in het kort

VARKENS & PLUIMVEE

D ik Mevius: zorgen om M R S A e n E S B L s
Onze humane gezondheidszorg kent het laagste
antibioticumgebruik in Europa, de diergezondheidszorg daarentegen het hoogste. Volgens
Dik Mevius, hoofd van het nationale referentielaboratorium van het Centraal Veterinair Instituut,
is er alle reden tot zorg. Die uitte hij op de themamiddag Antibioticum in de pluimveehouderij.
De middag werd georganiseerd door Nevedi,
de vereniging van diervoerfabrikanten.
De gemiddelde Nederlander krijgt per jaar vier
keer een dagdosering antibioticum. Daarmee
komt het verbruik uit op elf dagdoseringen per
duizend inwoners, ofwel 50.000 kg voor de hele
bevolking per jaar. Het humane antibioticumgebruik behoort daarmee tot het laagste in
Europa. Het verbruik in de dierhouderij behoort
met 600.000 kilo op jaarbasis daarentegen tot
de hoogste in Europa. Volgens Mevius betreft
90 procent van het verbruik koppelbehandelingen. “Het grootste deel van de dieren is gezond
als je ze behandelt.”
Mevius maakt zich zorgen over de toename van
de antibioticumresistentie. Uit een screening
blijkt nu dat 68 procent van de varkensbedrijven
besmet is met MRSA, 88 procent van de vleeskalverbedrijven en 35 procent van de pluimvee-

bedrijven. Voor de melkveehouderij is nog geen
cijfer bekend. Ook op 12 procent van het vlees
blijkt de MRSA-bacterie te zitten. Daar betreft
het vooral humane MRSA. Hoe dit erop komt?
Mevius heeft daarop nog geen antwoord.
De intensieve veehouderij is een groot reservoir
van multiresistente micro-organismen. Dat er
een relatie is tussen mensen en dieren wordt
soms in twijfel getrokken. De bron van humane
MRSA-problemen is vaak de mens zelf. Toch
ziet Mevius een duidelijke relatie tussen mens
en dier op een aantal fronten. Bij de fluorquinolonenresistentie bijvoorbeeld, is er een een-opeenrelatie tussen kip en mens. Veel zorgelijker
dan MRSA zijn de ESBLs. Deze enzymen worden door sommige bacteriën geproduceerd en
zijn in staat bèta-lactam-antibiotica (penicilline,
ampicilline, amoxicilline, cefalosporinen) af te
breken. Infecties door ESBLs producerende
bacteriën zijn moeilijker te behandelen. Volgens
Mevius komen ESBLs steeds meer voor, zowel
humaan als in de dierhouderij. Mevius denkt op
basis van studies in de pluimveehouderij dat de
overdraagbaarheid van deze bacteriën tussen kip
en mens ‘subtiel’ is. “Echter, wij houden zulke
grote aantallen kuikens, dat er in totaal heel veel
ESBLs zijn. Veel kleintjes maken een grote.”

Stof tot nad e n k e n
Op de beurzen in Den Bosch en Hardenberg (najaar 2009) hebben het netwerk
‘Stof tot nadenken’ en de Productschappen Vee, Vlees en Eieren varkenshouders
de gelegenheid geboden een longfunctietest te doen. Van de 150 varkenshouders
die deelnamen aan de test, hadden 20
(13 procent) een luchtwegvernauwing.
Deze ondernemers kregen het advies naar
hun huisarts te gaan voor nader onderzoek. Het inademen van agrarisch stof kan
longproblemen veroorzaken. Het netwerk
wil de varkenshouders bewust maken
van de risico’s die het werken in varkensstallen met zich mee kan brengen.
Naast de longtest heeft het netwerk de
varkenshouders ook gevraagd wat zij
doen om de risico’s van het inademen van
agrarisch stof te beperken. Uit de enquête
blijkt dat de varkenshouders zich goed
bewust zijn van de risico’s die zij lopen.
Zeventig procent van de ondervraagden
gebruikt dan ook een persoonlijk beschermingsmiddel. Echter, deze middelen
worden geregeld foutief gebruikt,
zo concludeert de netwerkgroep.

Circo oorzaak varkensster f t e
Op een goeddraaiend vleesvarkensbedrijf was plotseling sprake van dode vleesvarkens, voornamelijk
in de gewichtsklasse 60-80 kg. Vaak liep er wat bloed uit de neus van de dode dieren. Varkensdierenarts Johan Kamp van De Oosthof Dierenartsen behandelde deze bijzondere casus op het symposium
‘Haal de rem van je varkens’ van Boehringer Ingelheim en Alltech Netherlands. Het symposium vond
eind vorig jaar plaats in Slot Doddendael in Ewijk.
Het was een mooi vleesvarkensbedrijf. Vader en zoon hielden samen zevenduizend dieren in drie
stallen op één locatie. De resultaten waren goed: 820 gram groei/dag, voederconversie: 2,69, EWconversie: 2,89 en een uitval van 1,4 procent (cijfers 2008). In februari 2009 waren er plotseling
problemen: in één maand tijd stierven er achter elkaar zo’n honderd vleesvarkens in de gewichtsklasse
60-80 kg. Na wat ademhalingsproblemen en zenuwverschijnselen waren ze snel dood. Opvallend
was dat er bloed uit de neus liep. Dierenarts Kamp constateerde bij de jongste dieren, tien dagen na
opleg, wat streptokokken, wat hersenvliesontsteking en traanstrepen. Op 6 weken na opleg waren er
nog altijd traanstrepen, de voeropname daalde naar zo’n 60-70 procent van de voercurve en er waren
meer dieren met longontsteking. Een verband met de plotselinge sterfte bij de oudere dieren kon
hij aanvankelijk niet leggen. Sectie van enkele dode vleesvarkens door de Gezondheidsdienst voor
Dieren wees op verbloeding door een maagzweer.
Nader onderzoek
Er werd bloedonderzoek gedaan bij de diverse leeftijdsgroepen, er werd behandeld met antibiotica,
er vond extra slachtlijnonderzoek plaats. Al het onderzoek bracht niet de oorzaak aan het licht.
Omdat de dierenarts dacht aan circo, werd een stukje longweefsel opgestuurd naar de GD, voor een
kwantitatieve PCR-test. Met deze test kan het circovirus worden aangetoond. Uit de test bleek een
hoge virusload in de longen. De zwaardere vleesvarkens bleken dus zwaar positief op circo. “Dit
paste bij het idee dat circo maagzweren in de hand werkt”, stelt Kamp. Toen was het probleem snel
opgelost: de vleesvarkenshouder krijgt voortaan biggen van zijn vermeerderaar die zijn geënt tegen
circo.

Subsidie voor innovatie veehouderij
In december 2009 heeft het ministerie van LNV een tender uitgeschreven voor
bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de verduurzaming van de veehouderij.
In totaal is er 2,2 miljoen euro aan subsidie beschikbaar. Voorstellen moeten op 18
februari 2010 om 17.00 uur binnen zijn om voor subsidie in aanmerking te komen.
Voor het realiseren van een duurzame veehouderij zijn innovaties nodig. Via het
Small Business Innovation Researchprogramma (SBIR) wil de overheid maatschappelijk relevant onderzoek door het bedrijfsleven stimuleren. Alle bedrijven worden
uitgenodigd om nieuwe innovatieve producten, processen en diensten te ontwikkelen die de veehouderij ten goede komen. Het SBIR-programma staat open voor
bedrijven die zelf aan onderzoek en (product)ontwikkeling doen. De overheid
nodigt nadrukkelijk kleine bedrijven uit om in te schrijven. De opdracht behelst de
ontwikkeling van integraal duurzame stal- en houderijsystemen. Dit zijn systemen
die het dierenwelzijn sterk verbeteren en daarnaast beter zijn voor milieu, diergezondheid, energie, arbeidsomstandigheden en beter passen in het landschap.
Meer informatie
Zie website: www.senternovem.nl/sbir. Wageningen UR Livestock Research wil
bedrijven ondersteunen met inhoudelijke kennis. Neem voor meer informatie
contact op met: Johan Zonderland (varkenshouderij), johan.zonderland@wur.nl,
tel. 0320-29 35 61 of Bram Bos (melkveehouderij), bram.bos@wur.nl, tel. 032023 85 97.
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Bloedonderzoek bracht niet
boven water wat de dieren
mankeerden.
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2013 is voor de varkenshouderij een jaar met
vele veranderingen. Verscheidene milieu- en welzijnseisen worden dan van kracht. En dit heeft veel
gevolgen. Een van de vele eisen is de maximale
spleetbreedte van 18 mm bij betonnen roostervloeren. Deze eis komt voort uit EU-regelgeving en
geldt in principe voor volledige roostervloeren. De
EU stelt voor gespeende biggen en vleesvarkens
geen eis aan het aandeel dichte vloer. In Nederlandse wetgeving echter, geldt voor vleesvarkens
wel een aandeel dichte vloeroppervlak van 40
procent, naast de verplichting van een maximale
spleetbreedte van 18 mm. Voor bestaande stallen
heeft dit vaak grote gevolgen. De roosters moeten
hier vroegtijdig worden vervangen, hetgeen een
grote extra kostenpost betekent.
Schieten we in Nederland niet een beetje door?
Op zich is er wel wat voor te zeggen dat varkens
kunnen gaan liggen op een dichte vloer en ook
dat de spleetbreedte niet te breed is. Maar de
combinatie van beide zorgt voor beduidend meer
hokbevuiling, hetgeen gevolgen heeft voor welzijn
(varkens liggen in de eigen mest), milieu (meer
ammoniakvorming in de stal) en gezondheid
(meer infectieziekten).
Wageningen UR Livestock Research heeft begin
2009 een literatuurstudie gedaan naar de effecten
van de vloeruitvoering (dichte vloer en spleetbreedte) op milieu, diergezondheid, dierwelzijn
en voedselveiligheid. De conclusie was dat er
geen onderzoek is gedaan naar hokuitvoeringen
met 40 procent dichte vloer gecombineerd met
18 mm spleetbreedte. Als dierenarts maak ik mij
zorgen over deze ontwikkelingen. De hokbevuiling neemt met deze maatregelen zichtbaar toe.
Dit heeft effecten op het ammoniakgehalte en dus
het klimaat in de stal. Hiernaast zijn er ook een
aantal infectieziekten die meer kans krijgen. Het
zijn voornamelijk ziekteverwekkers uit de darmen,
zoals salmonella en de veroorzakers van vibrio,
waarbij hokhygiëne van belang is.
De infectieziekten zijn ook een belangrijke reden
geweest waarom varkens (en ook kippen) sinds de
jaren 60 van de vorige eeuw op roosters worden
gehuisvest. Is deze ontwikkeling een verbetering voor
het welzijn van de varkens
of hang naar vroeger?

Rick Janssen
dierenarts bij Veterinair
Centrum Someren
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