

Denemarken: een goed voorbeeld
Ook in de landen om ons heen is de informatievoorziening al langere tijd een punt van
discussie. Iedereen kijkt met een schuin oog
naar Denemarken, waar de organisatie SPF-Sus
via een website informatie vrijgeeft over de
diergezondheid op de individuele varkensbedrijven. Dit systeem, en vooral de eenduidigheid en de beschikbaarheid van informatie
voor iedereen, is mogelijk een van de redenen
waarom de Deense varkens en biggen een
goed imago in Duitsland en Nederland hebben.
De Nederlandse en Duitse varkenssectoren proberen op verschillende manieren een tegenhanger op te zetten voor de Deense informatievoorziening, wat tot een verscheidenheid
aan biggenpassen en systemen heeft geleid.
Deze passen en systemen zijn allemaal op een
andere manier opgezet en dat zorgt voor veel
onduidelijkheid. Want hoe moet iemand met
al deze verschillende methoden omgaan? En
krijgt u als varkenshouder wat u verwacht te
krijgen?

Behoefte aan openheid over
diergezondheid
Kortom, er is steeds meer behoefte aan openheid. En aan transparante, onafhankelijke en
betrouwbare informatie over diergezondheid.
De GD heeft deze signalen al een tijd geleden
opgepakt, ook vanuit de Duitse markt, en is
destijds begonnen met het ontwikkelen van
een systeem om informatie over diergezondheid openbaar toegankelijk te maken. Het
resultaat hiervan is PigMatch.

Wat is PigMatch?
PigMatch biedt een internationaal, betrouwbaar en onafhankelijk webportaal over
varkensgezondheid, bestemd voor fokkers, vermeerderaars, vleesvarkenshouders, handelaren
en andere geïnteresseerden uit Nederland en
Duitsland. Het uitgangspunt is dat de stand
van zaken rondom diergezondheid op een

deelnemend varkensbedrijf via een website
opgezocht kan worden. Daarachter zit een
systeem met bemonsteringsschema’s, laboratoriumtesten en confirmaties, waarbij labresultaten volgens vaste protocollen worden omgezet
naar dierziektestatussen.
PigMatch is in nauwe samenwerking met
varkenshouders, dierenartsen en laboratoria
in Nederland en Duitsland opgezet. Vorig jaar
is een pilot uitgevoerd om het systeem en
de bijbehorende website en bemonsteringsschema’s te testen. Dit heeft waardevolle
tips en opmerkingen opgeleverd, die in de
ontwikkeling van het systeem zijn meegenomen. PigMatch wordt de komende maanden
tegelijkertijd in Nederland en Duitsland
geïntroduceerd.

Betrouwbaar en veilig
Waar het bij PigMatch om gaat, is dat met
grote zekerheid wordt aangegeven of een deelnemer onverdacht is van een ziekte. Met andere woorden: het is belangrijk dat een koper
weet dat een ziekte wel of juist niet aanwezig
is op het bedrijf van zijn leverancier. Op basis
hiervan kan hij of zij de juiste managementmaatregelen nemen om de nieuwe dieren zo
goed mogelijk te integreren in het bedrijf.
Op de website van PigMatch wordt de actuele
stand van zaken op het bedrijf van een deelnemer weergegeven. Zo is direct duidelijk of
een bedrijf onverdacht is voor een bepaalde
ziektekiem en tegen welke ziekten er wordt
gevaccineerd. Als dit uit de laboratoriumuitslagen blijkt, wordt ook vemeld of een bedrijf
verdacht is voor een bepaalde ziektekiem.
Veiligheid en betrouwbaarheid hebben de
hoogte prioriteit. Bij het zoeken via PigMatch
worden daarom in eerste instantie alleen
de contactgegevens van de geselecteerde
PigMatch-bedrijven getoond. Pas nadat de
PigMatch-deelnemer daarvoor toestemming
heeft gegeven, kunnen de gegevens van het
betreffende bedrijf bekeken worden. De gegevens zijn dus zeer goed beveiligd.

Eenduidige informatievoorziening
Bij alle PigMatch-deelnemers worden dezelfde
protocollen en werkwijzen toegepast. Ook
worden de laboratoriumuitslagen steeds via
eenzelfde beslisboom omgezet naar statussen. En meerdere laboratoria kunnen de testen
uitvoeren, mits ze aan de eisen van het
PigMatch-programma voldoen. De resultaten
worden aan PigMatch doorgegeven en geregistreerd in de database.
De varkenshouder die meedoet aan de bemonsteringsschema’s en protocollen, bepaalt
zelf aan wie de informatie over bedrijfsgezondheidstatussen wordt vrijgegeven. Maar
als u die toegang heeft, kunt u ervan uitgaan
dat de informatie altijd op dezelfde manier is
opgebouwd.
Bent u geïnteresseerd in PigMatch en wilt u
hier meer informatie over ontvangen?
Neem dan contact op met de GD
(tel. 0570-66 02 56)
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