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Voorwoord

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij is hoog, ook
internationaal gezien. Antibiotica zijn een goedkoop, eenvoudig
verkrijgbaar en effectief middel gebleken om de gezondheid van de
dieren op peil te houden. Ze zorgen ervoor dat dieren ook onder
suboptimale omstandigheden goed blijven produceren. Juist het overmatig gebruik van antibiotica leidt tot resistentie van bacteriën, zowel
bij de dieren als bij de varkenshouders, hun medewerkers en gezinsleden. Het drastisch reduceren van het antibioticagebruik is noodzakelijk om tot een duurzame intensieve veehouderij te komen. Dit kan op
verschillende manieren worden gerealiseerd, zoals dit rapport aangeeft.
Een aantal varkenshouders is hiermee reeds goed op weg.
De ambitie om geheel zonder antibiotica te produceren, gaat nog een
stapje verder: het noopt om de bedrijfsvoering te herzien, alternatieve
behandelingen toe te passen en aparte voorzieningen te treffen voor
zieke dieren. Het doet een groot beroep op het vakmanschap van de
veehouder. Onze verwachting is dat dit leidt tot andere vormen van
bedrijfsvoering, die de dieren zeer ten goede zullen komen. In dit
rapport worden concrete maatregelen genoemd die naar voren zijn
gebracht in creatieve sessies met varkenshouders, dierenartsen en
andere dienstverleners in de keten.
The proof of the pudding is in the eating. In het verlengde van deze studie
is een praktijkproef gestart waaraan tientallen varkenshouders deelnemen. Zij delen de ambitie om geen antibiotica meer te gebruiken. Een
enkeling is inmiddels zover. Het uiteindelijke doel is om een keten te
ontwikkelen waarin geen antibiotica meer worden gebruikt. Ook in de
pluimveehouderij is een intiatief gestart met hetzelfde doel. Daarmee is
de basis gelegd voor een omslag in de Nederlandse veehouderij, waarbij
het gebruik van antibiotica geen vanzelfsprekendheid meer is.

Ik beveel dit rapport van harte aan bij iedereen die de gezondheid en
het welzijn van de dieren en de veehouder een warm hart toedraagt.
Dr. G. Vos,
Directeur InnovatieNetwerk
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Samenvatting

Als tussenstap naar het grensverleggende concept “Antibioticavrije
Ketens” is door InnovatieNetwerk verkend of het mogelijk is om tot
een antibioticavrije bedrijfsvoering te komen. In dit project zijn
antwoorden gezocht op de vragen: “Hoe ziet een antibioticavrij bedrijf
eruit?”, “Wat zullen de consequenties zijn voor het dierwelzijn?”, “Kan
het altijd zonder antibiotica?”, “Welke risico’s zijn te verwachten als
men in de praktijk gaat experimenteren?” en “Hoe zal het economisch
uitpakken?”.
Om tot antwoorden op de gestelde vragen te komen, zijn er zes bijeenkomsten georganiseerd met twee veehouders, enkele dierenartsen en
experts. Daarbij werden ook toeleveranciers, dienstverleners en ondernemers uit andere sectoren betrokken. De twee veehouders in het
project zijn voorlopers op het gebied van diergezondheid in de
varkenssector. Om de effecten van een antibioticavrije bedrijfsvoering
op dierwelzijn te beoordelen, vonden de deelnemers dat er eerst
geëxperimenteerd zou moeten worden op verschillende bedrijven,
voordat hier een uitspraak over gedaan kon worden. Daarnaast werd
het belang van positieve prikkels genoemd. Positieve prikkels om geen
antibiotica te gebruiken, ontbreken vaak op primaire bedrijven, maar
ontbreken ook in de sector.

Hoe ziet een antibioticavrij bedrijf eruit?
Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Opvallend was dat de
voornaamste oplossingsrichtingen niet de “hardware” betroffen maar
vooral de “software”, de beïnvloeding via mens en dier. De belangrijkste oplossingsrichtingen moeten gezocht worden in een mentaliteitsverandering bij alle betrokkenen van het bedrijf om zonder antibiotica
te willen produceren. Succesfactoren waar de mens invloed op heeft,
zijn protocollair werken, het monitoren van ziektesymptomen, hygië-
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nisch werken, een goed klimaat en het centraal stellen van de behoeften van het dier. Vanuit het dier bezien, behoren het opstarten met
een hoge gezondheidstatus (SPF), de kwaliteit van voeding en het
verhogen van de immuniteit tot de succesfactoren. Bouwkundige
zaken vallen onder de technische benadering van de succesfactoren.
Compartimenteren en goed reinigbare bouwmaterialen dragen bij aan
een sterke reductie van het antibioticagebruik. Stalontwerpen op basis
van “gezondheidsdenken” zijn een must.

Hoe kom je tot een gezonde bedrijfsopzet, zonder antibiotica,
zonder dierenleed?
Eerst dient op het bedrijf een inventarisatie van de knelpunten
gemaakt te worden. De veehouder bepaalt zijn ambitieniveau aan de
hand van zijn visie. Alle adviseurs en medewerkers van het bedrijf
delen dezelfde visie. Binnen de financiële ruimte worden oplossingsrichtingen gezocht en bijbehorende acties uitgevoerd. Een methode
om dit proces gestructureerd in de tijd te doorlopen, is de maatregelenmatrix. Hiermee worden op individueel bedrijfsniveau de gestelde doelen (ambitie), de knelpunten in diergezondheid en mogelijk
de te nemen maatregelen (acties) samengebracht. Belangrijk is dat
bij het invullen van de matrix, het dier centraal wordt gezet. Ook
een actief euthanasiebeleid zal bijdragen aan het voorkomen van
dierenleed.
Is het mogelijk om in alle gevallen antibiotica te vermijden (zo
niet, wat zijn dan de alternatieven)?
Nee, het is niet mogelijk om in alle gevallen antibiotica te vermijden.
Vanwege dierwelzijnsoverwegingen kan het voorkomen dat, in uiterste
noodzaak, toch nog een individueel dier behandeld moet worden met
antibiotica. Wel is het mogelijk om alle koppelmedicaties en preventieve behandelingen met antibiotica achterwege te laten. De derde en
vierde generatie antibiotica (nieuwere soorten) moeten uitsluitend
humaan gereserveerd blijven en verboden worden in de veehouderij.
Dit vraagt echter om maatregelen die zorgen dat de koppelgezondheid
niet onder druk komt te staan. Er zijn meerdere alternatieve behandelingsmethoden die al deels zijn onderzocht of die het onderzoeken
waard zijn.
Wat zijn de risico’s bij het experimenteren en hoe moeten die
ondervangen worden?
Het risico bij het experimenteren zonder antibiotica is dat de gekozen
alternatieve strategie onvoldoende werkt en dat er toch uitbraken van
ziekten kunnen optreden. Ook zal niet in één keer de hele set van
acties doorgevoerd kunnen worden, of zullen effecten van de maat
regelen pas op langere termijn zichtbaar zijn. Het experimenteren met
antibioticavrije productie kan leiden tot het (iets) te laat behandelen
van zieke dieren met antibiotica, waardoor dierenleed kan toenemen.
Het is aan te bevelen om niet in één keer te stoppen met antibioticagebruik, maar om een tijdspad met ambities aan te geven. Op deze
manier zijn de risico’s beheersbaar. Het is van belang dat alle betrokkenen (veehouder, personeel, dierenarts en voervoorlichter) de ambitie
delen en mede verantwoordelijk zijn bij het uitvoeren van de experimenten.

In hoeverre is antibioticavrije bedrijfsvoering economisch
haalbaar?
Helaas kan in deze fase geen inschatting worden gegeven van de
economische haalbaarheid van een antibioticavrije productie. De
economische haalbaarheid wordt positief beïnvloed wanneer er een
apart, beter betaald afzetkanaal gegarandeerd wordt. De meerprijs kan
dan gedeeltelijk ten goede komen aan het primaire bedrijf. Per bedrijf
zullen de oplossingsrichtingen, en de kosten die daarmee gepaard
gaan, sterk verschillen. Voor een individuele veehouder zal dit meewegen in de keuze voor een bepaalde maatregel. Voor bedrijven die
nieuw opstarten en “gezondheidsdenken” meenemen in het stalontwerp, in de bedrijfsvoering en in de dierkeuze, is het naar verwachting
economisch altijd haalbaar.
Vervolg van dit project
De resultaten uit dit project bieden voldoende handvatten om te gaan
experimenteren in de praktijk, met een antibioticavrije productie op
bedrijfsniveau, maar ook om te verbreden naar de keten. De methode
van een maatregelenmatrix kan beproefd en geëvalueerd worden in de
praktijk. Bestaande ketenpartijen kunnen benaderd worden om te
komen tot een concept “Antibioticavrije Keten”.
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1.
Inleiding
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Als tussenstap naar het grensverleggende concept “Antibioticavrije
Ketens” is door InnovatieNetwerk verkend of het mogelijk is om tot een
antibioticavrije bedrijfsvoering te komen. In dit project zijn antwoorden
gezocht op de vragen: “Hoe ziet een antibioticavrij bedrijf eruit?”, “Wat
zullen de consequenties zijn voor het dierwelzijn?”, “Kan het altijd
zonder antibiotica?”, “Welke risico’s zijn te verwachten als men in de
praktijk gaat experimenteren?” en “Hoe zal het economisch uitpakken?”.

1.1
Aanleiding
Ongeveer 90 procent van de gebruikte antibiotica wordt in de veehouderij ingezet als alternatief voor een optimaal management, in de vorm
van koppelmedicatie. Hiervan wordt een groot deel preventief ingezet
bij jonge dieren, zonder een goede diagnose of directe noodzaak, om
mogelijke ziektesymptomen beheersbaar te houden. Dat het gebruik van
antibiotica, met name in de intensieve veehouderij, nog steeds verder
toeneemt, is zorgwekkend. Dit verhoogde antibioticagebruik draagt bij
aan het ontstaan van antibioticaresistente bacteriën, die een bedreiging
vormen voor mensen met een verminderde weerstand (zieken, ouderen,
baby’s). Een duidelijk voorbeeld hiervan is veehouderijgerelateerde
MRSA (Meticilline Resistente Stafylococcus Aureus). MRSA is een
bacterie die in toenemende mate wordt gevonden bij dieren, agrariërs en
hun gezinsleden, en medewerkers binnen de intensieve veehouderij.
1

Vertegenwoordigers van vier dierlijke productiesectoren hebben op
3 december 2008 het convenant Antibioticaresistentie Dierhouderij1
ondertekend om tot een verantwoord antibioticagebruik te komen.

http://www.rijksoverheid.nl/
documenten-en-publicaties/
kamerstukken/2008/12/08/
convenant-antibioticaresistentiedierhouderij.html

Afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd, zijn onder andere
gericht op de relatie tussen dierenarts en veehouder, en op de verantwoordelijkheden die beide partijen hebben bij het voorschrijven en
toedienen van antibiotica. De gemaakte afspraken moeten leiden tot
meer transparantie van het voorschrijven, leveren en toedienen van
antibiotica, evenals tot een sterke daling van het totale antibiotica
gebruik. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de bewustwording
en het ontwikkelen van strategieën om overmatig antibioticagebruik
te voorkomen.
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1.2
Relatie tussen “CLEAR” en
“Op weg naar een
Antibioticavrij
Varkensbedrijf”

2

http://www.innovatienetwerk.org/
nl/bibliotheek/rapporten/438

In 2009 heeft InnovatieNetwerk binnen het programma “CLEAR”
(Co-innovatieprogramma Landbouwhuisdieren en Antibiotica
Reductie) een aantal expertmeetings georganiseerd met betrokkenen
uit de intensieve varkenshouderij. In de expertgroep waren dierenartsen, veehouders en wetenschappers vertegenwoordigd om oplossingsrichtingen te identificeren die tot een aanzienlijke reductie van anti
biotica zouden leiden. In datzelfde jaar verscheen de rapportage over
het CLEAR-project2. Het CLEAR-programma had een ambitie die
aanzienlijk verder ging dan “verantwoord gebruik van antibiotica”,
namelijk in het geheel afzien van antibioticagebruik in de veehouderij.
In CLEAR is een overzicht gegeven van de mogelijke innovaties die
daartoe genomen zouden kunnen worden. Als meest vergaande innovatie werd de ontwikkeling van Antibioticavrije Ketens genoemd. Als
tussenstap naar dit grensverleggende concept “Antibioticavrije Ketens”
is door InnovatieNetwerk eerst verkend welke mogelijkheden er zijn
en welke struikelblokken overwonnen moesten worden op individueel
bestaande bedrijven om tot een antibioticavrije bedrijfsvoering te
komen.
In deze rapportage “Op weg naar een Antibioticavrij Varkensbedrijf”
hebben twee innovatieve varkenshouders voor hun bedrijf een plan
van maatregelen opgesteld om tot een antibioticavrije productie te
komen. Experts van binnen de varkenssector maar ook meedenkers
van buiten de varkenssector hebben beide ondernemers gevoed met
inspirerende ideeën. De veehouders in dit project hebben zich gefocust
op stalaanpassingen en een bedrijfsvoering waarbij diergezondheid het
uitgangspunt was. Beide veehouders hebben de overtuiging dat, bij
een adequate bedrijfsvoering en toepassing van eventuele alternatieve
behandelmethoden, het gebruik van antibiotica volledig overbodig zal
zijn. Slechts als laatste redmiddel – om dierwelzijn geen geweld aan te
doen – zou overwogen kunnen worden om bepaalde antibiotica, die
niet voor humane toepassing gereserveerd hoeven te worden, bij een
individueel dier nog toe te passen.

1.3
Relatie tussen “Op weg naar
een Antibioticavrij varkens
bedrijf” en andere initiatieven
Waarin verschilt het project “Op weg naar een Antibioticavrij
Varkensbedrijf” met het netwerk “Antibiotica met mate”, dat in 2008
gestart is binnen het programma www.verantwoordeveehouderij.nl3?
Het netwerk “Antibiotica met mate” bestaat uit een aantal vooruitstrevende varkenshouders die streven naar vermindering van antibioticagebruik. Het netwerk heeft niet de ambitie om antibioticavrij te
produceren, maar wil wel het antibioticagebruik sterk terugdringen.
Varkenshouders in dit netwerk zijn al enige tijd bezig met het experimenteren met maatregelen die tot een lager antibioticagebruik leiden.
De maatregelen die zij toepassen, zijn veelal voor de hand liggende
maatregelen met een minder innovatief karakter. Het project “Op weg
naar een Antibioticavrij Varkensbedrijf” daarentegen heeft wel een
hoger ambitieniveau, omdat het totaal uitbannen van antibiotica in de
koppel4 als doelstelling wordt gehanteerd. Er wordt niet alleen naar
managementsmaatregelen gekeken: stalontwerp en andere aspecten
van dierhouderij worden ook meegenomen om dit doel te bereiken.

1.4
Onderzoeksvragen en
randvoorwaarden
Om tot een antibioticavrije bedrijfsvoering te komen, zijn vooraf
enkele onderzoeksvragen geformuleerd door InnovatieNetwerk die
als input dienden voor de bijeenkomsten die binnen dit project
georganiseerd zijn:
• Hoe ziet een antibioticavrij bedrijf eruit?
• Hoe kom je tot een gezonde bedrijfsopzet, zonder antibiotica,
zonder dierenleed?
• Is het mogelijk om in alle gevallen antibiotica te vermijden (zo niet,
wat zijn dan de alternatieven)?
• Wat zijn de risico’s bij het experimenteren en hoe moeten die
ondervangen worden?
• In hoeverre is antibioticavrije bedrijfsvoering economisch haalbaar?
Het eerdere CLEAR-project heeft een aantal randvoorwaarden opgeleverd waaraan een antibioticavrije productie moet voldoen. Met de
volgende randvoorwaarden is rekening gehouden bij het maken van
een plan van aanpak door de twee deelnemende veehouders:
• Handhaving of verbetering van het huidige dierenwelzijnsniveau.
• Economische haalbaarheid.
• Maatschappelijke acceptatie.
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http://www.verantwoordeveehouderij.nl/

4

Koppel: groep dieren die bij elkaar
gehuisvest zijn; samen als groep in
een hok of samen als groep in een
stal.
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2.
Aanpak

2.1
Ideeënverzameling
Om tot antwoorden op de gestelde vragen te komen, zijn er zes bijeenkomsten georganiseerd met twee veehouders, enkele dierenartsen en
experts. Daarbij werden ook toeleveranciers, dienstverleners en ondernemers uit andere sectoren betrokken. De twee veehouders in het
project zijn voorlopers op het gebied van diergezondheid in de
varkenssector. Beide veehouders hadden op eigen wijze al de visie
gevormd dat zij geen antibiotica meer wilden gebruiken, vanwege de
gevaren voor de volksgezondheid. Zij hebben zelf veel ideeën aangedragen en de overige deelnemers hebben hen input geleverd in de
vorm van kennis, ervaring of door geheel nieuwe gezichtspunten in te
brengen.
Thema’s bijeenkomsten
1
2
3
4
5
6

Oriëntatie op mogelijkheden van antibioticavermindering in de sector.
Brainstorm (mogelijkheden verkennen van een antibioticavrije keten en
antibioticavrije bedrijven).
Brainstorm: aanvullende en nieuwe ideeën verkennen voor de twee deelnemende
veehouders.
Samenhangende sets van maatregelen invullen in de maatregelenmatrix van beide
veehouders.
Varkensdierenartsen zoeken antwoorden op vragen die specifiek gericht zijn op het
antibioticagebruik in de varkenshouderij.
Ontwerpen van twee antibioticavrije bedrijven (bedrijfsplannen) t.b.v een volgende
experimenteerfase (buiten dit project).
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2.2
Clusteren van ideeën
De knelpunten met betrekking tot diergezondheid zijn door de
veehouders aangedragen aan de groep meedenkers. De ideeëninput
van de groep, heeft de veehouders geholpen hun doelstelling beter te
formuleren. Om een doelstelling SMART te maken, zijn ideeën naar
oplossingsrichtingen vertaald. De oplossingsrichtingen zijn in feite
acties die via de mens, via het dier of via techniek gerealiseerd kunnen
worden op de bedrijven.

2.3
Werken met de
maatregelenmatrix
Omdat varkensbedrijven verschillend zijn en dus om een individuele
aanpak vragen, is er geen blauwdruk te geven van hoe een antibioticavrij bedrijf eruitziet. Wel kan aan de hand van maatwerk, een plan
voor een nieuw of bestaand bedrijf worden opgesteld om tot een
antibioticavrije productie te komen.
Tijdens dit project hebben de deelnemers een tool,die door ASG is
ontwikkeld, gemodificeerd tot een gezondheidsbedrijfsplan, om tot
een antibioticavrije bedrijfsvoering te komen. Dit plan wordt de
“maatregelenmatrix” genoemd. In de linkerkolom van de matrix
worden vanuit de gezondheidsknelpunten doelstellingen geformuleerd.
Om een doelstelling te bereiken, worden de maatregelen die daarvoor
nodig zijn, in acties beschreven in de kolommen mens, dier en/of
techniek. Het onderscheid tussen mens, dier en techniek wordt
gemaakt door vanuit de verschillende invalshoeken de doelstelling te
benaderen. Bij mens, dier en techniek kunnen dan verschillende
acties/maatregelen worden ingevuld, die allemaal bijdragen aan het
realiseren van één doelstelling. Het blijft soms discutabel of een oplossingsrichting via mens, dier of techniek moet worden ingevuld.
In dit project werd de maatregelenmatrix in twee fasen ingevuld.
Allereerst werd de matrix op een hoger abstractieniveau ingevuld. In
de eerste fase dragen de meedenkers, op een heel “vrije” manier (out of
the box-denken), oplossingsrichtingen aan.
In een tweede fase hebben de veehouders gekeken welke van de oplossingsrichtingen hen het meeste aansprak en hen het meest haalbaar
leek binnen de wensen en grenzen van het eigen bedrijf. Daarna werd
de matrix verder geconcretiseerd. De oplossingsrichtingen werden tot
een realistisch bedrijfsplan omgevormd, om tot antibioticavrije
productie te komen.

		
Uitdaging
Doelstelling
Biggen beter spenen
Stress verminderen
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Verbeteren kwaliteit gespeende biggen
Oplossingsrichtingen / maatregelen
Mens
Dier
Techniek
Zwakke biggen
Slechte moeders
Temperatuur rond
overleggen naar
eerder uitselecteren
spenen verhogen
pleegzeugen
Meer rust bij het
Stress gevoelige
Afleidingsmateriaal
werken in de stal
dieren eerder
toevoegen en
uitselecteren
regelmatig wisselen
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3.
Resultaten

Eerst worden de belangrijkste algemene resultaten uit alle bijeenkomsten weergegeven. Details kunt u lezen in de verslagen van de bijeenkomsten. De verslagen van de bijeenkomsten zijn als losse bijlagen
toegevoegd. Aansluitend wordt beschreven hoe de twee participerende
veehouders tot een antibioticavrije bedrijfsvoering willen komen. Tot
slot wordt antwoord gegeven op de vijf vragen die genoemd zijn in de
vraagstelling van dit project.

3.1
Resultaat van de
bijeenkomsten
Naast het aandragen van ideeën voor oplossingsrichtingen met betrekking
tot knelpunten op het gebied van diergezondheid, werden tijdens de brainstormsessies ook andere issues besproken die de deelnemers van belang
achtten bij opschaling naar meer antibioticavrije bedrijven. Om de “effecten van een antibioticavrije bedrijfsvoering op dierwelzijn” te beoordelen,
vonden de deelnemers dat er eerst geëxperimenteerd zou moeten worden
op verschillende bedrijven, voordat hier een uitspraak over gedaan kon
worden. Daarnaast werd het belang van positieve prikkels genoemd.
Positieve prikkels om géén antibiotica te gebruiken, ontbreken vaak op
primaire bedrijven, maar ontbreken ook in de keten en in de sector. De
deelnemers waren van mening dat individuele bedrijven niet in hun eentje,
binnen een complexe markt, de transitie naar antibioticavrije varkensproductie kunnen bewerkstelligen. Investeringen in antibioticavrije bedrijfsvoering zijn in de gegeven situatie economisch moeilijk rendabel te maken.
In ketenverband zou zo’n concept wel kans van slagen hebben.
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http://www.fidin.nl/52773/
Berenschot-effecten-ontkoppelingvoorschrijven-en-afleveren-diergeneesmiddelen-2010308.pdf

Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van LNV in 2009 onderzoek gedaan naar de effecten en de haalbaarheid van het ontkoppelen
van voorschrijven en verkoop van diergeneesmiddelen door dieren
artsen5. In maart 2010 verscheen de rapportage waarin Berenschot
met twee belangrijke conclusies kwam t.a.v. motiverende prikkels
om antibiotica te blijven gebruiken. Bij veehouders is een sterke
prikkel aanwezig om antibiotica te blijven toedienen, omdat daarmee
geproduceerd kan worden tegen de laagste kosten. Antibiotica zijn
veelal goedkoper dan alternatieven die pas op langere termijn vruchten
afwerpen, zoals het aanpassen van stallen of diermanagement. De
tweede conclusie was dat dierenartsen eveneens een economisch
belang hebben bij het leveren van diergeneesmiddelen. Niet alleen
omdat de levering (verkoop) van diergeneesmiddelen op zichzelf omzet
en winst genereert, maar ook omdat dierenartsen voor hun inkomen
afhankelijk zijn van hun opdrachtgever, de veehouder. Dat vormt de
prikkel om te voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, ook als
deze zich uitsluitend richt op een kortetermijnaanpak.
Prikkels die zouden kunnen bijdragen aan gewenste gedragsverandering bij veehouder en dierenarts, zijn certificering, premiestelsel,
verbodsbepalingen en een andere positionering van dierenartsen.

3.2
Doelstellingen en
oplossingsrichtingen
De veehouders in dit project hebben met input van meedenkers meer
inzicht gekregen in hoe zij op hun eigen bedrijf de knelpunten tot
doelstellingen kunnen ombuigen. En in hoe ze oplossingsrichtingen
systematisch kunnen benaderen, via mens, dier en techniek.
Onderstaand wordt een korte beschrijving gegeven van de afzonderlijke bedrijven (bedrijven A en B), de visie van de ondernemers, de knelpunten t.a.v. diergezondheid op hun bedrijf, oplossingsrichtingen en
hoe ze de diergezondheid willen monitoren op het moment dat er geen
antibiotica meer worden gebruikt. Voor beide bedrijven is een uitgebreide versie van de maatregelenmatrix opgenomen in bijlage 4.

3.2.1
Resultaat oplossingsrichtingen
bedrijf A
Beschrijving van het bedrijf
Bedrijf A is een gesloten gangbaar bedrijf, met meer dan 1000 zeugen
en 500 opfokzeugen. Bij aanvang van dit project was het bedrijf al
2,5 jaar bezig met het “gezondheidsdenken”. Gezondheidsdenken wil
zeggen dat de bedrijfsvoering er primair gericht is op dier- en mens
gezondheid, en dat economisch rendement op de tweede plaats staat.
Met andere woorden: er worden investeringen gedaan om de dier- en/of
mensgezondheid te verbeteren die het bedrijfsresultaat op de korte
termijn mogelijk negatief beïnvloeden. Het spreekt voor zich dat deze

investeringen binnen de grenzen van het rendabel runnen van een bedrijf
moeten plaatsvinden. Gezondheidsdenken is op dit bedrijf actueel sinds
de veehouder geconfronteerd werd met de gevolgen van MRSA bij
medewerkers op het bedrijf. Het is gestart met een denktraject waarbij
de “knop” om moest bij zowel eigenaar als personeel en adviseurs.
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Visie ondernemer
In de visie van de ondernemer moet de top van de piramide een maximale gezondheid en weerstandsniveau hebben. De veehouder hecht
daarom aan het opfokken van eigen gelten. Er worden geen levende
varkens aangevoerd op het bedrijf. Om de genetische vooruitgang te
waarborgen, wordt enkel sperma van buiten aangevoerd. De visie van
de veehouder is om gelten vanaf geboorte zonder antibiotica groot te
brengen in een afgeschermd compartiment, dat logistiek los staat van
de rest van het bedrijf. Door de gelten in een afgescheiden (antibioticavrij) compartiment op te laten groeien, ontstaat een continue stroom
van antibioticavrije, sterke en vitale gelten die naar het moederbedrijf
verplaatst kunnen worden om in de fokkerij ingezet te worden.
Hierdoor zal het totale gezondheidsniveau geleidelijk naar een hoger
niveau worden getild.
Dieren die, in noodsituatie, antibiotica toegediend krijgen, worden
behandeld in een aparte, daartoe gebouwde afdeling, een soort
Intensive Care (IC). Bij herstel verlaten ze de IC direct naar de slacht.
Behandelde dieren worden nooit meer teruggeplaatst op het vermeerderingsdeel van het bedrijf.
Knelpunt ten aanzien van diergezondheid in het verleden en nu
Tot 2,5 jaar geleden werden vele koppelbehandelingen ingezet met
ampicilline, doxycycline en oxytetracycline om longaandoeningen en
streptokokken bij de gespeende biggen beheersbaar te houden. Na
intensieve samenwerking, motivering, scholing en communicatie met
iedereen die bij de bedrijfsvoering betrokken was, zijn de resultaten nu
zichtbaar. De 2,5 jaar doorgevoerde veranderingen in bedrijfsvoering
hebben geleid tot een reductie van het aantal dagdoses per dier per
jaar van 80 doses naar 3,97 doses. Het Nederlandse gemiddelde antibioticagebruik ligt op 50 ddd/jr voor bedrijven met meer dan 600
zeugen (MARAN Rapportage 2009)6. Het werkplezier op het bedrijf
is enorm toegenomen door de verbeterde resultaten en dat wordt
ervaren als grote winst. Langzaamaan gaan de inspanningen zich ook
financieel terugbetalen. Er zijn nog gezondheidsknelpunten aanwezig
op het bedrijf, maar de koppelmedicaties zijn voor het grootste gedeelte afgebouwd. Van enkele tomen zijn de biggen te licht bij geboorte,
waardoor in de gespeende biggenfasen nog enkele dieren worden
behandeld voor streptokokken, diarree of longaandoeningen. Ook
komt er nog kreupelheid voor bij de zeugen. Om die kreupelheden bij
zeugen te bestrijden, worden de vloeren binnenkort aangepast.
Aandoening
Streptococcen infecties bij gespeende
biggen (20-30 op de 600 biggen)
Sporadisch diarree in de gespeende
biggenafdeling (10 op de 600 biggen)
Sporadisch longaandoeningen (5 op
de 600 biggen)

Toegespast
antibioticum
Penicilline
Amoxycilline

Koppel of individuele
behandeling
Individueel/ sporadisch
koppel
Individueel

Oxytetracycline

Individueel

6

http://www.cvi.wur.nl/NR/rdonlyres/DDA15856-1179-4CABBAC6-28C4728ACA03/135695/
MARAN_2009.pdf

Aandoeningen waarvoor momenteel
nog antibiotica gebruikt worden.
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Bij de omschakeling naar “gezondheidsdenken’ zijn volgens de
veehouder de volgende aandachtspunten van belang:
• Als ondernemer moet je in het denkproces van het personeel mee
kunnen gaan, uitgaande van een visie op het vermijden van anti
biotica. Het personeel moet de adviezen uiteindelijk kunnen en
willen accepteren.
• Niet te veel hooi op je vork nemen. Twee aanpassingen per maand
en daarvan de resultaten evalueren.
• Managementaanpassingen blijvend monitoren: hoe bevalt de werkwijze en werkt het?
• Altijd, dus elke dag met protocollen/scoringslijsten werken en
blijven communiceren over de protocollen.
• Zorg voor personeel. Via een protocol, in samenwerking met
ziekenhuis, het personeel vrijmaken van MRSA en daarna vinger
aan de pols houden (personeel intensief blijven monitoren).

Oplossingsrichtingen in de maatregelenmatrix
De kern van de oplossingsrichtingen op bedrijf A is te vinden in het
“compartimenteren” en “verbeteren van bedrijfsprocessen”. Acties zijn
deels al doorgevoerd en hebben het antibioticagebruik verminderd. De
overige acties moeten in de toekomst zorgen voor een volledig antibioticavrije productie.
Acties via de mens
• Iedereen die de stal betreedt, moet minstens 24 uur varkensvrij zijn
(dus niet in contact zijn geweest met varkens op een andere locatie).
• Personeel krijgt vleespakketten van de varkens van het eigen bedrijf.
• Dieren uit verschillende tomen worden nooit gemengd.
• Strikte scheiding tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Per leeftijdscategorie wordt zowel van kleding als van materialen gewisseld.
Acties via het dier
• Geen koppelmedicaties en preventieve behandelingen meer met
antibiotica. Alleen individueel curatieve behandelingen, als daar
een indicatie en diagnose voor zijn.
• Actief vaccinatiebeleid. Vaccinatie tegen ziektekiemen die op het
vermeerderingsbedrijf voorkomen.
• Biggen van 3 weken leeftijd (6,5-7 kg, afkomstig uit de vermeerderingspopulatie) worden als complete toom opgelegd in een afgeschermd compartiment voor opfok. De biggen hebben dan namelijk nog maternale immuniteit en gaan naar een schone omgeving
waar ze geen kiemen oppikken in hun gevoelige periode.
• Vanaf 15-20 kg worden de biggen verplaatst en worden de tomen
gesplitst in beren (broertjes) en gelten (zusjes). De dieren blijven
hierna als hokgenoten bij elkaar. Beren worden afgemest en verlaten het bedrijf als slachtvarken, de gelten bijven bij elkaar tot ze
worden ingezet in de fokkerij.
Acties via de techniek
• Er worden kleine stabiele groepen gehuisvest in volledig van elkaar
gescheiden afdelingen (ook mest, lucht en ventilatiekanaal zijn
volledig gescheiden).
• Ingaande lucht wordt gefilterd d.m.v. een biofilter.
• Ingevoerde materialen komen via een quarantaineruimte waar alle

•
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•
•
•

aangevoerde goederen twee weken blijven staan (down-time)
voordat het verder wordt getransporteerd naar de dierverblijven.
Wanden zijn van zeer glad en porievrij materiaal (polypropyleen),
waarop schimmels en bacteriën niet kunnen hechten.
Wanden zijn aan elkaar gelast, waardoor vuilophoping tussen
kieren niet mogelijk is.
Alle kieren en randen zijn glad dichtgekit, waardoor kiemen niet in
naden kunnen overleven. Hiermee wordt transmissie tussen opeenvolgende rondes voorkomen.
Gemetselde of betonnen binnenmuren zijn voorzien van een poriedichte, gladde tweecomponentenmuurcoating.
Naast een hygiënesluis (douchen bij binnenkomst) worden er nog
twee extra omkleedruimtes (mobiele omkleedruimtes) gemaakt
tussen de verschillende compartimenten om ook qua leeftijdscategorie een barrière te creëren.
Flexibele hokken, waarvan de oppervlakte qua grootte steeds kan
worden aangepast al naar gelang de behoefte. Biggen van 23 kg
blijven in hetzelfde hok met toomgenoten van hetzelfde geslacht
totdat ze een aflevergewicht hebben bereikt. Van 23 tot 60 kg hebben
ze 0,8 m2 per dier. Daarna wordt het hok vergroot tot 1,0 m2 per dier.
Er zijn tien kleine afdelingen om verplaatsing van ziektekiemen
zoveel mogelijk te beperken, i.p.v. twee grote afdelingen.
Combi-roostervloeren met speciale coating die over de volle breedte
van de afdelingen lopen.
PVC-waterleidingen worden elke vijf jaar vervangen om de waterkwaliteit te waarborgen.
Een speciale, afgescheiden behandelunit (Intensive Care) waarin
dieren individueel met antibiotica behandeld kunnen worden.
Vanuit deze unit verlaten de dieren het bedrijf naar de slacht. Dus
dieren die met antibiotica behandeld zijn, komen nooit meer in
contact met onbehandelde dieren op het bedrijf.

Monitoren diergezondheid
Op bedrijf A wordt de gezondheidsstatus gemonitord door de volgende
parameters te verzamelen:
• Bloedmonsters + swabs + mest (gericht op de ziektekiemen die
voorkomen op het vermeerderingsbedrijf).
• Gewicht van de dieren.
• Slachtlijnonderzoek.
• Dierenartskosten (adviseringskosten en medicijnkosten).
• Monitoren welke vaccins uiteindelijk weggelaten kunnen worden,
indien de gezondheid van de hele veestapel stijgt.
• MRSA bij de dieren en de medewerkers.

3.2.2
Resultaat oplossingsrichtingen
bedrijf B
Beschrijving van het bedrijf
Bedrijf B is een gesloten, biologisch bedrijf met 250 zeugen en 1800
vleesvarkens. Bedrijf B heeft in 2008 zijn nieuw gebouwde biologisch
varkensbedrijf bevolkt met SPF-varkens (Specific Pathogen Free). Dat
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is heel revolutionair op gezondheidsgebied, omdat men in de biologische
varkenshouderij in het algemeen meer de focus legt op welzijn en
natuurlijke weerstand dan op gezondheid vanuit een kiemarme
opstart.

Visie ondernemer
De veehouder van bedrijf B wil koploper zijn en daarnaast kennis en
ideeën delen. Door een diergerichte benadering is de verwachting van
de veehouder dat de relatie mens-dier belangrijker wordt, met andere
woorden: dat varkens minder als uitsluitend productiedieren worden
gezien. Voor de veehouder is vermindering of zelfs tot nul reduceren
van antibioticagebruik een absolute voorwaarde binnen het concept
van duurzaam produceren van varkensvlees.
De veehouder heeft de wens om dieren op individueel niveau te
kunnen monitoren. Dit verhoogt de mogelijkheid om dieren gericht te
kunnen behandelen en transparant te zijn naar afnemers in de keten.
Het individueel monitoren zou in de toekomst mogelijk via een irisscan kunnen (nog niet ontwikkeld voor varkens, maar wel humaan)
of chips (waarin vele gegevens van dat individuele dier kunnen worden
vastgelegd, maar waarbij ook gegevens kunnen worden uitgelezen,
zoals lichaamstemperatuur). Elke behandeling, al dan niet met anti
biotica, wordt dan individueel vastgelegd. Door spekdikte te meten
aan het levende dier, kan op individueel niveau de voederbehoefte
worden aangepast. Hiermee wordt voorkomen dat dieren vervetten
en kan een goede vlees-vetverhouding worden ontwikkeld.
De veehouder wil het risicoprofiel op het bedrijf verlagen in samenhang met het verhogen van de weerstand op dierniveau. Om dit te
realiseren, is hij van mening dat de kwaliteit van de voedingsstoffen en
de grondstofkeuze van wezenlijk belang zijn. De darmgezondheid is
zowel van belang bij biggen rondom spenen, als bij zeugen rondom de
partus. Voor een goede darmgezondheid mag de darmperistaltiek niet
stil komen te liggen. Het dier (van big tot zeug) moet steeds blijven
eten, volgens de veehouder. Voeding draagt bij aan een goede (darm)
gezondheid. Er is echter nog niet veel kennis en ervaring over een
natuurlijke wijze van voeren. De veehouder ziet toekomst in het “op
natuurlijke wijze voeren” van varkens. Vragen waar de veehouder
graag antwoord op zou willen hebben, zijn: 1) Is het tijdstip van
voeren van invloed voor de beschikbaarheid van nutriënten op darmniveau? 2) Hoe kan gedroogde luzerne op een goede manier verwerkt
worden in het voer? 3) Hoe kunnen seizoensgebonden groenten in het
varkensvoer verwerkt worden en welke effecten heeft dat op het
varken?
Knelpunt ten aanzien van diergezondheid in het verleden en nu
Op het bedrijf worden momenteel zeugen behandeld voor MMA
(Mastitis-Metritis-Agalactia = uierontsteking-baarmoederontstekingmelkziekte). MMA ontstaan vaak in relatie met stilliggende darmen.
Dit komt vaker voor in de periode dat de zeugen moeten biggen. Vaak
wordt er dan antibiotica ingezet om de schade te beperken. Volgens de
veehouder moet er gezocht worden naar een langdurige, structurele
oplossing/preventie in de voeding en de voedingsstoffen die vanaf
1 week voor het biggen tot in de kraamperiode aan de zeugen worden
gevoerd. Luzerne in de laatste week van de dracht prikkelt het darmkanaal en bevordert de peristaltiek. CCM (CornCobMix), zuren en

probiotica creëren een gunstig klimaat in de darm, waardoor er een
positieve verschuiving kan plaatsvinden in het evenwicht tussen de
schadelijke (vaak gram negatieve) en niet-schadelijke (gram positieve)
bacteriën in de darm7.
Op het bedrijf worden de zeugen geleidelijk gespeend. Door de manier
van spenen (tijdelijk spenen; zeugen gaan 4 weken na werpen overdag
naar de beer, en komen ’s avonds weer terug bij de biggen) nemen de
biggen na 4 weken al behoorlijk veel vast voer op. De biggen blijven
tot 8 weken bij de zeug, waarna de biggen op natuurlijke wijze worden
gespeend. Dit natuurlijk spenen wordt door de zeug zelf geïnduceerd
doordat de zeug dan weer dragend is en de melkgift geleidelijk stopt.
De wens van de veehouder is om de dieren die vanwege dierwelzijn of
diergezondheid toch met antibiotica behandeld moeten worden, op
een andere locatie verder af te mesten. Hierdoor zal het risico op het
ontstaan van resistente kiemen op het hoofdbedrijf naar alle waarschijnlijkheid afnemen. Dieren op deze afgezonderde locatie worden
dan, met inachtneming van de wachttermijn voor antibiotica, biologisch binnen IKB afgezet. Registratie van het antibioticagebruik,
dagdosis/dierjaar, zat voor het starten van de verbetermaatregelen
nog niet in het managementpakket. Volgens de veehouder was het
antibioticagebruik destijds gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Voordat het bedrijf startte met verbetermaatregelen om antibioticavrij
te kunnen produceren, waren er problemen met streptokokkeninfecties, speendiarree en sporadische hoesten. Voor deze aandoeningen
werd peniciline, colistine en oxytetracycline zowel individueel als
koppelgewijs preventief ingezet.
Er waren plannen om een aarden wal rondom het bedrijf aan te
leggen, met daarop bomen als een soort natuurlijke barrière tegen
ziekte-insleep via de lucht en via ongedierte. Nader advies heeft geleid
tot de indruk dat dit plan wellicht meer ongedierte zou kunnen
aantrekken. Daarom is dit plan niet uitgevoerd. Sinds de opstart van
het bedrijf in 2008 hebben de volgende maatregelen wel bijgedragen
aan een flinke reductie van het antibioticagebruik:
• Met SPF dieren opgestart, hiermee is de basisinfectiedruk op het
bedrijf enorm laag t.o.v. bedrijven die met conventionele varkens
opstarten.
• Bezoekers mogen drie dagen niet met andere varkens in contact
zijn geweest.
• De transporteur mag drie dagen geen varkens vervoerd hebben op
de wagen.
• Zeer actief euthanasiebeleid: indien een dier niet snel opknapt,
wordt het dier geëuthanaseerd.
• Zeer strikt “schone en vuile weg-principe” en tevens het handhaven
van dit principe, voor transportmiddelen, goederen, materialen en
personen.
• Elke afdeling heeft eigen kleding en een omkleedregime.
Tijdens de start van het project lag het antibioticagebruik slechts op
0,2 ddd/jaar! Dit is het bedrijfsgemiddelde, dat uitsluitend toe te
kennen is aan gebruik van antibiotica bij het zeugendeel van het
bedrijf. Bij de vleesvarkens worden geen antibioticabehandelingen
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In de ingewikkelde classificerings
systematiek van bacteriën zijn op
basis van kleuring twee hoofdgroepen te onderscheiden. Namelijk de
bacteriën die in de “gramkleuring”
rood kleuren, dat zijn de ‘gram
positieven’ en de bacteriefamilies
die blauw kleuren, dat zijn de
‘gram negatieve bacteriën’. Over het
algemeen zijn de ‘gram negatieve
bacteriën’ meer ziektemakend.
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Aandoeningen waar momenteel nog
antibiotica voor gebruikt worden.

8

“Berig” is de oestrusperiode waarin
de zeug ‘ de beer toelaat’ om haar te
dekken. Dat is een periode van
enkele dagen en keert elke 3 weken
terug. Als de zeug niet berig is kan
de beer haar niet dekken omdat ze
dan steeds wegloopt en flink kan
uithalen. Vertraagde berigheid is
dus berigheid die niet netjes om de
3 weken optreedt, maar met
langere tussenposen.

9

Biggen worden nog al eens bij de
ene moeder weggehaald en bij een
andere moeder gelegd. Dit doen
boeren omdat ze het aantal biggen
bij een zeug gelijkelijk willen
verdelen of omdat hele kleine
biggen vaak geen plek aan de uier
kunnen bevechten. De boer kijkt
dan of hij sterke biggen overlegt of
juist kleine biggen overlegt naar
een andere zeug. Met het overleggen van biggen worden veelal ook
ziektekiemen meegenomen die zo
van de ene toom biggen naar de
andere toom biggen wordt
verplaatst.

ingezet. Met andere woorden: de gespeende biggen en vleesvarkens
worden momenteel antibioticavrij grootgebracht.
Aandoening

Toegespast antibioticum

Wondjes bij biggen van 1-4
weken oud
MMA of
baarmoederontsteking bij de
zeugen

Penicilline
Meestal ontstekingremmers
(NSAID's) zelden nog
antibiotica

Koppel of individuele
behandeling
Individueel
Individueel

Resterende knelpunten op het bedrijf:
• Opfokzeugen worden vertraagd berig8.
• Bij grote tomen komt soms vechten voor, wat kan leiden tot
wondjes bij de biggen. Daarom wordt gestreefd naar toomgrootte
van maximaal 11 biggen. Door overleggen van biggen wordt dit
gerealiseerd9.
• Enkele tomen laten een terugval zien bij de pasgeboren biggen in
de eerste dagen na geboorte. Dan worden de kleinste biggen overgelegd naar zeugen met minder biggen.
Bij aanvang van het project hadden de inspanningen en investeringen
zich nog niet terugbetaald. Wel meldde de veehouder nadrukkelijk dat
het werkplezier enorm was toegenomen! Dit was niet direct te vertalen
naar financieel gewin, maar wel een enorme winst in de ogen van de
veehouder! De veehouder is van mening dat de inspanningen en de
gedane investeringen tot nu toe, terugverdiend kunnen worden
wanneer afzet van antibioticavrij geproduceerd vlees op ketenniveau
georganiseerd wordt. Volgens de veehouder kan in ketenverband een
meerprijs worden bedongen, die dan alle ketenpartners ten goede
komt, dus ook de veehouder vooraan in de keten. Maar daarvoor zijn
vaste afnemers nodig die meerwaarde zien in antibioticavrije vlees
producten. Denk aan voedselproducerende industrie voor gevoelige
groepen mensen, zoals baby’s, ouderen, zieken.

Oplossingsrichtingen in de Maatregelenmatrix
Acties via de mens
De knop moet om. Zowel adviseurs als veehouders als consumenten
moeten zich meer bewust worden van de neveneffecten van antibiotica. Door te denken vanuit het dier – dus door het dier centraal te
stellen en de consument te verbinden aan het bedrijf – kan het automatisme van antibioticatoediening verlaten worden.
Acties via het dier
Er zijn veel oplossingsrichtingen waarbij het dier in zijn comfortzone
wordt gebracht, zoals ruimte, afleidingsmateriaal, warm ligbed, vroeg
contact met latere toomgenoten. Er wordt alles aan gedaan om de
gezondheid te bevorderen, o.a. door ingrepen zoveel mogelijk achterwege te laten, stress te verminderen en de specifieke weerstand te
verhogen door vaccinatie.
De 3 R’en (Ruimte, Rust, en Regelmaat) moeten bijdragen aan de
stressvermindering van de dieren en zo aan een goede gezondheid. De
stress rondom spenen wordt verminderd door het spenen geleidelijk
door de zeug zelf te laten doen. De darmgezondheid wordt positief

beïnvloed door het darmkanaal te beschermen met ondersteunende
voedingsstoffen, zoals CCM, zuren, oregano-olie, in de overgangs
periode tussen afname van maternale immuniteit (via de biest10
meegekregen) en opbouw van een eigen immuniteit.
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Biest is de eerste melk van de zeug.
De eerste 24 uur is de melk anders
van samenstelling, vetter en zit
stampvol met antistoffen (= maternale immuniteit) tegen ziektekiemen die de zeug in haar leven heeft
aangemaakt. Dit is een beetje
anders dan bij de mens. Bij de
mens worden veel antistoffen via de
placenta naar de foet doorgegeven.
Dus baby’s worden al met een dosis
weerstand geboren i.t.t. biggen. Als
ze geen biest krijgen gaan ze bijna
zeker dood.
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Vleesdrip is vleesnat. Dat is het
vocht dat uit het vlees trekt als erin
gesneden wordt. In dit vocht zit
meestal niet veel bloed meer, omdat
bij slachten het dier eerst verbloed
wordt door een steek in de halsader.
Het vlees is dan bloedvrij en licht
van kleur. Het vocht dat er dan nog
uitkomt, zit tussen de spiercellen
en in de spiercellen en bevat antistoffen die met testen aangetoond
kunnen worden.

Acties via de techniek
Vooral de gezondheidstatus inzichtelijk maken, het principe van
“meten is weten” is volgens de veehouder een van de belangrijkste
manieren om vroegtijdig bij te kunnen sturen en management aan te
passen. Het gaat om monitoring op individueel niveau maar ook op
koppelniveau: (weerstand, aanwezigheid van ziektekiemen, antibiotica
gebruik (ddd/jaar), slachthuisgegevens, etc.). Er moet voldoende
ruimte gecreëerd worden, zodat overbezetting nooit kan voorkomen.
Met de volgende acties zou men graag in de toekomst willen
experimenteren op het bedrijf:
• Transponders om op individueel niveau de voeropname te kunnen
monitoren en aan te passen aan de individuele behoefte.
• Een database op basis van het monitoren van mest, bloed en/of
andere parameters om voorspellingen te kunnen doen over gezondheidsrisico’s.
• Diergezondheid monitoren op individueel niveau met behulp van
chips (lichaamstemperatuur, etc.). De stand van de techniek is
echter nog niet toereikend om in consumptiedieren chips te plaatsen.
• Management optimaliseren door kritische processen goed te
beschrijven, zoals het proces van spenen en het proces van voeren
rondom de partus. Een protocol waarin exact wordt vastgelegd hoe
processen dienen te worden uitgevoerd, hoe te handelen, welke
risico’s vermeden moeten worden en wat te doen bij afwijkingen.
• In kaart brengen wat er nu voor verbeterslagen zijn gemaakt op het
bedrijf met betrekking tot de vermindering van antibioticagebruik,
en dit uitdragen.
• Experimenteren met grondstofkeuzes van voeding in de verschillende seizoenen, in relatie tot de darmgezondheid.
• Pilotstudy naar de benodigde techniek om dieren individueel te
herkennen en te monitoren.
Monitoren diergezondheid
Op bedrijf B wordt de gezondheidsstatus gemonitord door de volgende
parameters te verzamelen:
• Bloedmonsters + swabs + mest (gericht op de ziektekiemen die
voorkomen op het vermeerderingsbedrijf).
• Slachtlijnonderzoek, o.a. vleesdrip11.
• Dierenartskosten (adviseringskosten en medicijnkosten), ddd/jaar.
• MRSA bij de dieren en de medewerkers.

3.2.3
Antwoorden op de vijf startvragen van
het project
Tijdens de bijeenkomsten zijn informatie en inzichten verzameld die
het mogelijk maken om de vragen te beantwoorden die aan het beging
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van het project zijn gesteld: “Hoe ziet een antibioticavrij bedrijf eruit?”,
“Wat zullen de consequenties zijn voor het dierwelzijn?”, “Kan het
altijd zonder antibiotica?”, “Welke risico’s zijn te verwachten als men
in de praktijk gaat experimenteren?” en “Hoe zal het economisch
uitpakken?”.

1. Hoe kom je tot een gezonde bedrijfsopzet, zonder antibiotica
en zonder dierenleed?
Het start bij de ondernemer (management en aansturing) en het
personeel (vakmanschap en passie voor het vak). De “knop moet om”,
gezondheidsdenken moet tussen de oren zitten en uit de handen
komen. Dit is een van de punten die duidelijk naar voren kwamen
tijdens de bijeenkomsten binnen dit project.
• Bij opzet/vervanging van de veestapel zal meegenomen moeten
worden welke gezondheidsstatus de nieuwe aanwas moet hebben.
• Bij nieuwbouw of verbouw moet al rekening worden gehouden met
hoe infectieketens kunnen worden doorbroken, zowel door routing
over het bedrijf als door materialen waarvan de stal wordt
gebouwd.
• Bij het verzorgen van de dieren moet eerder ingegrepen worden op
een wijze die passend is bij een antibioticavrije stapel. Zieke dieren
moeten geïsoleerd worden opgevangen in een Intensive Care unit.
• Zowel de kwaliteit van voeding en drinkwater, als de wijze waarop
het wordt aangeboden, is van grote invloed op de diergezondheid.
• Antibiotica worden uitsluitend in uitzonderlijke gevallen bij een
individueel dier gebruikt als euthanasie geen optie is en het dierenwelzijn in het gedrang komt. Er moet dan nagedacht worden over
een ander afzetkanaal voor de met antibiotica behandelde dieren.
• Een actief euthanasiebeleid moet onderdeel worden van het
bedrijfsproces. Als een dier niet op alternatieve medicatie opknapt,
moet overwogen worden om het te euthanaseren.
• Om tot een antibioticavrije bedrijfsopzet te komen, is de maatregelenmatrix een mooi hulpmiddel. Hiermee worden op individueel
bedrijfsniveau de gestelde doelen, de knelpunten, en mogelijk de
te nemen maatregelen samengebracht. Belangrijk is dat bij het
invullen van de matrix, het dier centraal wordt gezet.
2. Is het mogelijk om in alle gevallen antibiotica te vermijden?
Nee, dat is niet mogelijk. Wel wanneer het gaat om koppelbehandelingen en preventieve behandelingen met antibiotica. Het achterwege
laten van preventieve en koppelmedicaties vraagt echter om maatregelen die zorgen dat de koppelgezondheid niet onder druk komt te staan
(zoals een perfecte bedrijfsbegeleiding en een strikt euthanasiebeleid).
Ook zal de kennis en kunde van dierenartsen en andere adviseurs zich
moeten ontwikkelen op een hoger niveau van advisering op gezondheidsmanagement. En zal meer kennis beschikbaar moeten komen
t.a.v. alternatieve behandelingswijzen.
Er zullen altijd bedrijven blijven waar de problemen te veel escaleren
wanneer antibiotica achterwege worden gelaten. Op bedrijven waar de
bedrijfsvoering te wensen overlaat en de ondernemer niet bereid is om
de problemen anders aan te pakken dan met antibiotica, zal vanwege
dierwelzijn toch antibiotica gebruikt moeten worden.
Maar in veel gevallen zal het in de toekomst wel mogelijk zijn om met
dieren te produceren met zeer weinig tot geen antibiotica. Wanneer er

een goede monitoring op individueel niveau plaatsvindt, kunnen zieke
dieren worden geïsoleerd en individueel worden behandeld in een
afgescheiden unit of op een andere locatie. Deze dieren worden dan te
allen tijde van het bedrijf afgevoerd via een apart kanaal. Zo wordt
een antibioticavrije productie gewaarborgd.
Lang niet alle alternatieven voor antibioticabehandeling zijn uitgeprobeerd. Daarnaast is het wenselijk dat er meer alternatieven beschikbaar komen die een bewezen effect hebben, het zogenoemde “Proof of
Principle”. Binnen het project “Fyto-V”12 zijn “stalboekjes” uitgegeven
waarin voor vele aandoeningen een kruidentoepassing is beschreven.
De genoemde kruidenpreparaten zijn commercieel verkrijgbaar.
Achter in het boekje maar ook op de site van Fyto-V is literatuur
vrij beschikbaar. De reviews van de literatuur zijn door de Faculteit
Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht uitgevoerd.
Er zijn meerdere alternatieve behandelingsmethoden die al deels
onderzocht zijn of die het onderzoeken waard zijn. De lijst is lang,
maar tijdens de bijeenkomsten zijn enkele interessante alternatieven
genoemd waarmee al in meer of mindere mate geëxperimenteerd is
of waarvan een goed resultaat verwacht mag worden vanwege onderzoeksresultaten elders. Alternatieve stoffen die het immuunsysteem
stimuleren, zoals: etherische oliën, pre- en probiotica, zuren, kruiden,
meervoudig onverzadigde vetzuren (Ω-3), antimicrobiële peptiden
(AMP’s), de peptidemoleculen Lantibiotics en bacteriocines en bacteriofagen. Voedingsstoffen en de methode van voeding, die van invloed
zijn op de darmgezondheid, zoals seizoensgroenten, vitamines en
mineralen in biologisch beschikbare vorm, fruit- en groetenvezels,
galacto- en fructo-oligosacchariden.

3. Wat zijn de risico’s bij het experimenteren en hoe moeten die
ondervangen worden?
Het risico bij het experimenteren zonder antibiotica is dat de gekozen
alternatieve strategie onvoldoende werkt en dat er toch uitbraken van
ziekten kunnen optreden. Ook zal niet in één keer de hele set van
acties doorgevoerd kunnen worden, of zijn effecten van de maatregelen pas op langere termijn zichtbaar. Het experimenteren met antibioticavrije productie kan leiden tot het (iets) te laat behandelen van zieke
dieren met antibiotica, waardoor dierenleed kan toenemen. Door het
te laat behandelden met antibiotica bestaat het risico op stijging van
de infectiedruk op het bedrijf. Dit is een onwenselijke situatie, dus
hier moet zeer goed op worden gelet tijdens de experimenten.
Anderzijds bestaat ook het risico dat dieren te snel worden geïsoleerd
en behandeld met antibiotica, omdat men het hiervoor beschreven
risico niet wil lopen. Indien dit te vaak zou gebeuren, kan er een
verkeerde indruk ontstaan op het gebied van de werkbaarheid en
haalbaarheid van antibioticavrije productie. Dit zou erg jammer zijn.
Ook hier moet men dus alert op zijn.
Indien tijdens het experimenteren toch ziekten voorkomen, is het van
groot belang dat door middel van monitoring de juiste diagnose wordt
gesteld. Een eventuele behandeling is dan mogelijk op individueel
niveau, en altijd met een kort, en smal werkend antibioticum. Er
mogen geen antibiotica worden gebruikt die uitsluitend humaan gereserveerd dienen te blijven, de zogenoemde derde en vierde generatie
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preparaten. Hierbij moet men denken aan hersenvliesontsteking bij
gespeende biggen, mastitis bij zeugen of ernstige kreupelheid door
gewrichtsontsteking. De overige aandoeningen zijn veelal via managementmaatregelen of goede voeding te tackelen.
Het is belangrijk dat men zich realiseert dat de maatregelen niet van
de ene op de andere dag ingevoerd kunnen worden, noch dat de effecten van de ene op de andere dag te meten zijn. Hierdoor moet men
rekening houden met een aanloopfase van antibiotica-arme productie
naar antibioticumvrije productie.
Het is aan te bevelen om niet in één keer te stoppen met antibioticagebruik, maar om een tijdspad met ambities aan te geven. Op deze
manier zijn de risico’s beheersbaar. Het is van belang dat alle betrokkenen (veehouder, personeel, dierenarts en voervoorlichter) de ambitie
delen en medeverantwoordelijk zijn bij het uitvoeren van de experimenten.

4. In hoeverre is een antibioticavrij bedrijf economisch
haalbaar?
Helaas kan in deze fase geen inschatting worden gegeven van de
economische haalbaarheid van een antibioticavrije productie. Per
bedrijf zullen de oplossingsrichtingen en de kosten die daarmee
gepaard gaan sterk verschillen. Voor een individuele veehouder zal
dit meewegen in de keuze voor een bepaalde maatregel. Wat betreft
economische haalbaarheid is het duidelijk dat de maatregelen die
getroffen worden, doorgerekend moeten worden. Hiervoor is per
bedrijf een afweging te maken.
De economische haalbaarheid wordt positief beïnvloed wanneer er een
apart, beter betaald afzetkanaal gegarandeerd wordt. De meerprijs kan
dan gedeeltelijk ten goede komen aan het primaire bedrijf. Hierdoor
kan de veehouder zijn investeringen terugverdienen. Vooralsnog lijkt
het er niet op dat een antibioticavrij bedrijf, zonder keten, op korte
termijn rendabel draait als het geen antibiotica meer gebruikt. Het
achterwege laten van koppelbehandelingen levert in eerste instantie
minder gewin op dan aanpassingen in en aan het gebouw. Wanneer er
(nog) geen aparte afzet is voor de antibioticavrije dieren en er wel extra
kosten zijn gemaakt, is dit een risico dat gedragen wordt door de
ondernemer. Een ondernemer moet dus vooraf goed overdenken en
aangeven welk risico hij bereid is te lopen en hoeveel schade (economisch) hij zich kan veroorloven in een eventuele experimenteerfase.
Mogelijk kan een ketenopzet in de experimenteerfase hier uitkomst
bieden. Om ondernemers te verleiden tot experimenten, zou het goed
zijn wanneer er financiële middelen beschikbaar worden gesteld (overheid en bedrijfsleven) om te experimenteren met oplossingsrichtingen
die het antibioticagebruik overbodig maken. Daarnaast is het belangrijk dat de eventuele schade die voortvloeit uit experimenteren – boven
een bepaald schadebudget – gedragen wordt door meerdere partijen
dan de ondernemer alleen.
5. Hoe ziet een antibioticavrij bedrijf eruit?
Het antwoord op de vraag hoe een antibioticavrij bedrijf eruit ziet, is
niet eenduidig. Opvallend was dat de voornaamste oplossingsrichtingen niet de “hardware” betroffen maar vooral de “software”, de beïn-

vloeding via mens en dier. De belangrijkste oplossingsrichtingen
moeten gezocht worden in een mentaliteitsverandering bij alle betrokkenen van het bedrijf om zonder antibiotica te willen produceren.
Succesfactoren waar de mens invloed op heeft, zijn protocollair
werken, het monitoren van ziektesymptomen, hygiënisch werken, een
goed klimaat en het centraal stellen van de behoeften van het dier.
Vanuit het dier bezien, behoren het opstarten met een hoge gezondheidstatus (SPF), kwaliteit van voeding en het verhogen van de immuniteit tot de succesfactoren. Bouwkundige zaken vallen onder de technische benadering van de succesfactoren. Compartimenteren en goed
reinigbare bouwmaterialen dragen bij aan een sterke reductie van het
antibioticagebruik. Stalontwerpen op basis van “gezondheidsdenken”
zijn een must.
Een antibioticavrij bedrijf is bij voorkeur een gesloten bedrijf (aanfok
van eigen gelten) en ligt, indien mogelijk, in een varkensarme omgeving of heeft een gefilterde luchtinlaat. Ook kan het met buurtbedrijven een vergelijkbare hoge gezondheidsstatus hebben. Antibioticavrij
produceren kan alleen als de problemen met diergezondheid aan de
basis wordt aangepakt. Gezonde biggen worden geboren uit gezonde
zeugen. Er wordt veel verwacht van een opfok zonder antibiotica,
omdat hiermee de sterkste gelten overblijven, die worden ingezet in
de fokkerij en vermeerdering.
De risicofactor “spenen”,zal op elk bedrijf aangepakt moeten worden
op preventieve wijze. Het gaat dan hoofdzakelijk om het verminderen
van stress (niet verplaatsen of andere wijze van verplaatsen, keuzevrijheid aanbieden, aangepaste voeding, geen invasieve ingrepen, etc.).
Daarnaast is het van belang om de infectiedruk laag te houden,door
schoon te beginnen en geen dieren van verschillende herkomst of leeftijd te mengen. Om het spenen soepel te laten verlopen, zijn er aanpassingen nodig in de bouw van de gespeendebiggenafdeling en de
kraamafdeling. De inrichting en bouw moeten bekeken worden, met
focus op maximale gezondheid en weerstand, en minimale stress.
Op een antibioticavrij bedrijf worden geen preventieve medicaties en
koppelmedicaties met antibiotica toegepast. Daar waar dat absoluut
noodzakelijk is, kunnen dieren individueel behandeld worden, mits
deze dieren in een aparte stal of afdeling worden afgemest. Dieren uit
deze units mogen niet opnieuw gemengd worden met de antibioticavrije dieren, maar verlaten het bedrijf als slachtvarken. Dit vraagt een
aanpassing van logistieke aard.
Het monitoren van ziektekiemen en gezondheid is voor ieder varkensbedrijf belangrijk, maar is voor een antibioticavrij bedrijf een absolute
must! Er mogen namelijk geen koppelbehandelingen worden ingesteld. Een aangetast individueel dier zal daarom zo spoedig mogelijk
opgespoord en geïsoleerd worden. Om individuele dieren met aandoeningen op te sporen, is verdergaande informatisering noodzakelijk
(chips, irisscan, etc.). Personeel zal geschoold moeten worden zowel
in het lezen en interpreteren van gegevens, als in het onderhouden
van de gevoelige apparatuur. Op een antibioticavrij bedrijf zullen
voorzieningen moeten worden getroffen om alternatieve behandelingen
te kunnen toepassen (kruiden, pre- en probiotica, mogelijk elektro
magnetisme, etc.).
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4.
Conclusies

•

Antibioticavrij produceren lijkt op de korte termijn haalbaar voor
enkele voorloperbedrijven. Het tijdsbestek waarop antibioticavrije
productie voor meer bedrijven haalbaar is, is erg afhankelijk van de
mentaliteit en het vakmanschap van de ondernemer en zijn personeel, zijn adviseurs (dierenarts en voervoorlichter) en het huidige
niveau van antibioticagebruik. Bij het ene bedrijf kunnen bepaalde
maatregelen met grote impact gemakkelijker worden ingevoerd dan
bij het andere bedrijf. Voor bedrijven die nu al op een zeer laag
antibioticumgebruik zitten, zal het een enorme uitdaging worden
om naar nul te gaan en zullen voor de hand liggende maatregelen
niet toereikend zijn. Bedrijven die nu relatief veel antibiotica
gebruiken, kunnen op redelijk korte termijn een grote stap naar
vermindering maken, maar voor hen is antibioticavrij dan nog een
stap verder weg. Veel hangt echter af van de wil en het doorzettingsvermogen van de veehouder, zijn personeel en zijn adviseurs.

•

De haalbaarheid van antibioticavrij produceren zal verhoogd
worden als er een financiële prikkel van uitgaat, met andere
woorden: wanneer de meerwaarde door de afnemers gewaardeerd
wordt of als supermarkten geen vlees meer willen van dieren die
met antibiotica zijn behandeld. Dit kan bespoedigd worden door in
ketenverband een markt voor antibioticavrij geproduceerd vlees te
creëren, waarbij de veehouder dus mogelijkheden heeft om de
investeringen terug te verdienen.

•

Vanwege dierwelzijnsargumenten zou het in individuele gevallen
mogelijk moeten blijven om antibiotica toe te dienen. Een behandeld dier zou dan niet meer terugkunnen in de antibioticavrije
koppel. Het met antibiotica behandelde dier moet dan via het
reguliere IKB kanaal afgezet kunnen worden. Alleen kort en smal
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werkende antibiotica, maar niet “derde of vierde generatie antibiotica”, zouden nog gebruikt mogen worden.
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•

Stalontwerpen op basis van “gezondheidsdenken” zijn een must.
De “antibiotica-behandelafdeling” voor individuele dieren moet
een losse unit zijn die fysiek en logistiek gescheiden is van het
antibioticavrije deel van het bedrijf.

•

Een gezonde start, indien mogelijk met SPF-dieren (Specific
Pathogen Free), is van essentieel belang om zonder antibiotica te
kunnen produceren.

•

Er is behoefte aan meer praktische kennis over alternatieven in
zoötechniek, fokkerij en voeding, waardoor stress bij de dieren
wordt verminderd en de weerstand positief wordt beïnvloed.

•

Monitoring en vroege diagnostiek zijn essentieel om antibioticavrij
te kunnen produceren. Technische tools voor “vroege diagnostiek”,
zoals chips, zijn wenselijk en mogelijk noodzakelijk.

•

Om een antibioticavrije keten op te zetten, moeten allianties
gevormd worden tussen ketenpartners;,waaronder bereidwillige
veehouders die willen experimenteren met antibioticumvrije
productie en overige ketenpartners, zoals slachterijen, en retail.
Daarnaast moet er een sluitende traceerbaarheid zijn betreffende
de antibioticavrije productie.

•

Het wordt van groot belang geacht dat in de praktijk ervaring
wordt opgedaan met het achterwege laten van zowel het preventief
als curatief (therapeutisch) gebruik van antibiotica. Theoretisch is
veel mogelijk, maar de praktijk is weerbarstig. Voorloperbedrijven
zouden ervaring kunnen opdoen en een positieve stimulans
kunnen zijn voor volgers in de sector. Er zal onderzocht moeten
worden of het haalbaar is om op korte termijn (binnen 2-3 jaar)
enkele bedrijven antibioticavrij te laten produceren en of er aansluitend op de middellange termijn (binnen 5-10 jaar) Antibioticavrije
Ketens opgezet kunnen worden.

4.1
Beperkingen van het project
•
•
•

De steekproef van twee bedrijven is te weinig om een representatief
beeld te schetsen van de mogelijkheden op andere Nederlandse
varkensbedrijven in het antibioticavrij produceren.
De twee veehouders in het project zijn geen doorsnee varkenshouders
maar behoren tot de koplopers van de sector, omdat zij beiden al jaren
bezig zijn met het ”gezondheidsdenken”. Beide bedrijven hebben al,
dankzij eigen inspanningen, een zeer laag antibioticagebruik.
Niet alle oplossingsrichtingen zijn al toepasbaar in de praktijk,
omdat de oplossingsrichting nog in de onderzoeksfase verkeert of
omdat er wettelijke belemmeringen zijn om de oplossingsrichting
in de praktijk te implementeren.

4.2
Voorstel voor vervolg
Opzetten van een antibioticavrije varkensketen
De resultaten uit dit project bieden voldoende handvatten om te gaan
experimenteren in de praktijk, met een antibioticavrije productie op
bedrijfsniveau, maar ook om te verbreden naar de keten. De methode
van een maatregelenmatrix kan beproefd en geëvalueerd worden in de
praktijk. Bestaande ketenpartijen kunnen benaderd worden om te
komen tot een concept “Antibioticavrije Keten”.
Meerdere bedrijven zullen in een pilotgroep (mininetwerk) moeten
aantonen dat antibioticavrij produceren mogelijk is binnen de gestelde
randvoorwaarden van economisch haalbaar, zonder welzijnsaantasting
en maatschappelijk geaccepteerd.

Verbreding naar meerdere sectoren
De aanpak zoals voorgesteld in de varkenshouderij, waarbij in eerste
instantie het theoretisch doordenken van oplossingsrichtingen bij
knelpunten alvorens een bedrijfsverbeterplan wordt opgesteld, is ook
bruikbaar voor andere sectoren dan de varkenssector. De kalversector
en de vleeskuikensector kampen ook met gezondheidsproblemen die
tot een hoog antibioticagebruik leiden. Hier liggen zeker kansen om
deze aanpak ook op andere intensieve sectoren toe te passen.
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Groenland, Geertjan van
Driessen, Gerard
Oosterlaken, Gerben
Beek, Gert van
Lange, Henk de
Meijden, Henrie van der
Beers, Hetty van
Eijck, Ineke
Spapens, Ingrid
Wagenaar, Jaap
Vogelaar, Jan Cees

Westelijk Weidegebied, docent Faculteit
Diergeneeskunde Universiteit Utrecht,
dierenarts
Heydehoeve, varkenshouder
Onderzoeker Wageningen UR-ASG
Onderzoeker wageningen UR-ASG,
dierenarts
Topigs, dierenarts
Heydehoeve, varkenshouder
Varkenshouder, bestuurder ZLTO
Van Beek SPF Varkens BV, varkenshouder
Vechtdal producent, biologisch varkenshouder
Milieuadviseur
Gezondheidsdienst voor Dieren,
dierenarts
Eijck Interimmanagement, projectleider,
specialist varkensgezondheidszorg, dierenarts
Milieuadviseur
Hoogleraar veterinaire microbiologie op
Faculteit Diergeneeskunde Universiteit
Utrecht, dierenarts
Melkveehouder, bestuurder
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Wilt, Jan de
Napel, Jan ten
Wielen, John van der
Enthoven, Jos van
Scheepens, Kees
Meijden, Kees van der
Klein Holkenborg, Lenie
Leengoed, Leo van
Steeghs, Liana
Houben, Manon
Schippers, Mark
Engen, Marrit van
Bokma, Martien
Steenaerts, Martijn
Hoekstra, Oebele
Eijk, Onno van
Kerkhofs, Peter
Koning, Rob de
Veen, Sandra van
Survivalclub
Tobias, Thijs
Prinsen, Udo
Geurtjens, Wilmie
Boersma, Wim

InnovatieNetwerk, beleidsmedewerker
Onderzoeker Wageningen UR-ASG
De varkenspraktijk Oss-Someren,
dierenarts
Paprika teler
Farmula One, dierenarts
Varkenshouder
Klein Holkenborg Management, adviseur
PorQ, docent Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Utrecht, dierenarts
Programmamanager Immuno Valley
PorQ, dierenarts
Schippers Bladel, leveranciers van
veebenodigdheden
Farmula One, dierenarts
ASG-WUR- onderzoeker
Gelre Dierenartsen, De Oosthof, dierenarts
Architect duurzaam wonen
Onderzoeker Wageningen UR-ASG
Vion
Gezondheidsdienst voor Dieren,
dierenarts
Dierenartsenpraktijk Nijkerk, dierenarts
Studieclub van varkensdierenartsen
Docent Faculteit Ddiergeneeskunde
Universiteit Utrecht, dierenarts
Carambolas, cCartoonist en filmmaker
Journalist, edelsmid
Voormalig immunoloog ASG/CVI,
gepensioneerd
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Bijlage 1:
LNV-presentatie

CLEAR (Co-innovatieprogramma
Landbouwhuisdieren en Antibiotica Reductie)

Ineke Eijck (projectleider)
Jan de Wilt
In opdracht van ‘InnovatieNetwerk’
Najaar
2008:
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Innovatiespiraal

Methode
Voorbereidings
-fase
Nov-dec 2008
Bijeenkomsten
veehoudersdierenartsenonderzoekers
Resultaat: rapportage
CLEAR

Voorbereidingsfase
Bijeenkomst november 2008: Meedenkers innovatieve veehouders,
innovatieve dierenartsen en onderzoekers (ASG)
Innovatieve veehouders:
Jan Cees Vogelaar (melkveehouder, bestuurder), Gerard Driessen (Heijde Hoeve), Bert Rijnen
(Heijde Hoeve), Gert van Beek(van Beek SPF Varkens BV).
Innovatieve dierenartsen:
Marrit van Engen (FarmulaOne), Kees Scheepens (FarmulaOne), Leo van Leengoed (FD, PorQ),
Hetty van Beers (GD), Geertjan van Groenland (Topigs), John van der Wielen (De varkenspraktijk
Oss-Someren), Bas Kolpa (De varkenspraktijk Oss-Someren), Rob de Koning (GD).
Onderzoekers (ASG-WUR):
Dik Mevius, Carola van der Peet, Martien Bokma, Jan ten Napel.

Bijeenkomst januari 2009: studieclub varkensdierenartsen “De
survivalclub”
16 varkensdierenartsen
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Voorbereidingsfase
Bijeenkomst november 2008: Meedenkers innovatieve veehouders, innovatieve
dierenartsen en onderzoekers (ASG)
Bijeenkomst januari 2009: studieclub varkensdierenartsen “De survivalclub”

CLEAR (Co-innovatieprogramma
Landbouwhuisdieren en Antibiotica Reductie)
Ontwikkeling van het Co-innovatieprogramma langs
vier lijnen:
1.
2.
3.
4.

Uitbannen preventieve behandelingen met antibiotica
Therapeutisch gebruik van antibioticum tot een
minimum beperken
Minimaliseren besmettingsrisico’s
Versterken van de weerbaarheid van dieren (actief en
passief)
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Radicaal plan
Er lopen verschillende initiatieven die moeten leiden tot een verantwoord gebruik
van antibioticum.
Het CO-innovatieprogramma kan het kader bieden om:
– Verschillende initiatieven te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen
– Nieuwe experimenten in de praktijk op te zetten
– Kennis uit de praktijk, beleid en wetenschap te bundelen

Radicaal plan: Opzetten van een ‘antibioticavrije keten’
Vóór dat haalbaar is, liggen er vragen ‘hoe’ een varkensbedrijf, varkens kan
produceren ‘zonder’ daarbij antibiotica in te zetten.




Doel
DOEL

Ontwerpen van enkele ‘antibioticavrije bedrijven’

Waarom

Resistentieproblematiek vanaf de basis aanpakken
Produceren dieren voor humane consumptie
Gezondheid van ‘mens en dier’ vooropstellen
Kennis verzamelen bij voorlopers

Neveneffecten

Vakmanschap van veehouders verhogen
Kwaliteit diergeneeskundige advisering verhogen
Weerstand van varkens op hoger niveau tillen
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Innovatiespiraal

Pril idee
Pril idee
Januari-maart 2009
Schrijven projectplan
ketenontwerp
‘antibioticavrije keten’

April-mei 2009
Voorbereiden ontwerpen
‘antibioticavrij bedrijf’

Pril idee
1ste gesprek: Lenie Klein Holkenborg
Heeft goede contacten met de ketenpartij “De Hoeve”
“De hoeve “ enthousiast” over het idee “antibioticavrije keten”
“De Hoeve” gaat bij marktpartijen verkennen of de behoefte bestaat

2de gesprek: Kees van der Meijden
(kennismakingsgesprek) en ideeën bespreken met Kees van der Meijden
Kees wilt graag van de antibiotica af, vanwege MRSA-problematiek
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Innovatiespiraal

Inspiratiefase

Inspiratiefase
11 juni 2009
bijeenkomst bij Kees
van der Meijden, met
meedenkers
(outsiders)

Inspiratiefase
1ste bijeenkomst: Meedenkers van verschillend pluimage:
Kees van der Meijden (varkenshouder), Jos van Enthoven (paprikateler), Oebele
Hoekstra (architect), Ingrid Spapens (milieuadviseur), Peter Kerkhofs (medewerker
VION), Henrie van der Meijden (milieuadviseur), Udo Prinsen (filmmaker en
cartoonist), Mark Schippers ( bedrijf in veebenodigdheden), Gert van Oort
(stalinrichting van der Lee), Mark Eijck (marketeer), Gerben Oosterlaken
(varkenshouder en bestuurder ZLTO), Wilmie Geurtjens (journalist en edelsmid), Jan
de Wilt en Ineke Eijck.
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Inspiratiefase
Resultaat:
Bouwstenen in de vorm van ideeën aangedragen, die bijdragen aan de realisatie
van een antibioticavrij bedrijf. De ideeën konden in 3 clusters worden verdeeld:

1.
2.
3.

Ketenaanpak
Scholing en mentaliteitsverandering bij alle ketenpartijen
Dier/stal en omgeving




 






Innovatiespiraal

Planvormingsfase

Planvormingsfase
30 juli 2009
bijeenkomst bij Henk
de Lange, met
experts
24 augustus 2009
bijeenkomst FD
Utrecht, met varkensdierenartsen
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Planvormingsfase
2de bijeenkomst: experts als meedenkers
Henk de Lange (biologische varkenshouder, Vechtdal-producent), Marrit van Engen
(dierenarts FarmulaOne), Kees van der Meijden (varkenshouder), Liana Steeghs
(programmamanager Immuno Valley), Manon Houben (dierenarts PorQ), Wim
Boersma (voormalig immunoloog ASG/CVI), Jaap Wagenaar (hoogleraar veterinaire
microbiologie FD), Jan de Wilt en Ineke Eijck








Planvormingsfase
3de bijeenkomst: veterinaire experts als meedenkers
Manon Houben (dierenarts PorQ), Thijs Tobias (FD), Bas Kolpa (Westelijk
Weidegebied, Universitaire landbouwhuisdieren Praktijk), Martijn Steenaert (Gelre
Dierenartsen, De Oosthof), Sandra van Veen (DAP Nijkerk) en Ineke Eijck
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Planvormingsfase
Resultaat:
Inzichten t.a.v. de volgende items

1.
2.
3.
4.

Kritische punten in de bedrijfsvoering
Zin en onzin van bepaalde antibiotica
Laatste beetje antibiotica aanpakken
Alternatieven voor antibiotica







Planvormingsfase
Resultaat:
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Innovatiespiraal

Ontwikkelingsfase

Plan van
aanpak
experimenteerfase
8 september 2009
Concretiseren Plan
van aanpak voor
bedrijf van Henk de
Lange

Samenwerking
Aansluiten bij andere initiatieven
Varkansen van Onno van Eijk (ASG)
• Vergelijkbare methodiek, aanvulling onderdeel diergezondheid. Gebruik van
de matrix “oplossingen vanuit het dier, de mens en de techniek”
• Gebruik maken van onderdelen van de ontwerpsessies binnen ‘Varkansen’
• Zelfde veehouders (Kees van der Meijden en Henk de Lange)
Invloed van houderij-aspecten op het risico van ziekte-uitbraken op
varkensbedrijven (Gangbaar, Biologisch en High Health) van Martien
Bokma (ASG)
• Sterke en zwakke punten van bestaande systemen
• Verschillende tools die al ontwikkeld zijn voor monitoring
De Hoeve
• Aansluiten bij bestaande keten
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Bijlage 2:
Verslagen van drie
bijeenkomsten
Teksten: Ineke Eijck (Eijck Interimmanagement)
Illustraties: Udo Prinssen (Studio Carambolas)

Eerste bijeenkomst:
Naar een antibioticavrij varkensbedrijf

Samenvatting
De zegeningen van antibiotica keren zich steeds vaker tegen varkenshouders. Juist ook in de varkenshouderij, waar almaar meer ongewenste
bacteriën resistent worden tegen de veelgebruikte middelen. Akelig voor
de krulstaarten, maar minstens zo onplezierig voor de mensen die met
hen te maken hebben. InnovatieNetwerk begon daarom in juni 2009
aan de ontwikkeling van totaal nieuwe concepten voor een antibioticavrije varkenshouderij. Samen met zulke uiteenlopende vaklui als een
veehouder, een architect, een dierenarts en een marketeer.
Eén ding kun je voorop stellen: de meeste veehouders zijn begaan met
hun dieren en willen voor hen het beste. Sommigen geven hun varkens
daarom preventief antibiotica, met als argument dat ze dan niet ziek
zullen worden en geen behandeling nodig hebben. Het is eigenlijk het
domste wat je kunt doen. De kans is groot dat op het moment dat een
varken echt ziek is, geen enkel antibioticum meer resultaat oplevert.
AB-spuit en big op bord.
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MRSA
In kringen van varkenshouders is het de meest gevreesde bacterie:
MRSA, ofwel Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus. Varkens
die drager zijn, hebben er geen last van, maar bij overbrenging op
mensen hebben die wél een groot probleem. Vooral wanneer ze om
wat voor reden dan ook verminderde weerstand hebben, denk aan
baby’s, bejaarden en patiënten in zieken- en verpleeghuizen.
Besmetting kan allerlei ontstekingen tot gevolg hebben, en als de
bacterie in de bloedsomloop terechtkomt, kan dat leiden tot ernstige
beschadiging van vitale organen. Hierdoor kan de besmette persoon
in shock raken en zelfs doodgaan. Omdat de symptomen lang niet
altijd direct zichtbaar zijn, kan behandeling zomaar te laat komen.

MRSA pas op ziek.

Gevolgen van besmetting
MRSA plakt met groot gemak op allerlei oppervlakken: huid, beddengoed, kranen, deurknoppen, afstandsbedieningen.
Wanneer in een zorginstelling de besmetting wordt geconstateerd,
worden patiënten onmiddellijk geïsoleerd. Verblijfsruimtes en
gebruiksartikelen worden ontsmet, medewerkers onderzocht en bij
gebleken besmetting naar huis gestuurd met behandeling
De antibiotica die nog effect hebben op MRSA bij mensen zijn sterk,
giftig en heel duur. Voor genezing zijn bovendien goede voeding en
voldoende rust essentieel.
Omdat MRSA en andere resistente bacteriën steeds moeilijker te
bestrijden zijn en de kosten enorm zijn, streeft de Nederlandse overheid sinds een aantal jaren naar voorkoming van besmetting en
verantwoord antibioticumgebruik. Binnen dat beleid past het convenant
dat het Ministerie van LNV, opdrachtgever van InnovatieNetwerk, in
2008 met de varkenssector sloot om het gebruik van antibiotica te
verminderen. Helaas, erg snel gaat het niet.
“De varkenssector kijkt in de eerste plaats naar ‘directe kosten’ en niet
naar de meerwaarde van ‘schoon’ varkensvlees. Antibiotica zijn nog
steeds belachelijk goedkoop.”

Betere prijs, afspraken over
meerwaarde.

“Op verzoek van LNV heeft InnovatieNetwerk de mogelijkheden
verkend om een drastische reductie van het antibioticumgebruik in
de veehouderij te realiseren”.
Het voorstel was om het Co-innovatieprogramma te ontwikkelen
langs vier lijnen:
• Uitbannen van preventieve behandelingen met antibioticum,
• Therapeutisch gebruik van antibioticum tot een minimum beperken,
• Minimaliseren van besmettingsrisico’s,
• Versterken van de weerbaarheid van dieren, ook door vaccinaties.
Uit een eerste innovatieronde (2008) bleek dat het met name
ontbreekt aan prikkels op bedrijfsniveau om het antibioticagebruik
terug te dringen. Als opties voor de gewenste incentivestructuur zijn
bij wijze van voorbeeld o.a. genoemd: certificering, het opzetten van
een premiestelsel, verbodsbepalingen en een andere positionering van
dierenartsen. Bovendien vond men het van groot belang om in de
praktijk ervaring op te doen met het achterwege laten van behandelingen met antibiotica, zowel preventief als therapeutisch.
“De ontwikkeling van een antibiotica-arme en -vrije keten is een
haalbare route, die door het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk
opgepakt moet worden. Het registratiesysteem voor antibioticagebruik,
dat opgezet zal worden als uitvloeisel van de onlangs gemaakte afspraken
tussen overheid en bedrijfsleven, is hierbij een belangrijk hulpmiddel.”

Radicaal plan
Er lopen al verschillende initiatieven die moeten leiden tot een
verantwoord gebruik. Toch is het belangrijk om daarnaast een
innovatieprogramma te entameren. Dit biedt een kader voor het
stroomlijnen en afstemmen van initiatieven, het opzetten van nieuwe
experimenten in de praktijk en het bundelen van kennis uit de praktijk, het beleid en de wetenschap. Een van de radicalere plannen om
het antibioticagebruik te verminderen, is het opzetten van een anti
bioticavrije keten. Voor dat haalbaar is, liggen er eerst vragen hoe een
varkensbedrijf,varkens kan produceren zonder daarbij antibiotica in te
zetten. Over dit ontwerp zullen mensen uit heel diverse disciplines in
drie sessies brainstormen.
“Einddoel is een antibioticavrije keten binnen vijf tot tien jaar”.
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Impressie van de eerste bijeenkomst
De eerste brainstormsessie op 11 juni 2009 vond plaats in de
Oirschotse woning van varkenshouders Kees en Wilma van der
Meijden. Zij behandelen hun dieren individueel en alléén als ze wat
onder de leden hebben. Voor deze aanpak hebben ze verschillende
motieven.

Kees van der Meijden.

Kees: “Alles is gezonder. De varkens zijn snel genezen wanneer ze
antibiotica gebruiken, en een kleine hoeveelheid is al genoeg”. “De
medewerkers lopen veel minder gezondheidsrisico, ze hebben meer
werkplezier en voelen betrokkenheid bij het bedrijf. Ze zijn trots dat
ze hier werken en het personeelsverloop is nul.”
Paprikateler Jos Enthoven, een van de brainstormdeelnemers die het
gebruik van pesticiden in zijn Noord-Hollandse kwekerij teruggebracht heeft tot praktisch nul, weet hoe dat gaat: “Ik heb zelfs een
wachtlijst van mensen die bij mij willen werken!”
Verzorger zelf gezond houden.

Kennismaking met de deelnemers
Alle deelnemers kiezen een kaart van de tafel waarop een plaatje staat
afgebeeld. Elke deelnemers stelt zichzelf voor aan de hand van drie
vragen. Eerste vraag: “Wat spreekt je aan in de kaart die je gekozen
hebt”? Tweede vraag: “Wat motiveert je om mee te doen aan deze
inspiratiefase”? Derde vraag: “Wat is jouw relatie tot het onderwerp”?
Jan de Wilt, stafmedewerker van InnovatieNetwerk: “Ons bedrijf wil
onderwerpen op het gebied van landbouw, groene ruimte en voeding
beetpakken door er op verschillende manieren naar te kijken. Pas dan
kun je innoveren.”
Jos Enthoven, paprikateler: “Wat wij doen in de paprikateelt met
voedselveiligheid en gezondheid is iets herstellen dat fout is gegaan en
het weer in de goede richting duwen. Ik hoop dat dat in de varkenshouderij ook gebeurt.”
Oebele Hoekstra, architect: “Ik kijk altijd hoe we op een milieu
vriendelijke manier kunnen bouwen. Ook een dier voelt zich dicht
bij de natuur prettiger. Het vraagt niet om huisvesting barstensvol
techniek.”
Ingrid Spapens, milieuadviseur: “Ik maak MER-rapportages en wil
daarin zoveel mogelijk inzichten bundelen. Ook voor varkenshouders.”
Peter Kerkhof, medewerker vleesverwerker VION: “Ik ben ongerust,
omdat veel partijen antivarkenshouder lijken te zijn. Ik zie mogelijk
heden om dingen te verbeteren.”
Henrie van der Meijden, milieuadviseur: “Als broer van Kees wil ik
graag meedenken over verbeteringen op zijn bedrijf en in de sector in
het algemeen.”
Udo Prinsen, cartoonist en maker van animaties: “Mijn vader was
varkensboer. Ik wil graag met hem praten over wat hier uitkomt.”
Mark Schipper, leverancier benodigdheden voor het veebedrijf:
“Ik hou van nieuwe ideeën en nieuwe dingen.”
Gert van Oort, stalinrichting Van der Lee: “Ik houd van oude technieken. Die moet je niet kritiekloos vervangen door nieuwe. Ik heb
geen goed gevoel bij de toename van antibioticagebruik. Misschien
kunnen we daar met de huisvesting iets aan veranderen.”
Mark Eijck, marketeer: “Ik schop graag tegen heilige huisjes. Het is
mijn vak om concepten te maken voor anders denken. Minder anti
biotica vind ik een goede ontwikkeling.”
Gerben Oosterlaken, varkenshouder en bestuurder van ZLTO: “Ik
ben al twintig jaar varkenshouder en bestuurlijk actief. In netwerkverband experimenteren een aantal varkensboeren met een verminderd
antibioticumgebruik. Binnen die groep is het gebruik al enorm
gedaald. We willen een handreiking doen naar de rest van de sector.”
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Ineke Eijck, dierenarts/verandermanager: “Als je varkens op je bord
wil, moet je met de gezondheid van zo’n dier bezig zijn. Ik hou van
creatief denken over hoe je dingen beter kunt doen, en van mensen bij
elkaar brengen.”
Wilmie Geurtjens, journaliste/edelsmid: “Alles wat leeft, verdient
versterking en ondersteuning naar zijn eigen aard. Je moet van varkens
geen couveusebaby’s maken. Ze horen buiten te lopen en vies te
worden. Net zoals kinderen.”
Voor het echte brainstormen begint, deelt varkenshouder Gerben een
aantal gedachten en zorgen met de leken. Gerben: “Dierenartsen zijn
verantwoordelijk voor overmatig antibioticagebruik. Daar verdienen
ze hun geld mee. Misschien moeten we naar een ander systeem,
waarbij de dierenarts niet tegelijkertijd apotheekhouder is”.

Imagoprobleem, winst op medicijnen.

“Maar als testgroep willen we niet wachten op wat ons overkomt.
Het is al vijf over twaalf. We hebben kengetallen ontwikkeld waardoor
boeren zich kunnen vergelijken met anderen op het gebied van anti
bioticumgebruik. En we moeten als sector op zijn laatst volgend jaar
communiceren waar we mee bezig zijn.”
Jan de Wilt en Gerben Osterlaken.

Ineke reageert: “Niet alleen aan consumenten en belangengroeperingen,
maar ook aan vakgenoten. Hen laten zien dat het mogelijk is om met
minimale hoeveelheden of zelfs zonder antibiotica varkens op te laten
groeien. Die kengetallen zijn een goed voorbeeld van hoe het anders
kan.”
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Reclame maken antibioticavrij.

Jos ten slotte: “Mensen die hun nek uitsteken voor experimenten
zouden financieel gedekt moeten zijn. Ik heb verschillende land- en
tuinbouwbedrijven in innovatietrajecten om zien vallen. Je zou zulke
ondernemers moeten belonen voor hun moed.”
Innovatie kost je de kop.

Toelichting op het project
Ineke licht de aanleiding en doelstelling van het project toe aan de
hand van de “Innovatiespiraal”. “Deze brainstorm is de ‘inspiratiefase’
van de ‘Innovatiespiraal’ waarin ideeën verzameld worden die kunnen
bijdragen aan een antibioticumvrij varkensbedrijf.”

Innovatiespiraal.

Waarom zoveel deelnemers uit andere disciplines?
Een outsider kijkt op een andere manier naar problemen en kansen,
en is hierdoor beter in staat om doelen en eisen van innovatieve ondernemers aan te scherpen. Outsiders kunnen helpen het speelveld
waarop het probleem zich voordoet, in kaart te brengen. Tevens
kunnen zij de innovatieve ondernemers helpen bij het zoeken naar
kansen en oplossingsrichtingen die aansluiten bij de bestaande situatie.
Hoe werkt dat ontwerpen?
In de brainstormsessie werden aan de hand van het gedefinieerde doel
(antibioticavrij produceren) de eisen geformuleerd.
De ideeën
In twee groepen hebben de deelnemers een enorm aantal ideeën gegenereerd over wat nu belangrijke verbeteronderwerpen zijn om tot een
antibioticavrije varkenshouderij te komen.
Alle ideeën zijn op een grote hoop geveegd en toen geclusterd volgens
de methode van de COCD-Box. De COCD-box bestaat uit vier
kleurkwadranten, waarbij op de x-as de “vernieuwingskracht” (gewone
tot originele ideeën) wordt uitgezet en op de y-as de ”realiseerbaarheid” (realistisch tot niet-realistisch) van ideeën. Alle ideeën die in het
rechterbenedenkwadrant terechtkomen, zijn realiseerbaar en hebben
tegelijkertijd ook een grote vernieuwingskracht. Ze zouden kunnen
bijdragen aan een doorbraak.
Het resultaat van de inspiratiefase
De realistische ideeën met vernieuwingskracht zijn samengebracht in
drie clusters van ideeën. Het eerste cluster bevatte ideeën die betrekking hadden op dier/stal en omgevingsniveau. Het tweede cluster had
betrekking op ketenniveau, en het derde cluster bevatte denkrichtingen
over informatie, scholing en mentaliteitsverandering.

Groeperen post-its.

Clusteren van ideeën.

Ideeëncluster 1: Dier/stalomgeving
• Een second opinion vragen over behandeling bij ziekte. Niet
blindelings afgaan op het oordeel van één dierenarts.
• Minder dieren bij elkaar in één stal. Meer bewegingsruimte leidt
tot minder bijten en een betere gezondheid.
• Minder biggen per zeug.
• Lucht reinigen via ventilatiesysteem.
• Ionisatie van de lucht in stallen.
• Biologisch fokken, kleinschaliger.
• Transparantie in behandeling van dieren (barcodes).
• Monitoren van ziektekiemen op het bedrijf en van het weerstandsniveau van de dieren.
• Weerstand verhogen door voeding, door dieren buiten te laten
lopen en ze ouder te laten worden.
• Een gezondere varkensstapel.
• Varkens in de regio dezelfde gezondheidsstatus (vaccineren op
regioniveau).
• Verminderen van ziekteversleep over langere afstanden (een transportcontainer per bedrijf) en een vrachtauto per regio die de
containers vervoert.
• Stress verminderen door: transport binnen bedrijf zoveel mogelijk
voorkomen. Dieren in het geboortehok afmesten.
• Alternatieven voor de vloeren (dieren hun leven lang in een ruimte
houden).
• Dieren op leeftijd bij elkaar houden (slachten op leeftijd en niet op
gewicht).
• Biggen voor spenen contact laten maken met latere groepsgenoten.
• Alternatieve behandeling voor mastitis.
• Multi-site (verschillende leeftijden op verschillende locaties) produceren.

Uierontsteking, toch nog AB nodig.

Aroma & lichttherapie.

Ideeëncluster 2: Keten
• Ketenafspraken maken over de meerwaarde van varkens die tijdens
hun leven zo min mogelijk medicijnen hebben gebruikt. Retailers
meekrijgen in een andere, duurzamere varkenshouderij (slowfood).
• Herziening van het systeem waarin de dierenarts voor haar/zijn
inkomen afhankelijk is van medicijnverkoop. De dierenarts moet
vooral een adviseur en voorlichter zijn over gezondheid, niet alleen
de behandelaar van ziekte.
• Verhoging van de minimumvleesprijs. Level Playing Field in alle
Europese landen.
• Keten transparant maken. Barcodes via internet > elk stukje vlees
traceerbaar
• Brand de keten (merk)
• Produceren voor gevoelige groepen mensen (ziekenhuizen, baby’s,
ouderen).
• Op leeftijd naar de slacht. Binnen slachterij op gewicht selecteren.
• Visueel maken van gewenste toekomst (beelden).
• Voorlichting aan consumenten in het juiste perspectief.

Waar zit de barcode?

Discussie over het groeperen.

Ideeëncluster 3: Informatie, scholing en
mentaliteitsverandering
• Voorlichting aan de consument over de verborgen kosten en
nadelen van antibioticagebruik, zodat deze leert verder te kijken
dan de kiloknaller.
• Subsidies voor pilotbedrijven.
• Ontheffingen verlenen waar nodig, om innovaties kans te laten
krijgen.
• Beloon ondernemers die hun nek uitsteken.
• Iedereen vegetariër.
• Samenwerking met het ROC.
• Concrete afspraken maken met LNV, niet alleen eindeloos praten.
• Stoppen met de mondialisering, het gesleep met dieren en dier
voeding over de aardbol.
• Level playing field Europese regelgeving
• Herziening medisch stelsel met vergoedingen dierenarts i.p.v.
vergoeding medicijnen (voorbeeld humane sector).
• Meer ondernemers op de ministeries.
• Imago verbeteren bij jongeren.
• Onderwijs aanpassen: naast ziektekunde en behandelplan ook
gezondheidsonderwijs en preventieplan.

Meedenkers.

Op naar de volgende fase (planvorming)
In de volgende bijeenkomst zet een deel van de deelnemers de volgende stappen naar het ontwerpen van een antibioticavrij varkensbedrijf.
Ideeën die in de volgende bijeenkomst uitgewerkt zullen worden,
zitten in het ideeëncluster 1: “Dier/stalomgeving”.
De focus zal dan liggen op het beantwoorden van de volgende vragen:
1. Waar liggen de kritische punten in bedrijfsvoering nu en in de
toekomstige varkensbedrijven?
2. Welke antibiotica kunnen er verdwijnen en welke blijven over?
3. Hoe pak je het laatste beetje antibioticagebruik aan, om tot een
antibioticavrije bedrijfsvoering te komen?
De volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd:
• Uitbannen van preventieve behandelingen met antibioticum,
• Therapeutisch gebruik van antibioticum tot een minimum beperken,
• Minimaliseren van besmettingsrisico’s,
• Versterken van de weerbaarheid van dieren, ook door vaccinaties.
Ideeëncluster 2 (“Keten”) en ideeëncluster 3 (“Informatie, scholing
en mentaliteitsveranderingR”) zullen niet binnen dit project verkend
worden, omdat het niet helemaal voldoet aan de doelstelling: haalbaarheid verkennen van een antibioticavrije productiewijze, dus op
het primaire bedrijf.
Tweede bijeenkomst:
Hoe kom je tot een antibioticumvrij varkensbedrijf?

Bij de tweede bijeenkomst in het ontwerpen naar een antibioticavrije
varkenshouderij zijn twee veehouders en zes inhoudelijke experts bij
elkaar gekomen, om te praten over alternatieven,die antibiotica overbodig maken of kunnen vervangen op varkensbedrijven.

Fase planvorming tweede bijeenkomst
De tweede bijeenkomst, op 30 juli 2009, werd gehouden bij Henk de
Lange (biologisch varkenshouder). Doel van de bijeenkomst was om
met de experts en deelnemende veehouders tot een concreet pakket
van maatregelen te komen,die een aanzet vormen tot een antibioticavrije bedrijfsvoering.

Henk heeft een biologisch bedrijf dat enkel jaren geleden werd bevolkt
met SPF-varkens. SPF staat voor Specific Pathogen Free en is dus vrij
van een groot aantal ziektekiemen die op gangbare bedrijven wel voorkomen. Omdat het een biologisch bedrijf is, wil Henk graag alle antibiotica uitbannen, hoewel de wachttijd voor de slacht, na gebruik van
antibiotica, langer is dan op niet-biologische bedrijven.
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Kennismaking deelnemers
Elke deelnemer stelt zichzelf voor aan de hand van drie vragen. De
eerste vraag luidt: “Wat is je expertise?” De tweede vraag: “Wie ben je
en wat zijn je drijfveren?” De derde vraag: “Wat kun je bijdragen aan
dit project?”
Henk de Lange, biologische varkenshouder, produceert voor Vechtdal
producten: “Mijn familiestalsysteem gaat verder dan de SKAL. Het
systeem is bedacht vanuit het dier en ik zou graag antibioticumvrij
produceren.”
Marrit van Engen, varkensdierenarts bij FarmulaOne: “Wij adviseren
veehouders het bedrijfsmanagement aan te passen op basis van de
ethologie en de weerstand van het dier. Dit is op basis van het concept
“Varkenssignalen”. Marrit is medeauteur van vier boeken die verschenen zijn als praktijkgidsen voor de varkenshouderij.
Luisteren naar het instinct van het
dier.

Kees van der Meijden, varkenshouder: “In 2007 had ik 80% MRSAbesmetting. Door managementmaatregelen en verandering van attitude zijn we gezakt naar 4% MRSA-besmetting. We behandelen nu
alleen individueel klinisch zieke dieren. In onze nieuwe opfokstal
willen we geen antibiotica meer gebruiken, en de MRSA tot nul terugbrengen”.

MRSA Quarantaine.

Liana Steeghs, programmamanager Immuno Valley: “Wij brengen
nationaal en internationaal groepen bij elkaar die bezig zijn met
verminderen van infectieziekten tussen mens en dier. Een van de
projecten die we nu trekken, is ALTRANT (verzameling projecten
waarbij gezocht wordt naar Alternatieven voor Antibiotica)”.
Manon Houben, varkensdierenarts bij PorQ: “Wij richten ons op
strategisch management, met focus op optimale diergezondheid in
relatie tot voedselveiligheid. Wij dragen bij aan het verhogen van
vakmanschap van veehouders en adviseren in het doorbreken van
infectiecycli om het antibioticumgebruik te minimaliseren. We helpen
varkenshouders bij het opsporen van valkuilen op het bedrijf.”
Wim Boersma, voormalig Immunoloog bij de Animal Sciences Group
(CVI): “Ik heb speciale interesse in varkensgezondheidszorg. Mijn
interesse zit met name in een duurzame houderij in relatie tot antibioticumgebruik en vaccinatiemogelijkheden. Ik zou graag de realisatie
zien van een gezonde varkenshouderij.”
Jaap Wagenaar, specialist veterinaire micobiologie bij de Faculteit
Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en bij de Animal Sciences
Group (Wageningen UR): “Ik focus me op het beheersen van infectieziekten. Dit doe ik door de penvoerder/coördinator-rol op me te
nemen van een aantal grote projecten die inzicht geven in het antibioticumgebruik en die de alternatieven voor antibioticum verkennen.
Voorbeelden van deze projecten zijn: MRSA-project, ALTRANT
(Alternatieven voor Antibiotica) en ABRES (Antibiotica Resistentie)”.
Jan de Wilt, stafmedewerker InnovatieNetwerk: “Ik onderhoud
contact met het Ministerie van LNV. Ik wil graag bijdragen aan het
innoveren van de veehouderij, door op verschillende manieren naar
problemen te kijken. Een beetje verbeteren is voor ons niet goed
genoeg, wij zijn altijd op zoek naar doorbraken.”

Ineke Eijck, specialist varkensgezondheidszorg:” “Ik geloof dat het
mogelijk is om antibioticavrij te produceren in de varkenshouderij.
Maar dan moeten zowel de veehouders als de dierenartsen anders
naar gezondheidsmanagement kijken. Anders denken en anders doen,
tegen de stroom in, daarmee lukt het uit de impasse te komen.”
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Medewerker en varkens werken aan
conditie en weerstand.

Wim Boersma: “Het huidige antibioticumbeleid moet worden omgebogen naar een 4V-benadering: Voorkomen, Verminderen, Verfijnen
en Vervangen.” Dit is gebaseerd op het voorkómen dat infecties optreden (Voorkomen) of ernstige gevolgen hebben, en indien ze toch
optreden, behandelingen toepassen die leiden tot gericht inzetten van
antibiotica (Vermindering) of effectieve alternatieven (Vervanging)
door verbetering van diagnostische mogelijkheden (Verfijnen).

Terugblik
In vogelvlucht werden de resultaten van de eerste bijeenkomst gepresenteerd.
Als resultaat van de inspiratiefase werden bouwstenen in de vorm van
ideeën aangedragen, die in drie clusters werden onderverdeeld. Het
cluster “Keten” en het cluster “Informatie, scholing en mentaliteits
verandering” worden in dit project niet verder uitgewerkt, maar wordt
doorgeschoven naar een vervolgtraject.
Het cluster ideeën ‘dier/stal en omgeving’ heeft geleid tot tien
functies ofwel processen die op het bedrijf moeten plaatsvinden,
om het gestelde doel te kunnen realiseren.” Deze processen geven
invulling aan de vier eerdergenoemde ontwikkellijnen om tot
antibioticareductie te komen.

Processen die bijdragen aan een antibioticavrije bedrijfsvoering
Gezond opstarten, gezondheidsstatus inzichtelijk maken, beheersbaarheid verhogen (ziekte-insleep en -versleep13 voorkomen), gezondheidsadvies inwinnen, gezonde omgeving aanbieden, vitaliteit van de
biggen verhogen, (specifieke) weerstand van alle varkens verhogen,
stress verminderen, het verworven immuunsysteem activeren en
indien nodig alternatieve behandeling inzetten.
Oplossingsrichtingen
Met de uitwerking van de processen uit de eerste bijeenkomst tot
oplossingsrichtingen, is een benadering gekozen die aansluit bij het
RIO-project “Varkansen” van ASG, waarbij men nieuwe duurzame

13

Wanneer nieuwe ziektekiemen op
het bedrijf worden geïntroduceerd,
hebben we het over ‘ziekte-insleep’.
Maar ziektekiemen die al op het
bedrijf aanwezig zijn zitten lang
niet overal. Het is dan van belang
om die ziektekiemen niet over het
hele bedrijf te verplaatsen, hiervoor
is de term ‘ziekte-versleep’. Om
ziekte-insleep te voorkomen, zijn
‘externe biosecurity maatregelen’
van belang. Om de versleep van al
aanwezige ziektekiemen te voorkomen zijn ‘ interne biosecurity maatregelen’ van belang.
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systemen ontwikkelt voor de varkenshouderij. Er is gekozen om oplossingsrichtingen te kiezen, benaderd vanuit de mens, het dier en de
techniek. Door een gelijke systematiek te volgen, is het mogelijk om
de resultaten van dit project te koppelen aan de resultaten van het
“Varkansen”-project. Het onderdeel diergezondheid is in dat project
enigszins onderbelicht gebleven. Beide veehouders in dit project zijn
ook deelnemer in het “Varkansen”-project.
“Een andere vorm van gebruik is het maar alvast toedienen, voordat er
een duidelijk diagnose is gesteld”.
In de varkenshouderij is een duidelijk verband te zien tussen antibioticumgebruik en de prevalenties van antibioticaresistenties. Behalve de
jaarlijkse toename van resistenties is er de laatste jaren ook sprake van
een toename van multiresistente bacteriën. Ook het aantal resistenties
bij multiresistente bacteriën neemt geleidelijk aan toe, zie hiervoor de
MARAN-rapportage 2007.

Doelstelling tweede bijeenkomst
De tweede bijeenkomst moest resulteren in samenhangende sets van
maatregelen die met elkaar zorgen voor een grensverleggend concept
waarbij: verhoging van diergezondheid (1), beperking van resistentieinductie (2) en beperking van verspreiding van ziektekiemen (3) het
resultaat is.
Vragen die als input dienden tijdens de tweede bijeenkomst
• Waar liggen de kritische punten in de bedrijfsvoering nu?
• Welke antibiotica kunnen verdwijnen en welke blijven over?
• Hoe pak je het laatste beetje antibiotica aan om tot een antibioticavrije bedrijfsvoering te komen?
• Welke alternatieven zouden er ingezet kunnen worden als alternatief
voor antibioticumgebruik?
• Welke samenhangende sets van maatregelen kunnen bijdragen aan
het antibioticavrij produceren voor de verschillende bedrijfssystemen?
Waar liggen de kritische punten in de bedrijfsvoering?
De MARAN-rapportage van 2007 laat zien dat het antibioticum
gebruik in Nederland jaarlijks stijgt. Nederland past, vergeleken met
andere landen waarvan gebruikscijfers bekend zijn, veterinair per
gemiddeld aanwezig dier het meeste antibiotica toe. Op zeugen
bedrijven is een sterk verband aangetoond tussen bedrijfsomvang
en antibioticumgebruik.
“Hoe groter het bedrijf, des te meer antibioticum er gebruikt wordt”
Het “spenen van biggen” wordt gezien als het meest kritische moment,
waardoor de gezondheid onder druk komt te staan. Spenen is vanuit
de fysiologie van de big gezien een grote stressfactor. Als biggen na het
spenen onvoldoende eten, leidt dit tot aantasting van de darmcellen.
Darmvlokatrofie is dan het gevolg, waardoor er naast verminderde
opname van voer en water door de darm, ook een verminderde lokale
weerstand optreedt in de darm.

De oudste en rijpe darmcellen, die afweerstoffen produceren, sterven
versneld af. Speendiarree en streptokokkeninfecties zijn dan het
gevolg. Darmschade bij vleesvarkens heeft zijn oorsprong in de
biggenfase. Door een big gezond door de speenfase heen te krijgen,
zal de big ook in de vleesvarkenfase weinig tot geen last hebben van
darmproblemen. “De kwaliteit van diervoer staat onder druk.” Door
de hoge prijzen van grondstoffen op de wereldmarkt en het verbod op
dierlijk eiwit in diervoeders, staat de kwaliteit van het diervoer vaak
onder druk. De slechte kwaliteit kan de verteerbaarheid van het
voedsel in de darm negatief beïnvloeden, wat gecompenseerd wordt
door gebruik van antibiotica.

Welke antibiotica kunnen verdwijnen en welke blijven over?
Er zijn drie manieren waarop antibiotica worden ingezet in de
varkenshouderij: metafylactisch, profylactisch en curatief.
“Metafylaxe = voorzorg, ter voorkóming van recidief van ziekte
Profylaxe (preventief ) = voorkómen van ziekten, behoeden
Curatief = behandeling van een ziekte”
Wat zegt het formularium over de inzet van antibiotica? Richtlijnen
voor de correcte gebruikswijze van veterinaire antibiotica staan beschreven in het z.g. formularia. Het formularium is een onderdeel van het
antibioticumbeleid van de KNMvD (Koninklijke Maatschappij voor
Diergeneeskunde), dat gericht is op een verantwoord antibioticumgebruik. Toch wordt er in Nederland op grote schaal afgeweken van deze
richtlijnen, omdat de economische belangen groot zijn. Het doel van het
formularium,is om voorwaarden te scheppen voor optimale effectiviteit
en het voorkómen van het ontstaan en het verspreiden van resistente
bacteriën door diergeneeskundig antibioticumgebruik.
“Voor het maken van een gefundeerde antibioticumkeuze is het stellen
van een juiste diagnose onontbeerlijk.”
In het formularium staat specifiek vermeld dat een adequate diagnostiek ten grondslag dient te liggen aan het oplossen van een bedrijfsprobleem. Op grond hiervan is het veelal mogelijk om een gefundeerd
advies te formuleren voor het nemen van een aantal structurele
preventieve maatregelen.
“Medicatie met behulp van antibacteriële middelen kan, soms voor
de korte termijn, soelaas bieden, zoals in geval van speendiarree of
streptokokkeninfecties bij biggen.” In het formularium wordt gewaarschuwd voor de resistentieontwikkeling en resistentieoverdracht van
met name orale koppelbehandelingen t.b.v. speendiarree en streptokokkeninfecties bij biggen. Men dient altijd op geleide van diagnostiek
en een antibiogram de keuze van het antibioticum te baseren.
De GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) geeft jaarlijks een overzicht
van resistentiepatronen (ongevoeligheid voor pathogenen) voor veelgebruikte antibiotica. Zo is de entropathogene E.Coli (veroorzaker van
speendiarree en oedeemziekte) in 74% van de geïsoleerde isolaten
ongevoelig voor ampi-amoxy en voor 72% ongevoelig voor TMPS
(Trimethoprim-Sulfa).
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In 2007 waren de Streptococcus suis (veroorzaker van hersenvliesontsteking en kreupelheid bij biggen) in 56% van de isolaten ongevoelig
voor fincomacine, 78% voor teracycline/doxycycline, 18% voor TMPS
en 56% van de isolaten waren ongevoelig voor tylosine.
“Antibioticumgebruik uitgedrukt in dagdoseringen per dierjaar,
is een betere aanduiding voor het gebruik dan de aanduiding in
kilogrammen werkzame stof.”
Om de werkzame stoffen van antibiotica te kunnen vergelijken en bij
elkaar op te kunnen tellen, zijn de werkzame stoffen per middel uitgedrukt in dagdoseringen. Een dagdosis geeft aan hoeveel milligram van
een bepaalde werkzame stof nodig is om één kilogram dier één dag
met dat middel te behandelen, en is gebaseerd op de geregistreerde
gemiddelde dosering van een geneesmiddel voor een bepaalde diersoort. “DD/Dierjaar = het aantal dagen per jaar dat een dier op een
specifiek bedrijf behandeld is met antibiotica.”
Antibiotica die worden gebruikt, kennen dus verschillende, namelijk
diersoort-specifieke dagdoseringen. In 2007 was de gemiddelde
dagdosis per dier per jaar (dd/dierjaar) in de vermeerderingsector
(zeugen + biggen) berekend op 22,4 (+/- 5,0). De vleesvarkens
kwamen op een dd/dj van 16,4 (+/-2,5).

Grafiek 1: Gemiddeld aantal dd/dier/
jaar. Bron: MARAN-rapportage
2007.

Opvallend bij het antibioticagebruik op vleesvarkenbedrijven, is de
afname van tetracyclines (-1,3) en de toename van het gebruik van
overige antibiotica (colistinesulfaat) (+3) en macroliden (+1).
Onderstaande twee figuren geven een overzicht van het antibiotica
gebruik bij vleesvarkens en bij zeugen/biggen, in dagdosis per dierjaar
over de jaren 2006 en 2007.

Antibiotica gebruik vleesvarkens naar werkzame stof, in
Dagdoseringen per dierjaar (vergelijkingsgroep)

Grafiek 2: Antibioticagebruik bij
vleesvarkens. Bron: MARANrapportage 2007.

Antibioticagebruik van zeugen/biggen in dagdoseringen
per dierjaar (vergelijkingsgroep)

Grafiek 3: Antibioticagebruik
bij zeugen en biggen.
Bron: MARAN-rapportage 2007.

Tetracyclines (waaronder Doxycycline) worden het meest gebruikt
op zowel de vermeerderings- als vleesvarkenbedrijven, gevolgd door
Trimethoprim/Sulfa’s bij de vleesvarkens en Penicillines bij de
vermeerderaars. Een relatief nieuw antibioticum van de macrolidengroep “Draxxin” is behoorlijk in opkomst. Dit is een langwerkend
antibioticum dat metafylactisch of profylactisch al heel jong wordt
ingezet.
“Eigenlijk zouden alle antibiotica die via het voer en/of preventief
worden verstrekt, verboden moeten worden.”
Van voermedicatie is bekend dat dit leidt tot resistentievorming omdat
enerzijds de dosering vaak suboptimaal is om alle bacteriën te doden
waartegen gemedicineerd wordt (kwalitatief risico). Anderzijds worden
de grootste hoeveelheden (kg) antibiotica verstrekt via het voer (kwantitatief risico).
Van preventieve medicatie is bekend dat het immuunsysteem onderdrukt wordt.

Verbod op preventief AB toediening.

Preventieve antibioticatoediening is een contra-indicatie bij jonge dieren
die bezig zijn om een evenwicht op te bouwen in hun darmflora. Het
immuunsysteem wordt ook onderdrukt onder invloed van stress. Door
stress wordt de doorbloeding van organen verminderd. Bepaalde virussen onderdrukken ook het immuunsysteem, zoals PRRSv (Porcine
Reproductive and Respiratory Syndrome virus) en PCV2 (Porcine
Circovirus Type 2). Secundair kunnen bacteriële kiemen dan makkelijker aanslaan. Naast streptokokken slaan dan ook APP en Mycoplasma
gemakkelijker aan, wat in de praktijk belangrijke redenen zijn voor het
preventief en groepsgewijs toedienen van antibiotica.
“Naast managementmaatregelen helpt het om op risicobedrijven te
vaccineren tegen PRRSv en/of PCV2.”
Op basis van diagnostiek kunnen op basis van de evolutie van de PRRSstammen, de transmissiestrategie en de vaccinkeuze worden bepaald.
Uit een inventarisatie en registratie van het antibioticumgebruik op
tien kernfokbedrijven in opdracht van IPG, kwamen opvallende
conclusies naar voren.
Ten eerste bleken grote bedrijven meer antibiotica te gebruiken dan
het gemiddelde grote bedrijf. Hier werd de volgende verklaring voor
gegeven: “Gemakzucht, mentaliteit en angst om te stoppen dragen
bij aan het hoge antibioticagebruik op grote bedrijven.”
Ten tweede kwam naar voren dat SPF-bedrijven ontzettend weinig
antibiotica gebruikten. Deels zal het komen omdat er minder ziektekiemen voorkomen op deze bedrijven, maar ook hun antibioticamanagement was opvallend anders dan op conventionele bedrijven.
SPF-bedrijven hanteren een restrictief antibioticabeleid. Antibiotica
worden alléén ingezet bij duidelijke indicatie, kuren worden na afronden direct gestopt en alléén zieke dieren worden behandeld, dus er zijn
géén groepsbehandelingen.
Als derde viel op dat er ontzettend veel antibioticabehandelingen offlabel-use werden toegepast, dus niet volgens de cascadesystematiek en
zonder off-label-use-verklaring. In feite dus niet volgens het formularium van de KNMvD en bovendien strafbaar.

Hoe pak je het laatste beetje antibiotica aan?
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Speendiarree
Speendiarree is te voorkómen door aan te sluiten bij de fysiologie van
het dier. Het gaat hier om tactieken die stress voorkomen en de voeropname maximaal houden, waardoor de darmvlokken intact blijven.
1. Door te spenen op een leeftijd van 8-9 weken is de maternale
immuniteit al enige tijd vervangen door een eigen opgebouwde immuniteit. De immunologische weerstand van de big loopt flink terug
rond de 4-5 weken leeftijd. Het is daardoor een kritieke leeftijd om
gelijktijdig speenstress te veroorzaken.
Maternale immuniteit.
Bron: FarmulaOne uit “Biggen
praktijkgids voor een succesvolle
biggenopfok”.

2. Door de zeug te dekken in de kraamperiode op 4 weken leeftijd,
speent de zeug zichzelf op natuurlijke wijze. Door de zeug in de
kraamperiode te dekken maar wel steeds terug te brengen bij de
biggen, zal de zeug onder invloed van de nieuwe dracht, de melkproductie geleidelijk stilleggen. De biggen krijgen steeds minder melk en
gaan dit aanvullen met vast voer. Het darmkanaal bij de biggen wordt
zo geleidelijk gewend aan vast voer.
3. Bij de “ideale voerbak” krijgen de biggen zowel (kunst)melk uit een
speen als een lekker voerkorreltje te eten. De biggen worden hiernaartoe gelokt door knorgeluid van een zeug (uit geluidsbox) (Bron:
FarmulaOne uit “Biggen praktijkgids voor een succesvolle biggenopfok”). Bij deze “ideale voerbak’”worden de biggen geleidelijk gespeend,
wat speenstress voorkomt. (Kunst)melk wordt langzaam aan vervangen door meer droogvoer. Door de melkgift in tien dagen af te
bouwen, wordt het natuurlijk spenen nagebootst. Tevens is er de eerste
dagen na spenen dag en nacht licht bij de voertrog, omdat de biggen
het voer moeten vinden en van elkaar leren, door elkaar te zien.
4. Samenvoegen van biggen van verschillende koppels, die nog onder
volledige bescherming staan van de maternale immuniteit. Hier zijn
de meningen erg verdeeld over. Het bij elkaar brengen van dieren uit
verschillende koppels, brengt ook het risico met zich mee van transmissie van ziektekiemen, die tussen dieren met een verschillende
immuunstatus, naar elkaar worden overgebracht. Maar wil men
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mengen, dan is het tijdstip van mengen wel bepalend. Op drie tot vier
weken mengen lijkt het meest ongunstige moment te zijn.
5. Andere tactieken om speendiarree te voorkomen, steken in op
vermindering van transmissie van pathogenen. Oplossingen worden
dan gezocht in het compartimenteren en “natuurlijke groepen” bij
elkaar houden. Dus het bedrijf opknippen in afzonderlijke compartimenten, zodat de dieren met eenzelfde immuunstatus bij elkaar
blijven en niet gemengd worden met dieren die een lagere immuun
status hebben. Hygiënisch werken, ontsmetten en met handschoenen
werken, tussen de verschillende tomen.

Besmetting mens-dier en dier-mens.

6. Er worden enkele alternatieve middelen genoemd die antibiotica
kunnen vervangen, hoewel de werking lang niet altijd wetenschappelijk bewezen is. Als alternatieve voor speendiarree worden verschillende stoffen genoemd die ofwel het darmkanaal beschermen en
immuunmodulerend werken (oregano-olie), of het evenwicht van
kiemen in het darmkanaal gunstig beïnvloeden (zuren), ofwel de
gevormde toxines kunnen binden die de darmwand aantasten (norit).
CCM (Corn Cob Mix) over de grond strooien, zorgt dat biggen
wennen aan vast voer dat anders is dan melk, maar net zo lekker, en
op andere wijze wordt verstrekt dan via de speen van de zeug. Cola
(light), werkt ook goed bij biggen die beginnende diarree hebben.”
Kruiden kunnen werken.

Streptokokkeninfecties (gewrichtsontsteking en
hersenvliesontsteking)
De biggen van met streptokokken besmette zeugen worden via het
geboortekanaal besmet, via de navelstreng net na geboorte of via neus-

neuscontact met de zeug. Slechts enkele zeugen op het bedrijf zijn
drager van Streptococcus suis, dus ook maar enkele tomen zijn besmet
met Streptococcus suis.
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1. Dit wetende is het dus goed om de verschillende tomen niet met
elkaar te mengen. Te grote tomen of zeugen die slecht melk geven, zijn
vaak een reden om biggen over te leggen. De extra biggen (uit grote
tomen), biggen van moeders die geen of te weinig melk geven en
kwakkelbiggen moeten geplaatst worden en met kunstmelk worden
opgevoed. Niet mengen tussen andere tomen.
2. Kunnen de biggen als één toom niet hun hele leven bij elkaar
blijven maar moeten er grotere groepen gemaakt worden, dan is het
verstandig om van twee zeugen – maar zeker niet meer – de biggen bij
elkaar te voegen, die verder ook gezamenlijk door het leven gaan.
Ideaal is het dan om grote kraamhokken te maken, die ruimte bieden
aan twee zeugen met hun biggen.
3. Streptokokken zijn te voorkomen door de biggen intact te laten, dus
te zorgen dat ze geen verwondingen oplopen (vechten, kapotte voorknietjes door stimuleren van de uier bij onvoldoende melkgift) en
door zelf geen verwondingen aan te brengen (castreren, staarten
couperen, tanden knippen/slijpen en injecteren). Het is beter om beren
met ballen te leveren aan de slacht of te vaccineren met Improvac.
Improvac is een vaccin dat de ontwikkeling van natuurlijk GnRF
(Gonadotrophin-Releasing Factor) remt, waardoor de beerbiggen geen
berengeur ontwikkelen en hun testikels klein blijven.
4. Hygiënemaatregelen (naalden en mesjes per toom en wegwerphandschoenen per toom) zijn zeer belangrijke maatregelen bij het voorkómen van streptokokkeninfecties tussen de verschillende tomen.
5. Biggen die hersenvliesverschijnselen vertonen, drogen uit omdat ze
de waternippel niet kunnen vinden. De biggen zijn te helpen door ze
individueel water te geven met een flesje, indien ze niet meer drinken.
6. Overbezetting is ook vaak een oorzaak van een streptokokkenuitbraak. Overbezetting is te voorkomen door minder biggen per hok te
plaatsen of door een flexibele hokmaat, die aangepast kan worden aan
de toomgrootte.
Te grote groepen is niet goed maar is
winstgevend.
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Welke alternatieven zouden ingezet kunnen worden?
In de bijeenkomst zijn een aantal alternatieven genoemd die verdere
uitwerking behoeven.
1. Goede resultaten blijken in de praktijk gerealiseerd te worden door
de kwaliteit van het drinkwater te verhogen door te behandelen
met aquaclean en vitalyzers (ordenen van de watermoleculen). De
wetenschappelijke onderbouwing van vitalyzers ontbreekt veelal.
2. Etherische oliën zoals tijmolie en oregano-olie hebben een immunostimulerend effect op het immuunsysteem.
3. Prebiotica hebben een positief effect op de immuuncellen in de
darm. Voorbeelden van prebiotica zijn zuren (azijnzuur, propionzuur en mierenzuur), kaneel, knoflook en middenlang keten vetzuren (in levertraan en vismeel). Probiotica zoals lactobaccillen (in
gefermenteerde voeders) en CCM hebben eveneens een gunstig
effect op het darmniveau.
4. Fytotherapie wordt nog niet veel toegepast in de varkenshouderij.
Bepaalde kruiden kunnen echter wel de groei van parasieten
remmen.
5. Een heel nieuw idee is het voeren met seizoensgroente en fruit. Van
tomaten is bekend dat deze invloed hebben op de natrium- en kaliumhuishouding, waardoor er minder kans bestaat op uitdroging.
Het belang van vitamines (o.a. B12 en vit C) en mineralen (kalk,
zink, seleen, koper en ijzer) is bekend. Door deze in zo’n natuurlijk
mogelijke vorm aan te bieden, zou de beschikbaarheid ervan
verhoogd worden. Bijvoorbeeld vitamine C extra toedienen in de
vorm van caroteen. De benutbaarheid van voeders is gedurende de
dag niet hetzelfde. Dit zou pleiten om niet elke maaltijd eenzelfde
rantsoen aan te bieden.
Welke samenhangende sets van maatregelen kunnen bijdragen
aan het antibioticavrij produceren?
1. Vooral het uit gewoonte of voor de zekerheid toedienen van anti
biotica zit het antibioticavrij produceren in de weg. Hier zal dus
een cultuuromslag moeten komen bij veehouders, voorlichters en
dierenartsen.
2. Alleen zieke dieren individueel behandelen. Geen koppelmedicaties,
geen standaard benadelingen, geen preventieve antibiotica en geen
antibiotica toedienen via voer of drinkwater.
3. Biggen met een sterk verminderde weerstand,die naar verwachting
niet opknappen door TLC (Tender Love and Care), kunnen het
beste van het bedrijf afgevoerd worden of geëuthanaseerd worden.
4. Een ziekenboeg vraagt een zeer specifieke gezondheidsaanpak,
omdat dit ziektekundig de gevaarlijkste plek is op het bedrijf.
5. Bij nieuw- en verbouw kunnen de bouwtekeningen gemaakt
worden die vanuit gezondheidstechnisch oogpunt ontworpen
worden. De transmissieroutes moeten zoveel mogelijk ontmoedigd
worden en het “risicoprofiel” moet zo klein mogelijk zijn. Bouwen
op basis van maximale gezondheid, en niet alleen op basis van
efficiëntie of lage kosten.
6. Suboptimaal drinkwater wordt als een belangrijke risicofactor
gezien in het gezond houden van de varkensstapel. Niet alleen het
drinkwater (leidingwater of bron), maar ook de leiding speelt een
belangrijke rol. De leidingen kunnen regelmatig worden gespoeld
met aquaclean.

7. Elke vijf jaar de drinkwaterleidingen vervangen.
8. Om zieke dieren snel op te sporen, is het mogelijk om via monitoring, subklinische infecties te onderkennen. Dat stelt de veehouder
in staat om dieren al in een vroeg staduim de extra zorg te geven
die ze nodig hebben of eventueel af te zonderen voordat dit dierenkoppelgenoten besmet.
9. Chips, die individuele kenmerken registreren zoals beweging,
lichaamstemperatuur, water- en voeropname en eventueel BMI
(Body Mass Index, vlees-spekverhouding).

Onderzoek naar alternatieven voor antibiotica Immunovalley
Immunovalley heeft vier projecten lopen, in samenwerking met onderzoeksinstituten en universiteiten, waarbij innovatieve alternatieven
onderzocht worden die kunnen bijdragen aan vermindering van antibioticumgebruik in de toekomst.
• ASIA: Animal Specific Immunomodulatory Antimicrobials. Doel
van dit project is om dierspecifieke, immuunmodulerende, antimicrobiële peptiden te ontwikkelen. “Host defense peptides” (HDP’s)
die van nature bij mens en dier voorkomen en die een brede antimicrobiële en/of een immuunmodulerende werking hebben.
• EVAC: Evasion molecules in staphylococcal bovine mastitis
vaccines. Doel van dit project is een vaccine (bacterieel vaccin) te
ontwikkelen tegen Staphylococcus aureus.
• RESUPLYS: Controle of Streptococcus suis by use of phage
therapy and lysins. Het project heeft tot doel,faagtherapie en/of
lyines te ontwikkelen die ingezet kunnen worden ter bestrijding
van een breed spectrum van Streptococcus suis-varianten.
• MODIPHY: Modulation with Immune-stimulating
Phytochemicalis as alternative to antimicrobial treatment. Dit
project heeft als doel anti-inflammatoire immuun-stimulerende
fytochemicaliën te identificeren die bescherming kunnen bieden
tegen bepaalde infectieziekten.
Enkele alternatieven uit “Het groene boekje” Alternatieven
voor antibiotica, acht essays
Darmgezondheid bevorderen
Beschadigingen van de mucosa komen voor bij psychologische stress,
slechte voeding en dehydratie. Hierdoor kunnen bacteriën, toxines en
voedselantigenen in de bloedbaan komen en allergieën veroorzaken.
Probiotische melkzuurbacteriën stabiliseren de intestinale barrièrefunctie, waardoor permeabiliteit/lekkage weer kunnen verdwijnen.
Oplosbare voedingsvezels in fruit, peulvruchten en specifieke groentewortels (zoals witlof) kunnen een sterk bifidogeen, en dus darm
gezondheidseffect, hebben. Galacto- en Fructo-oligosacchariden
bevorderen de groei van “gezonde darm bacteriën”, waardoor ziekteverwekkers minder kans hebben op uitgroei.
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Zuren werken.

Antibioticavervangers
Lantibiotics en bacteriocines zijn peptidemoleculen die door bacteriën
zelf worden geproduceerd en aangrijpen op de membranen van andere
bacteriën. Nieuwe soorten voeding met lactoferrine toegevoegd.
Lactoferrine remt de groei van een breed spectrum bacteriën en stimuleert juist de groei van bifidusbacteriën. Er zijn ontwikkelingen in het
gebruik van bacteriofagen om specifieke bacteriepopulaties te vinden
en te doden. Bacteriofagen zijn kleine virussen die specifieke bacteriën
infecteren.
Activatie van het aangeboren immuunsysteem
Antimicrobiële peptiden (AMP’s) zijn een reactie van lichaamscellen
op de aanwezigheid van bacteriën die als doel het elimineren van
bacteriën hebben. AMP’s hebben een zeer lokale werking en zijn
daarom uitermate geschikt voor lokale toepassingen. AMP’s kunnen
naast het doden van bacteriën ook cellen van het immuunsysteem
activeren. In het algemeen is activatie van het immuunsysteem een
natuurlijke en attractieve methode om infecties te lijf te gaan, maar
risico’s op overactivatie bij het stimuleren van artificieel immuun
systeem, liggen op de loer.
Gezonde vetzuren
Meervoudig onverzadigde vetzuren (Ω-3) uit visolie zijn goed voor
hart, bloedvaten en het immuunsysteem. Deze meervoudige onverzadigde vetzuren beïnvloeden de relatie tussen voeding en ontstekingsremming. Echter, bij de bestrijding van ziekteverwekkers is een proinflammatoir profiel in eerste instantie een betere uitgangspositie om
het pathogeen op te sporen en te elimineren.

Derde bijeenkomst:
Waarom wordt er antibioticum gebruikt In de
varkenshouderij?
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Met deze vraag gingen op 24 augustus zes dierenartsen aan de slag.
Het doel was om inzicht te verkrijgen in de voornaamste reden van
antibioticumgebruik op varkensbedrijven.
De deelnemende dierenartsen namen de uitdaging aan om, naast het
signaleren van problemen, ook oplossingen aan te dragen die het antibioticumgebruik drastisch kunnen verlagen. Elk van de dierenartsen
ziet zichzelf als expert,en kennismakelaar van varkensgezondheid.
Manon Houben (PorQ), Thijs Tobias (Faculteit Diergeneeskunde),
Bas Kolpa (Westelijk Weidegebied, Universitaire Landbouwhuisdieren
Praktijk), Martijn Steenaert (Gelre Dierenartsen, De Oosthof), Sandra
van de Veen (DAP Nijkerk) en Ineke Eijck (SPF Gezonde Varkens)
hebben allemaal ruime ervaring in de advisering van de varkens
gezondheidszorg.
Dierenartsensessie.

Na een korte voorstelronde startte Manon de bijeenkomst met een
overzicht van het antibioticumgebruik in Nederland en de ons omringende landen. Daarna kregen alle deelnemers acht vragen voorgelegd.
Twee vragen hadden een algemeen karakter, de overige zes vragen
hadden specifiek betrekking op het antibioticumgebruik in de
vermeerderingssector en de vleesvarkenssector. Per vraag kregen de
deelnemers vijf minuten de tijd om zoveel mogelijk antwoorden op
een “geeltje” te schrijven. Al deze geeltjes werden later geclusterd op
flipovers. Het resultaat was opvallend en gaf een goed antwoord op de
oorspronkelijke vraag.

De volgende vragen met betrekking tot antibioticagebruik
werden gesteld
Wat is de belangrijkste reden van het antibioticumgebruik op varkensbedrijven (algemeen)?
Vermeerdering
• Wat zijn indicaties voor antibioticumgebruik?
• Wat zijn mogelijke alternatieven?
• Wat is noodzakelijk en wat niet?
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Vleesvarkens
• Wat zijn indicaties voor antibioticumgebruik?
• Wat zijn mogelijke alternatieven?
• Wat is noodzakelijk en wat niet?
Algemeen
• Wat voor oplossingen zijn er om het gebruik te verminderen?
De antwoorden met betrekking tot het antibioticumgebruik konden
geclusterd worden binnen zes hoofdthema’s: zoötechniek (1), kennis (2),
diergezondheid (3), ziektekunde (4), belangen (5) en communicatie (6).

Clusteren knelpunten.

Zes thema´s rond AB-gebruik.

Post-its in thema´s verdeeld.

Bovenstaande thema’s worden verder uitgewerkt. De thema’s zijn
grafisch weergegeven in de mindmap “thema’s antibioticagebruik in
de varkenshouderij”. In Bijlage 4 zijn alle vragen en antwoorden te
vinden die door de dierenartsen genoteerd zijn op “geeltjes”. In onderstaande tekst worden de belangrijkste antwoorden samengevat die bij
kunnen dragen aan een sterke reductie van het antibioticumgebruik.

Planvormingsfase

Resultaat:

Mindmap ´Thema´s van antibioticumgebruik in de varkenshouderij´.

Zoötechniek
Het thema “zoötechniek” werd onderverdeeld in management,
zoötechniek en voer.
Een mooie metafoor voor “mismanagement” dat gecompenseerd
wordt met veel antibioticum is de volgende: “Een slecht gebouw heeft
altijd veel purschuim nodig.” Als alternatief voor de vermeerderingssector werd, naast het achterwegen laten van mengen van dieren en
het maken van kleinere koppels vanwege transmissierisico’s, ook
gewezen op het belang van goed personeel (personeelsmanagement).
“De juiste persoon op de juiste plaats.”
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Niet alleen de “kwaliteit van het voer en drinkwater”, maar ook het
“voermanagement” werd als een belangrijke factor genoemd om antibiotica te reduceren. “Beter voermanagement, waaronder de vorm en
plaats van de voerplek, wat drijft het varken om te eten, en hoe zit het
met de hygiëne van de waterleidingen.”
Zowel in de vermeerdering als bij vleesvarkens lijkt er vooral minder
antibioticum gebruikt te kunnen worden als er “meer aandacht is voor
biosecurity”. Ook “minder contactmomenten” en “meer leegstand
tussen de opeenvolgende koppels” zou enorm bijdragen aan vermindering van antibioticumgebruik.

Kennis
Het thema “Kennis” werd onderverdeeld in kennis, geen diagnose en
advies van derden (zijnde geen veterinair).
Als er geen diagnose is en men niet weet of de problemen een virale,
bacteriële, parasitaire of een hele andere achtergrond hebben, dan valt
het niet mee om daar een behandelplan voor op te stellen. De praktijkoplossing hiervoor blijkt vaak eenvoudig: “We zullen alle kiemen
eens mores leren: breed schieten en even lekker de zeugenstapel
opschonen.”
Niet alleen de dierenarts geeft de adviezen over antibiotica op het
bedrijf. De veehouder is omringd met adviseurs die hem terzijde staan
in zijn pogingen om tot maximaal gewin te komen met zijn bedrijf.
Met name de voervoorlichters komen op vele bedrijven en herkennen
soortgelijke problemen, Ze pikken zo “her en der” ook veterinaire
adviezen op, die ze graag delen met een klant die problemen heeft –
“gratis advies”.
“Van horen zeggen dat dit antibioticum bij boer X ook heel goed
gewerkt heeft, dus waarom ook niet hier proberen?.........echo”.
Er valt over het algemeen weinig effect te verwachten van koppelmedicaties waar geen goede onderbouwing (lees: diagnose) onder ligt. Dat
vinden de dierenartsen die deze vragen hebben beantwoord. Of het nu
gaat om de behandeling van longproblemen, huidproblemen, diarreeof fertiliteitsproblemen bij de zeugen, er zal altijd eerst een diagnose
moeten komen, waarbij zowel de kiem als het resistentiepatroon
bekend is voor je met antibioticum kunt behandelen.
“De KISS-approach is allang obsoleet, net zoals het behandelen van de
meest voor de hand liggende aandoening op basis van enkele klinische
symptomen”. De KISS-approach staat voor “Keep It Stupid and
Simple”.
Dat werd 10-15 jaar geleden nog gedoceerd op de faculteit diergeneeskunde, als een goede methode voor benadering van een koppelprobleem. In de alledaagse praktijk is het nog steeds gebruikelijk om een
koppel te definiëren als “meer dan één dier”. “Dus….. bij meer dan
één enkel dier ziek, is het verstandig om een paraplu van antibiotica
aan te leggen, om de niet-ziekte dieren te beschermen”……Oei.

Diergezondheid
Het thema “Diergezondheid” werd onderverdeeld in gezondheid,
vaccinatie en alternatieven.
Om de diergezondheid te verhogen, wordt in algemene zin genoemd:
het vrijwaren van bepaalde agentia en ziektearm opstarten (SPF=
Specific Pathogen Free). Om het antibioticumgebruik te verlagen op
vermeerderings- en vleesvarkenbedrijven wordt vooral “vaccinatie”
genoemd.
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AB-vlees op je bord.

“Alles enten wat commercieel in een potje verkrijgbaar is, is ook vaak
onzinnig en niet zonder risico’s. Ook hier geldt, eerst diagnose stellen
en weten in welke diergroep en wanneer je vaccin moet toedienen.”
Een leuk idee om het vaccinatiebeleid af te stemmen met veehouders
in de regio en zo de gezondheid op regionaal niveau te kunnen
beheersen, lijkt nog erg ver weg te liggen. Ook wat meer voor de hand
liggende alternatieven werden als oplossing aangedragen, zoals pre- en
probiotica en immuunmodulerende stoffen vanaf geboorte tot ver in
de mestperiode. De dierenartsen zagen het wel zitten om voeders toe
te dienen met geneeskrachtige kruiden, hoewel men wel enige reserve
had vanwege onvoldoende bekendheid met de werking en toedienings
vorm van kruiden. De dierenartsen vroegen zich ook af of de kosten
niet te hoog zouden worden.
Kruiden kunnen werken.

Schoon water vitalizer.

“Vroeger werden de boerderijen in het centrale punt van vier
kruisende wateraders gebouwd. Kennelijk lukt het een enkeling om
met een wichelroede de wateraders onder de stallen op te sporen. Dan
worden daar een soort piramides overheen gezet en de problemen zijn
opgelost”.

Ziektekundig
Het thema “Ziektekundig” werd onderverdeeld in algemeen, long
aandoeningen, streptokokken, oor- en staartbijten, huidproblemen,
kreupelheid, darmproblemen en vruchtbaarheid.
Aan de basis van veel specifieke bacteriële aandoeningen liggen problemen met de algemene weerstand van een dier. De dierenartsen gaven
aan dat virusziekten, maar vooral PRRS-virus (Abortus Blauw), de
boosdoener is die de weerstand van varkens verlaagt. Bij gespeende
biggen werd vooral de streptokokkenproblematiek genoemd waarvoor
behandeld wordt met antibiotica. Men was van mening dat hier ook
vaak een voeder- of managementprobleem aan ten grondslag ligt en
dat behandelen met antibiotica dan niet effect zal hebben op herstel.
Hoesten primair door bacteriën veroorzaakt, werd terecht behandeld
met antibiotica. Diarree komt veel voor bij gespeende biggen en vleesvarkens, maar de aanwezige dierenartsen gaven niet direct aan dat dit
probleem met antibiotica opgelost moest worden.
Cola light tegen diarree.

Diarree door PIA (Porcine Intestinale Adenomatose) bij vleesvarkens
werd zeker als probleem ervaren, maar het werd door de aanwezige
dierenartsen in twijfel getrokken dat dit met antibiotica moet worden
opgelost. Vruchtbaarheid bij zeugen heeft meestal geen bacteriële
achtergrond en hoeft daarvoor dus ook niet met antibiotica behandeld
te worden. Opbrekers zijn de zeugen die niet dragend blijven in het
begin van de dracht. Kreupelheid bij alle diercategorieën kan beter
met pijnstillers aangepakt worden.
“Pffff… Opschonen van baarmoeders een week na de partus of bij
opbrekers.” 14

Belangen
Het thema “Belangen” werd onderverdeeld in gezamenlijk belang,
economie en overheid.
Een keurmerk “antibioticumvrij” binnen ketens of integraties zou
volgens de dierenartsen een oplossing zijn om het antibioticumgebruik
tot een absoluut minimum te beperken. Momenteel is antibiotica
toedienen rendabel; het rendement voor de veehouder wordt erdoor
verhoogd. Maar ook de dierenarts heeft belangen bij de verkoop van
antibiotica. Mogelijk dat ontkoppeling van het voorschrijven en
leveren van antibiotica, ook het antibioticagebruik kan terugdringen.
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14

De partus is de geboorte van de
biggen. En opbreken is de term
voor zeugen die de dracht (zwangerschap) niet hebben vastgehouden. Soms sterven de embyo’s al
vroeg af en zie je geen restant, soms
is er sparake van abortus en vind je
dode biggen of mummies (dit zijn
dode vruchten die al aan het rotten
zijn) bij de zeug.

Gezamenlijk belang.

“Antibiotica zijn goedkoper dan de stal verbouwen. Bovendien groeien
de varkens er goed op…. Tja”.
“Antibiotica moeten echt veel duurder worden, zodat de ROI (Return
On Investment) veel lager wordt.”
De overheid kan haar steentje bijdrage door toezicht- en handhavingsinstrumenten in te zetten. Ook sanctioneren bij overtreding van de
wet is noodzakelijk om de aantrekkelijkheid van veel antibioticum
gebruik in te dammen.

Communicatie
Het thema “Communicatie” werd onderverdeeld in communicatie en
zekerheid.
Tijdens het beschrijven van de geeltjes is communicatie erg onder
belicht gebleven. Maar tijdens de discussie werd het belang van
communicatie zeker onderkend.

Boeren informeren en luisteren naar
de varkens.

Een heel belangrijke reden waarom antibiotica gebruikt worden, is deels
cultureel bepaald en deels gestoeld op angst. Sinds de voederbespaarders
(lage dosis antibiotica in het voer) verboden zijn, durven veel veehouders,
en dierenartsen de antibiotica niet weg te laten rondom standaardbehandelingen, zoals castreren en rondom stressmomenten zoals spenen.
“De zekerheid kan heel goedkoop worden afgekocht; zowel de
veehouder als de boer vaart er wel bij”.

Antibiotica(arm)vrij produceren is mogelijk!
Het start met bewustwording van schakels in de keten dat antibiotica
niet “het” middel zijn om ziekten te beheersen. Een cultuurombuiging
is nodig, durven veranderen, angst wegnemen, goed bedrijfsmanagement, goed personeelsmanagement, passie voor het vak, vakmanschap,
bijscholing, samenwerking en communicatie.
De belangen van antibioticaverstrekking moeten verdrongen worden
door rendementsverbetering op bedrijfsniveau en waardevolle advisering door de dierenarts over maximale diergezondheid. Verbod op:
koppelmedicatie, preventief antibioticagebruik, opstartkuurtjes,
opschonen zeugenstapel, mengen van antibiotica in ijzer en standaard
behandelingen (castratie), ondersteunen met antibiotica. Toezicht,
handhaving en sanctionering bij wetsovertreding zijn noodzakelijk.
De 3 R’en respecteren (Rust, Reinheid en Regelmaat), evenwicht
verbeteren in de veestapel, stressmomenten voorkomen, geen dieren
mengen, goed en op juiste wijze aanbieden van voer en drinkwater,
comfortzones creëren, voldoende afleidingsmateriaal aanbieden,
biosecurity-maatregelen op en om het bedrijf.
Preventieve gezondheid bevorderen door immuunmodulerende
stoffen, pro- en prebiotica, voer- en drinkwaterkwaliteit verhogen, vrijwaring van bepaalde ziektekiemen die het immuunsysteem van het
dier aanpassen, en vaccinatie voor kiemen die een bedreiging vormen.
Een enkel dier dat toch nog ziek wordt en niet vanzelf opknapt of dat
te helpen is met een pijnstiller of koortsremmer, krijgt nog een anti
bioticumkuur, gericht op de bewezen aanwezige kiem. Keuze van het
antibioticum op basis van het formularium en na bepaling van het

residentiepatroon. Knapt het dier binnen enkele dagen daarna nog
niet op, dan wordt het dier geëuthanaseerd,. Knapt het dier wel op,
dan kan het buiten de antibioticavrije keten worden afgezet.

Kennisbehoefte
Er is te weinig kennis bij dierenartsen over infectiepatronen van streptokokkeninfecties. Diarreeproblemen met PIA (Pocine Intestinale
Adenomatose) zijn nog niet op te lossen. Bekende strategieën en
vaccinatie verminderen de klachten, maar het probleem wordt niet
definitief opgelost. E.coli bijvoorbeeld kan aangepakt worden door
omgevingsfactoren en voermanagement te verbeteren.
“E. coli is een keus voor de boer, zoals behandelen van deze
aandoening met antibiotica een keus is voor de dierenarts.”
Voer is vaak een blinde vlek. Darmgezondheid is een resultante van
voerkwaliteit, voermanagement, evenwicht van kiemen (niet-patho
gene en pathogene) in het darmkanaal, en natuurlijke en specifieke
weerstand van het varken. Dierenartsen en voervoorlichters/nutrionisten hebben te weinig kennis over de interactiepatronen en relatie
tussen diarree en voersamenstelling.
Erradicatie van PRRSv (Porcine Respiratory Reproduction Syndrome
virus) zal het antibioticagebruik geweldig doen afnemen. Dit virus
alleen geeft vaak niet veel problemen, maar is een wegvoorbereider,
tast de longen aan, zodat longpathogenen (APP, Mycoplasma) gemakkelijk kunnen aanslaan. Hoest is een van de belangrijkste redenen
voor het gebruik van antibiotica bij gespeende biggen en vleesvarkens.
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Bijlage 3:
Vragen en antwoorden
van de dierenartsenbijeenkomst
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Zoötechnisch
Algemeen
1

Management
Wat is de belangrijkste reden Mis-management
van antibioticumgebruik op
varkensbedrijven?
Maskeren slecht management
Slecht gebouw heeft altijd veel
purschuim nodig (figuurlijk)
Gebrek aan besef, zo is het
altijd geweest (behoefte aan
verandermanagement)
Vermeerdering
Management
2
Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?
3

4
Vleesvarkens
5
6

Wat zijn mogelijke
alternatieven?

Wat is noodzakelijk en wat
niet?
Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?
Wat zijn mogelijke
alternatieven?

Zoötechniek
Oude stal, geen geld
om te verbouwen

Voer
Goedkoop (of
verkeerd) voer

Zoötechniek
Wateraders
(ondergrondse
waterstromen)
Rust, reinheid, regelmaat (3xR) SSF-systeem (Specific
Stress Free)
Juiste persoon op de juiste plaats Hokverrijking, sto
(organiseren van het personeel) ligbed
Biosecurity
Hygiënen - schoner
werken
Hygiënebesef
Optimaal klimaat
Huisvesting/klimaat
optimaliseren (voer, lucht etc)
Preventief ontwormen
Later spenen
Neonatale zorg
Meer ruimte per big
Kleinere groepen
kleinere koppels (minder grote
groepen)
Weken-systeem
Minder leeftijdsgroepen
Scheiding van diergroepen
Strakker diermanagement
(dierstromen)
Geen dieren mengen (vechten
voorkomen)
Geen dieren mengen (Contacten
verminderen, transmissie verlagen)

Voer
Slecht voer

Management

Zoötechniek

Voer

Hygiënensluis en gebruiken

Klimaat

Ander voer

Biosecurity
Looproutes

Beter klimaat
Temperatuur
aanpassen
Ontsmetten van de
afdelingen
Reinigen en
Ontsmetten (R&O)
Meer ruimte voor
tussentijdse leegstand
Stro voor afleiding

Ruwvoer verstrekken
Voer aanzuren

Dierstromen-management
All-in-all-out
Leegstand
Minder dieren per hok
Opvang biggen
Wormbestrijding

7

Wat is noodzakelijk en wat
niet?

Algemeen
8

Management
Oplossingen om het gebruik Contact en transport
van AB te verminderen?
verminderen
Strikt-all-in-all-out
Kleinere groepen

Goede stal

Zoötechniek

Ander voer
Voersamenstelling
Goed voer
Goed voer
Beter voermangement
(kraamstal, batterij)
Aanzuren drinkwater

Goed voer
Voer- en
drinkwaterkwaliteit
Voer- en drinkwater
kwaliteit verhogen
Goed voer en water en
overgangen
Diarree-problemen
zonder voeraanpassing,
niet zonder AB mogelijk
Voer
Kennis van voer
verhogen
Voerkwaliteit verhogen
Voermanagement
verbeteren

Kennis
Algemeen
1

Kennis
Wat is de belangrijkste reden Gebrek aan kennis over
van antibioticumgebruik op gezondheid
varkensbedrijven?

Vermeerdering
2

Kennis
Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?

3

Wat zijn mogelijke
alternatieven?

4

Wat is noodzakelijk en wat
niet?

Vleesvarkens
5
6
7
Algemeen
8

Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?
Wat zijn mogelijke
alternatieven?
Wat is noodzakelijk en wat
niet?

Geen diagnose

Advies van derde
(geen veterinair)

Denken dat de problemen
verdwijnen met AB
Geen zin of geld om
diagnostiek te bedrijven
Breed schieten
Opschonen van de
zeugenstapel
Geen diagnose

Onkunde over medicijnen/
ziekten: wat zijn antibiotica/
pijnstillers
Onwetendheid over het
probleem (viraal/bacterieel/
parasitair of wat anders)
Ontbrekende kennis

Advies van derde
(geen veterinair)
Op advies van
adviseurs
Advies van de
voervoorlichter
Ziektedruk in de
omgeving
Andere in de omgeving
behandelen ook
Hear-say (adviseurs
voer, klimaat en andere)
Handelseis bij
afleveren van de biggen

Bewustwording van het
probleem
Betere diagnose stellen
Zeugen te laag doseren
NIET de zeugen opschonen
met AB
Niet zeugen behandelen die Opschonen met Oxytetra
de 1ste dag na het biggen niet NIET nodig
vreten
Onzinnig om de zeugen X
maal per jaar op te schonen
NIET alle zeugen TMPS
vanaf 2 dagen voor tot 5
dagen na het werpen
NIET alle zeugen TMPS
gemedicineerd door het
lactovoer
Amoxy voor huidproblemen
geen duurzame oplossing
Weinig effect van
behandeling van zeugen
met Oxytetra
Weinig effect van
behandeling met Colistine
Weinig effect van
behandeling van
luchtweginfecties met AB
Kennis
Geen diagnose
Advies van derde
(geen veterinair)
Goede veehouder
Dierenarts met kennis
Ergelijk om kuren niet af te
maken
Kennis

Oplossingen om het gebruik Via opleiding kennis
van AB te verminderen?
vermeerderaars verhogen
Kennis over het stoppen met
groepsmedicatie (AB) en
preventieve AB-toediening

Geen diagnose

Advies van derde
(geen veterinair)

Diergezondheid
Algemeen
1

Vermeerdering
2

3

Gezondheid

Vaccinaties

Alternatieven

Gezondheid

Vaccinaties

Alternatieven

Vaccinaties
Vaccinaties

Wiggelroede, wateraders
opsporen
Immuunmodulerende
stoffen vanaf geboorte
Pro- en prebiotica

Vaccinaties

Alternatieven

Gericht vaccineren

Pro- en prebiotica

Wat is de belangrijkste
reden van
antibioticumgebruik
op varkensbedrijven?
Wat zijn
indicaties voor
antibioticumgebruik?
Wat zijn mogelijke
alternatieven?

4

Wat is noodzakelijk en
wat niet?

Vleesvarkens
5

Gezondheid
Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?
Wat zijn mogelijke
Gezonde big
alternatieven?

6

Vaccineren van de
biggen
7

Wat is noodzakelijk en
wat niet?

Algemeen

8

Oplossingen om
het gebruik te
verminderen?

Gezondheid
Vaccinaties
Vrijwaring van bepaalde Vaccinatiebeleid
agentia
afgestemd op de regio
Opstarten met SPF

Niet noodzakelijk, keuze
om zonder AB te werken
Alternatieven
Voeders met
geneeskrachtige kruiden

Ziektekundig
Algemeen
1

Wat is de belangrijkste
reden van antibioticum
gebruik op varkens
bedrijven?

Vermeerdering
2
Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?

3
4

Vleesvarkens
5

Algemeen
De dierenarts adviseert, dus
waarom twijfelen

Gezondheidsproblemen
Slechte darmgezondheid
Als de varkens ziek zijn
Aanpak acute problemen
Tijdelijk interventie tot
management is aangepakt en
effect daarvan te verwachten is
Steeds terugkerende proeblemen
met ziekteuitbraken
Veel virale aandoeningen
waardoor de varkens weinig
weerstand hebben
Algemeen

Wat zijn mogelijke
alternatieven?
Wat is noodzakelijk en wat
niet?

Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?

Longaandoening

Streptococcen

Longaandoening
Luchtweginfecties

Streptococcen
Kreupele biggen

Luchtwegproblemen
Luchtweginfecties
Hoesten
Hoesten

Streptococcen
Streptococcen suis
Streptococcen
Streptococcen

Preventie APP uitbraken
Wel noodzakelijk bij
hoestproblemen (PRDC)

Algemeen
Slijters

Longaandoening
Hoest

Wel bij Streptococcen
Soms wel maar ook soms
niet bij Streptococcen
Streptococcen

Hoest
Hoesten
APP
Luchtweginfecties
Luchtwegproblemen (accuut en
chronisch)
6
7

Algemeen
8

Wat zijn mogelijke
alternatieven?
Wat is noodzakelijk en wat
niet?

Luchtwegbehandeling en
preventie. Soms niet mogelijk
zonder AB

Algemeen
Oplossingen om het
gebruik te verminderen?

Longaandoening

Streptococcen

Oor-/staartbijten

Huidproblemen

Kreupelheid

Darmprobleem

Vruchtbaarheid

Oor-/staartbijten
Oorbijten

Huidproblemen
Smeerwrang

Kreupelheid
Kreupele zeugen

Darmprobleem
Dunne platte mest

Vruchtbaarheid
Opschonen baarmoeder

Smeerwrang

Kreupele zeugen
Beenproblemen

Diarree
Diarree
Diarree
Diarree
Diarree bij biggen

Terugkomers/ verwerpers

Huidproblemen

Kreupelheid
Kreupelheid

Darmprobleem
Diarree

Vruchtbaarheid

Gewrichts-ontsteking

Diarree
Diarree
PIA
PIA
PIA

Oor-/staartbijten

Pijnstillers
Gewrichts-ontsteking

Oor-/staartbijten

Huidproblemen

Soms wel en soms ook niet
belangrijk om kreupelheid
met AB te behandelen
Kreupelheid
Darmprobleem

PIA

Vruchtbaarheid

Belangen
Algemeen
1

Gezamelijk belang
Wat is de belangrijkste reden
van antibioticumgebruik op
varkensbedrijven?

Vermeerdering
2
Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?
3
Wat zijn mogelijke
alternatieven?
4
Wat is noodzakelijk en wat
niet?
Vleesvarkens
5
Wat zijn indicaties voor
antibioticumgebruik?
6
Wat zijn mogelijke
alternatieven?
7
Wat is noodzakelijk en wat
niet?
Algemeen
8
Oplossingen om het gebruik
te verminderen?

Gezamelijk belang

Economie
Rendement verhogen

Overheid

Winst
AB zijn goedkoper dan de
stal verbouwen
Daar groeien ze goed van
Economie
Overheid
Harder groeien

Integraties

Gezamelijk belang

Economie
Groeibevorderend

Overheid

Gezamelijk belang
Keurmerk AB-vrij
Marktbonus i.p.v. straf
Vraag bevorderen naar
AB-vrij

Economie
Apotheekbelang van
dierenartsen
Kosten AB verhogen
AB veel duurder maken
(ROI wordt dan lager)

AB-vrije ketens

AB moet duurder

Overheid
AB-gebruik meten en
analyseren
Verbod op AB
Toezicht en handhaving
op diagnose- en
gebruikstelling
Politieke steun bij:
Controle & sanctionering
bij wetovertreding &
IKB-overtreding

Integraties
Minder intensief,
bevorderen
streekproducten

Communicatie
Algemeen
1

Vermeerdering
2

3
4

Vleesvarkens
5

6
7
Algemeen
8

Communicatie
Wat is de belangrijkste
reden van
antibioticumgebruik
op varkensbedrijven?

Communicatie
Wat zijn
indicaties voor
antibioticumgebruik?
Wat zijn mogelijke
alternatieven?
Wat is noodzakelijk en
wat niet?

Preventie
“Verzekering”
Angst
Omdat de voederbespaarders eruit zijn
Ik durf het risico niet aan om het zonder AB te doen
Angst voor ziektes, geen controle over
bedrijfsgezondheid
Veilig gevoel van het zo houden, want het loopt nu
eindelijk goed
zekerheid

NIET rondom ‘standaard-behandelingen”

Communicatie
Wat zijn indicaties
voor antibioticum
gebruik?
Wat zijn mogelijke
alternatieven?
Wat is noodzakelijk en
wat niet?

NIET bij castratie
NIET alle biggen Draxxin door het ijzer
NIET alle biggen albipen met castreren
Opstartkuurtjes NIET nodig
GEEN AB na spenen bij opstart
NIET alle biggen TMPS door het startvoer
NIET alle biggen behandelen rondom spenen
NIET alle biggen Draxxin bij spenen
NIET noodzakelijk om Streptococcen met AB te
behandelen
NIET de hele afdeling behandelen omdat er één of
enkele big hoest
NIET AB als preventie luchtweg aandoeningen
Verkeerde timing of verkeerde duur van de AB kuur
NIET bij het opschonen van zeugen
Niet bij het werpen van zeugen
zekerheid
Opstartkuur

NIET als opstartkuur
Communicatie

Oplossingen om
het gebruik te
verminderen?

zekerheid
Cultuur

zekerheid
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Bijlage 4:
Maatregelenmatrix van
twee veehouders
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Verklaring bij de matrix van de samenhangende sets van maatregelen
die bij de deelnemende veehouders geïmplementeerd kunnen worden
en waarmee geëxperimenteerd kan worden.
Matrix 1: Kees van der Meijden – conventioneel varkensbedrijf
(maatregelenset in groen weergegeven)
Matrix 2: Henk de Lange– biologisch varkensbedrijf (maatregelenset
in oranje weergegeven)

Functies
De functies zijn de “processen” die op het bedrijf moeten plaatsvinden
om het gestelde doel te kunnen realiseren.
De volgende tien functies worden in de matrix weergegeven:
1. Gezond opstarten
2. Gezondheidsadvies inwinnen
3. Gezonde omgeving aanbieden
4. Vitaliteit van de biggen verhogen
5. Weerstand van de varkens verhogen
6. Gezondheidsstatus inzichtelijk maken
7. Beheersbaarheid verhogen (ziekte-insleep en versleep voorkomen)
8. Stress verminderen
9. Alternatieve behandeling inzetten
10. Activatie van het verworven immuunsysteem
Oplossingsrichtingen
Uitwerking van de functies (oplossingsrichtingen) zijn op hoofdlijnen
in de matrix beschreven. Oplossingsrichtingen behorende bij de tien
genoemde functies worden benaderd vanuit:
• De mens,
• Het dier,
• De techniek.

Matrix 1: Samenhangende sets van maatregelen die
bij Kees van der Meijden geïmplementeerd kunnen
worden en waarmee geëxperimenteerd kan worden
Oplossingen via de mens
Functiebeschrijving

Oplossingen via de mens

Mentaliteit veranderen/
cultuuromslag

Knop omzetten bij
veehouder en dierenarts,
om geen preventieve en
koppelbehandelingen
met antibiotica toe te
dienen

Geen antibiotica via het
voer toedienen, tenzij
stikt noodzakelijk bij het
individueel dier. Geen
groepsbehandelingen

Verbouw of nieuwbouw
op basis van risicoprofiel/
maximale gezondheid

Afweging behandel
strategie: zieke dieren die
bestemd zijn voor humane
consumptie

Gezond opstarten

Opfok van gelten op
het bedrijf (gesloten
bedrijfsvoering)
Second opinion van
onafhankelijk dierenarts

Aanvoer opfokgelten met
hoge gezondheidsstatus

Transmissieroutes
doorbreken

Meer leegstand tussen
opeenvolgende koppels

Bewustwordingsproces
bevorderen t.a.v. de
resistentieproblematiek

Geen invasieve ingrepen
uitvoeren zoals tanden
knippen/slijpen, staarten
couperen of castreren.

Kwaliteit drinkwater
verhogen met aquaclean

Eerst een diagnose
bevestigd hebben voor
er besloten wordt om te
behandelen
Looproutes inrichten
vanuit gezondheidsoptiek

Inzicht in eradicatie
programma’s van kiemen
die voorkomen op het
bedrijf
De omgeving gunstig
beïnvloeden (zacht ligbed,
temperatuurverhoging in
de stal, etc)

Gezondheidsadvies
inwinnen

Gezondere omgeving
aanbrengen

Pleegzeugen maken

Vitaliteit biggen verhogen

Eigen gelten niet
behandelen met
antibioticum
Tomen bij elkaar houden
van geboorte tot slacht of
inzet in de vermeerdering
Monitoren dagdosis per
dier/jaar

Weerstand varkens verhogen

Kleinschalige
varkenshouderij

Infectiedruk verlagen
(vaccinatie)

Gezondheidsstatus
inzichtelijk maken

Altijd diagnostiek voor
behandelen met wat voor
middel dan ook

Monitoring van zowel
de ziektekiemen als de
behandelingseffecten

Beheersbaarheid verhogen

Varkens in de regio/
cluster dezelfde
gezondheidsstatus

Vaccineren op
regioniveau (binnen een
cluster)

Vrachtauto per cluster
van bedrijven

Mulit-site produceren

Biggen beter spenen

Biggen spenen op 8-9
weken leeftijd. Maternale
immuniteit grotendeels
vervangen door eigen
immuniteit

Zeugen
dekken in de
kraamperiode op 4
weken. Dan volgt
natuurlijk spenen

Partitieel spenen. Biggen
nemen dan meer vast
voer op in de kraamperiode

Stress verminderen

SSF-systeem*

Transport van dieren
binnen het bedrijf
voorkomen

Dieren op leeftijd/ toomgenoten opleggen, niet
op gewicht

Biggen worden vanaf
geboorte tot de slacht, als
toom bij elkaar gehouden.
Eventueel kunnen de
tomen gesplitst worden in
de borgen (gecastreerde
beertjes) en gelten (zeugjes)
Dieren op leeftijd leveren
naar de slacht, niet op
gewicht

Alternatieve behandelingen
uitvoeren

Mastitis-behandeling met
alternatieve middelen die
de doorbloeding van de
huid verhogen
Tijdstip van voeren
aanpassen aan
natuurlijke voedertijden

Actief euthanasiebeleid
voor het bereiken van
HEP’s*

Dieren met een
mankement afzonderen
binnen de groep

Activatie verworden
immuunsysteem

Improvac i.p.v. castratie
van mannelijke beren

SSF= Specific Stress Free-systeem (biggen blijven vanaf geboorte bij elkaar in hetzelfde hok. Hokgrootte groeit mee met de leeftijd
van de biggen. Dus afmesten in het kraamhok.

HEP’s= Humane Eind Punten. Dusdanige ziektesymptomen dat besloten wordt tot euthanasie.
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Personeelsmanage
ment: de juiste
persoon op de juiste
plaats.

Meer aandoeningen
aanpakken met
pijnstillers/ koortsremmers i.p.v. met
antibiotica

Bewustwording:
antibiotica horen
niet in de vleesketen
thuis

Opleiden/
motiveren van de
stalmedewerkers
Zieke dieren isoleren
buiten de groep en
voorzien van nodige
zorg

Overgangsperiode:
antibiotica-vrije
dierstromen en
dieren die behandeld
zijn gangbaar IKB
afzetten

Meerweken-systeem

Hygiënisch werken
tussen verschillende
koppels en
diergroepen

Dieren die naar
verwachting niet snel
opknappen afvoeren
van het bedrijf
(levend of dood)

Biggen vroeg
in contact laten
komen met latere
hokgenoten

Voldoende afleidingsmateriaal voor alle
diercategorieën

Comfortzone
passend bij het
stadium waarin
het dier verkeert.
(leeftijd, dracht,
kraamperiode, etc.)

Kwaliteit drinkwater
verhogen met
vitalyzers

Belangen van
antibioticum
verstrekking
vervangen door
rendementsverbetering
door goede advisering
zonder antibioticum

Eventuele
behandelingen
op geleide van
een antibiogram
(resistentie-patroon)

Medewerkers krijgen
vleespakketten van
de varkens van het
eigen bedrijf

Oplossingen via het dier
Functiebeschrijving

Oplossingen via het dier

Gezond opstarten

Kiemarm opstarten

Gezondheidsadvies
inwinnen
Gezondere omgeving
aanbrengen

Minder dieren in een
stal/afdeling

Meer bewegingsruimte
per dier

Vitaliteit biggen verhogen

Minder biggen/zeug

Rustiger/
ruimer kraamhok met
nest-materiaal

Biestvervangers bij
biggen die onvoldoende
drinken

Weerstand varkens verhogen

Biologisch fokken

Dieren buiten laten lopen

Zeugen gecontroleerd
in contact brengen met
kiemen

Zeugen ouder laten
worden

Gezondheidsstatus
inzichtelijk maken

Monitoring (via chips)
gedrag van de dieren
volgen

Beheersbaarheid verhogen

Biggen van verschillende
tomen niet mengen

Verbouw of bouw vanuit
gezondheidstechnisch
oogpunt

Compartimenteren
tussen de verschillende
immuunstatussen

Drinkwater-leidingen
elke 5 jaar vervangen

Biggen beter spenen

Biggen geleidelijk spenen
met alle stimuli behorend
bij natuurlijk spenen

Zeug zelf haar biggen
laten spenen (geleidelijk)

Stress verminderen

Dieren op leeftijd bij
elkaar houden, niet op
gewicht

Aroma-therapie

Evenwicht in het
darmkanaal verbeteren
door toevoeging van
zuren, oregano-olie
Geen ingrepen

CCM over de grond
voeren. Leert biggen
zoeken naar vast voer
tijdens zoogperiode
Biggen vroeg in contact
laten komen met latere
hokgenoten

Alternatieve behandelingen
uitvoeren

Dieren met een
mankement afzonderen
binnen de groep

Toxines in het
darmkanaal wegvangen
met norit

Cola (light) bij biggen
met beginnende diarree

Fytotherapie

Lactoferrine.
Remt breed spectrum
bacteriën

Bacteriofagen (virussen
die bepaalde bacteriën
infecteren)
(toekomst)
Activatie van immuuncellen in de darm door
prebiotica (zuren, kaneel,
knoflook, middenlangketen-vetzuren)

Aanzuren drinkwater

Activatie verworden
immuunsysteem

Etherische oliën (tijnolie
en oregano-olie)
stimuleren het immuunapparaat

Activatie van immuuncellen in de darm door
pobiotica (lacto-baccillen
en CCM)

Seizoensgebonden fruit
en groente voeren

101

Latere leeftijd spenen

Geen dieren vanuit
de ziekenboeg terug
naar de gezonde
groep

Voeding: melkzuurbacteriën

Voeding: galacto- en
fructo-oligosacchariden

Bacteriële vaccinaties

Phagetherapie,
controle van
Streptococcen
suisinfecties
(toekomst)

Anti-inflammatoire
immuunstimulerende
fytochemicaliën.
(Teunisbloem?)
(toekomst)

Pijnstillers bij
kreupelheid of koorts

AMP’s (Antimicrobiële peptides

Meervoudig
onverzadigde
vetzuren (Ω3)

Fytobiotica en
pre-biotica

Vroegdiagnostiek:
Individuele dierherkenning (chips) die
beweging, lich.temp,
water- en voeropname
registreren

Familiegroepen

Hoge dosis vitamines
en mineralentoevoeging bij
beginnende klachten

Bifidogeen,
darmgezondheid
bevorderend.
Oplosbare voedingsvezels (fruit,
peulvruchten en
groentewortels)

2 kraamzeugen bij
elkaar, waarvan de
biggen als groep bij
elkaar blijven
Vitamines in
natuurlijke vorm
aanbieden, zoals
vitamine C in de
vorm van caroteen
(wortels)

Competitie
bevorderen van
gezonde darmflora
door fructooligo
saccha-riden

Lantibiotics en
AMP’s Antimicrobiële-peptides)
grijpen aan op
schadelijke bacteriën.
(toekomst)

Oplossingen via de techniek
Functiebeschrijving

Oplossingen via de techniek

Gezond opstarten

Ongedierte (ratten,
muizen, vliegen)
voorkomen

Gezondheidsadvies
inwinnen

Verbeteren diagnostische mogelijkheden om
ziekte op te sporen

Gezondere omgeving
aanbrengen

Water-grachten
vliegengaas bij alle
openingen naar binnen

Gescheiden comparti
menten voor de eigen
opfok

Mobiele omkleedruimte
tussen de diercategorieën
in

Flexibele stalindeling

Stofreductie binnen de
stal

Luchtfilters op ingaande
(biofilters) en uitgaande
lucht (luchtwassers)

Ionisatie van de lucht in
de stal

Extra omkleedruimtes
tussen de diercategorieën

Quarantaine voor
ingekomen materialen en
goederen

Barcodes voor
behandelde dieren
Varkens Transportcontainer per bedrijf

Monitoring ziektekiemen

Monitoring weerstand

Vrachtauto per cluster
bedrijven

Laatste afmestdeel in
transportcontainer

Gezondheidscheck
(klinisch)
Muli-site productie

“Ideale Voerbak” waarbij
zowel kunstmelk als
melk/speenkorrel gevoerd
worden
(overbezetting
voorkomen) Flexible
hokmaten/indelingen
aan te passen aan de
groepsgrootte

“Ideale voerbak” die 24
uur verlicht is en waar op
gezette tijden geknor van
de zeug te horen is
Hokverrijkingsmaterialen

Vitaliteit biggen verhogen

Weerstand varkens verhogen
Gezondheidsstatus
inzichtelijk maken
Beheersbaarheid verhogen

Biggen beter spenen

Stress verminderen

Alternatieve behandelingen
uitvoeren
Activatie verworden
immuunsysteem

Vaccinaties intradermaal
zonder naald
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Kunststof coating
met aluminiumfosfaatzilver
nanopartikels

Meer ruimte per
dier (m³)/ flexibele
hokgrootte

Bedrijf opknippen,
dieren met zelfde
immuunstatus
blijven bij elkaar

Wateraders (ondergrondse waterstromen) opsporen
onder de stal
(wichelroede) en
onschadelijk maken

Kadavers verwerken
op het bedrijf

Kadavers opslaan in
gekoelde container in
de grond

Rendac haalt
containers op, niet de
losse kadavers

Ziekenboeg los van
het bedrijf, met
aparte hygiënesluis

Windrichting
meenemen in het
lokaliseren van de
afdelingen.

Kunststof wanden,
poriedicht, waarop
geen schimmels en
bacteriën hechten

Matrix 2: Samenhangende sets van maatregelen die
bij Henk de Lange geïmplementeerd kunnen worden
en waarmee geëxperimenteerd kan worden
Oplossingen via de mens
Functiebeschrijving

Oplossingen via de mens

Mentaliteit veranderen/
cultuuromslag

Knop omzetten bij
veehouder en dierenarts,
om geen preventieve en
koppelbehandelingen
met antibiotica toe te
dienen
Na 8 weken leeftijd
niet meer behandelen
met antibiotica. Dan
euthanasie of opknappen
Opfok van gelten op
het bedrijf (gesloten
bedrijfsvoering)
Second opinion van
onafhankelijk dierenarts

Geen antibiotica via het
voer toedienen, tenzij
stikt noodzakelijk bij het
individueel dier. Geen
groepsbehandelingen

Verbouw of nieuwbouw
op basis van risicoprofiel/
maximale gezondheid

Afweging behandelstrategie: zieke dieren
die bestemd zijn voor
humane consumptie

Consument verbinden
aan het bedrijf

Samenwerking markt en
klant

Diergericht denken
centraal stellen

Aanvoer opfokgelten met
hoge gezondheidsstatus

Transmissieroutes
doorbreken

Meer leegstand tussen
opeenvolgende koppels

Bewustwordingsproces
bevorderen t.a.v. de
resistentie-problematiek

Gezondere omgeving
aanbrengen

Geen invasieve ingrepen
uitvoeren zoals tanden
knippen/slijpen, staarten
couperen of castreren.

Kwaliteit drinkwater
verhogen met aquaclean

Eerst een diagnose
bevestigd hebben voor
er besloten wordt om te
behandelen
Looproutes inrichten
vanuit gezondheidsoptiek

Inzicht in eradicatieprogramma’s van kiemen
die voorkomen op het
bedrijf
De omgeving gunstig
beïnvloeden (zacht
ligbed, temperatuur
verhoging in de stal, etc.)

Vitaliteit biggen verhogen

Maximaal 11 biggen aan
de uier

Pleegzeugen maken

Weerstand varkens verhogen

Kleinschalige varkenshouderij

Infectiedruk verlagen
(vaccinatie)

Gezondheidsstatus
inzichtelijk maken

Altijd diagnostiek voor
behandelen met wat voor
middel dan ook
Varkens in de regio/
cluster dezelfde
gezondheidsstatus

Monitoring van zowel
de ziektekiemen als de
behandelingseffecten
Vaccineren op
regioniveau (binnen een
cluster)

Biggen spenen op 8-9
weken leeftijd. Maternale
immuniteit grotendeels
vervangen door eigen
immuniteit
SSF-systeem*

Mastitis- behandeling
met alternatieven
middelen die de
doorbloeding van de
huid verhogen
Tijdstip van voeren
aanpassen aan
natuurlijke voedertijden

Gezond opstarten

Gezondheidsadvies
inwinnen

Beheersbaarheid verhogen

Biggen beter spenen

Stress verminderen

Alternatieve behandelingen
uitvoeren

Activatie verworden
immuunsysteem

Eigen gelten niet
behandelen met
antibioticum
Tomen bij elkaar houden
van geboorte tot slacht of
inzet in de vermeerdering
Monitoren dagdosis per
dier/jaar
Vrachtauto per cluster
van bedrijven

Mulit-site produceren

Zeugen dekken in
de kraamperiode op
4 weken. Dan volgt
natuurlijk spenen

Partitieel spenen.
Biggen nemen dan
meer vast voer op in de
kraamperiode

Biggen niet mengen
vanaf geboorte tot de
slacht, slecht borgen en
gelten splitsen

Transport van dieren
binnen het bedrijf
voorkomen

Dieren op leeftijd/
toomgenoten opleggen,
niet op gewicht

Dieren op leeftijd leveren
naar de slacht, niet op
gewicht

Actief euthanasiebeleid
voor het bereiken van
HEP’s*

Dieren met een
mankement afzonderen
binnen de groep

Improvac i.p.v. castratie
van mannelijke beren

SSF= Specific Stress Free-systeem (biggen blijven vanaf geboorte bij elkaar in hetzelfde hok. Hokgrootte groeit mee met de leeftijd
van de biggen. Dus afmesten in het kraamhok.

HEP’s= Humane Eind Punten. Dusdanige ziektesymptomen dat besloten wordt tot euthanasie.
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Bewustwording:
antibiotica horen
niet in de vleesketen
thuis

Belangen van anti
bioticumverstrekking
vervangen door
rendementsverbetering
door goede advisering
zonder antibioticum

Wensen en behoeften
van ziekenhuizen,
bejaardentehuizen
inwinnen
Overgangsperiode
antibioticavrije dier
stromen en dieren
die behandeld zijn
gangbaar IKB afzetten

Relatie psychische &
fysieke klachten

Voerfirma’s (o.a.
luzene drogerijen)

Meerweken-systeem

Hygiënisch werken
tussen verschillende
koppels en
diergroepen

Dieren die naar
verwachting niet snel
opknappen, afvoeren
van het bedrijf
(levend of dood)

Protocollen maken en
protocollair werken

Biggen vroeg
in contact laten
komen met latere
hokgenoten

Voldoende afleidingsmateriaal voor alle
diercategorieën

Comfortzone passend
bij het stadium waarin
het dier verkeert.
(leeftijd, dracht,
kraamperiode, etc)

Personeelsmanagement: de juiste
persoon op de juiste
plaats

Meer aandoeningen
aanpakken met
pijnstillers/ koortsremmers i.p.v. met
antibiotica

Mens-dierrelatie
benadering

Proces-denken

Opleiden/ motiveren
van de stalmedewerkers
Zieke dieren isoleren
buiten de groep en
voorzien van nodige
zorg

Kwaliteit drinkwater
verhogen met
vitalyzers

Eventuele
behandelingen
op geleide van
een antibiogram
(resistentie-patroon)

Medewerkers krijgen
vleespakketten van de
varkens van het eigen
bedrijf

Oplossingen via het dier
Functiebeschrijving

Oplossingen via het dier

Gezond opstarten

Kiemarm opstarten

Gezondheidsadvies
inwinnen

Indicatoren met voorspellende waarde

Gezondere omgeving
aanbrengen

Minder dieren in een stal/
afdeling

Meer bewegingsruimte per
dier

Vitaliteit biggen verhogen

Minder biggen/zeug

Rustiger/
ruimer kraamhok met
nestmateriaal

Vitaliteit zeugen verhogen

Voeding eind dracht:
luzerne en CCM
Biologisch fokken

Voeding eind dracht:
zuren en probiotica
Dieren buiten laten lopen

Weerstand varkens verhogen

Gezondheidsstatus
inzichtelijk maken
Beheersbaarheid verhogen

Mineralen en vitaminen
in beter opneembare
vorm. Vit A in caroteen
Monitoring (via chips)
gedrag van de dieren
volgen
Biggen van verschillende
tomen niet mengen

Biestvervangers bij
biggen die onvoldoende
drinken

Zeugen gecontroleerd
in contact brengen met
kiemen

Zeugen ouder laten worden

Verbouw of bouw vanuit
gezondheids technisch
oogpunt

Compartimenteren
tussen de verschillende
immuunstatussen

Drinkwater-leidingen elke 5
jaar vervangen

Evenwicht in het
darmkanaal verbeteren
door toevoeging van
zuren, oregano-olie
Geen tanden knippen of
staarten couperen, wel
castreren

CCM over de grond voeren.
Leert biggen zoeken naar
vast voer tijden zoogperiode

Biggen beter spenen

Biggen geleidelijk spenen
met alle stimuli behorend
bij natuurlijk spenen

Zeug zelf haar biggen
laten spenen (geleidelijk)

Stress verminderen

Dieren op leeftijd bij
elkaar houden, niet op
gewicht

Aroma-therapie

Alternatieve behandelingen
uitvoeren

Dieren met een
mankement afzonderen
binnen de groep

Toxines in het
darmkanaal wegvangen
met norit

Cola (light) bij biggen
met beginnende diarree

Lactoferrine.
Remt breed spectrum
bacteriën

Bacterio-fagen (virussen
die bepaalde bacteriën
infecteren)
(toekomst)
Activatie van immuuncellen in de darm door
prebiotica (zuren, kaneel,
knoflook, middenlangketen-vetzuren)

Aanzuren drinkwater

Activatie verworden
immuunsysteem

Etherische oliën (tijnolie
en oregano-olie)
stimuleren het immuunapparaat

Activatie van immuuncellen in de darm door
pobiotica (lacto-baccillen
en CCM)

Biggen vroeg in contact
laten komen met latere
hokgenoten
Fytotherapie

Seizoensgebonden fruit en
groente voeren

107

Latere leeftijd spenen

Geen dieren vanuit
de ziekenboeg terug
naar de gezonde
groep

Voeding: melkzuurbacteriën,

Voeding: galactoen fructooligosacchariden

Bacteriële vaccinaties

Bedrijfseigen
streptokokken
vaccinatie

Phage- therapie,
controle van Streptococcus suis-infecties
(toekomst)

Anti-inflammatoire immuunstimulerende fytochemicaliën.
(Teunis-bloem?)
(toekomst)

Pijnstillers bij
kreupelheid of koorts

Lantibiotics en
AMP’s Antimicrobiële-peptides)
grijpen aan op
schadelijke bacteriën
(toekomst)

AMP’s (Antimicrobiële peptides

Meervoudig
onverzadigde
vetzuren (Ω3)

Fytobiotica en
pre-biotica

Vroeg-diagnostiek:
Individuele dierherkenning (chips) die
beweging, lich..temp,
water- en voeropname
registreren

Familie-groepen

Hoge dosis vitamines
en mineralentoevoeging bij
beginnende klachten

Bifidogeen,
darmgezondheid
bevorderend.
Oplosbare voedingsvezels (fruit,
peulvruchten en
groente-wortels)

2 kraam-zeugen bij
elkaar, waarvan de
biggen als groep bij
elkaar blijven
Vitamines in
natuurlijke vorm
aanbieden, zoals
vitamine C in de
vorm van caroteen
(wortels)

Competitie
bevorderen
van gezonde
darmflora door
fructooligosacchariden

Oplossingen via de techniek
Functiebeschrijving

Oplossingen via de techniek

Gezond opstarten

Ongedierte (ratten,
muizen, vliegen)
voorkomen
Verbeteren diagnostische
mogelijkheden om ziekte
op te sporen
Flexibele stalindeling

Watergracht en
vliegengaas bij alle
openingen naar binnen

Gescheiden compartimenten voor de eigen
opfok

Mobiele omkleedruimte tussen de diercategorieën in

Stofreductie binnen de
stal

Luchtfilters op ingaande
(biofilters) en uitgaande
lucht (luchtwassers)

Ionisatie van de lucht in
de stal

Extra omkleedruimtes
tussen de diercategorieën

Quarantaine voor
ingekomen materialen en
goederen

Barcodes voor
behandelde dieren
(herkennen in de keten)
Varkens Transportcontainer per bedrijf

Monitoring ziektekiemen

Monitoring weerstand

Gezondheidscheck
(klinisch)

Vrachtauto per cluster
bedrijven

Laatste afmestdeel in
transport-container

Muli-site productie

Biggen beter spenen

“Ideale Voerbak” waarbij
zowel kunstmelk als
melk/speenkorrel gevoerd
worden

Stress verminderen

(overbezetting
voorkomen) Flexible
hokmaten/indelingen
aan te passen aan de
groepsgrootte

“Ideale voerbak”
die 24 uur verlicht is en
waar op gezette tijden
geknor van de zeug te
horen is
Hokverrijkingsmaterialen

Mobiele slachterij,
slachten op bedrijf

Gezondheidsadvies
inwinnen
Gezondere omgeving
aanbrengen

Vitaliteit biggen verhogen

Weerstand varkens verhogen
Gezondheidsstatus
inzichtelijk maken
Beheersbaarheid verhogen

Alternatieve behandelingen
uitvoeren
Activatie verworden
immuunsysteem

Vaccinaties intradermaal
zonder naald
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Kunststof coating met
alluminium-fosfaatzilver nanopartikels

Meer ruimte per
dier (m³)/ flexibele
hokgrootte

Bedrijf opknippen,
dieren met zelfde
immuunstatus
blijven bij elkaar

Wateraders (ondergrondse waterstromen) opsporen
onder de stal
(wichelroede) en
onschadelijk maken

Irisscan

Chippen

Kadavers verwerken
op het bedrijf

Kadavers opslaan in
gekoelde container in
de grond

Monitoring
antibiotica-gebruik
in dagdosis/dier/jaar
Rendac haalt
containers op, niet de
losse kadavers

Monitoring vleesdrip
in slachterij i.p.v.
bloedonderzoek
Ziekenboeg los van
het bedrijf, met
aparte hygiënesluis

Windrichting
meenemen in het
lokaliseren van de
afdelingen

Kunststof wanden,
poriedicht, waarop
geen schimmels en
bacteriën hechten
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Bijlage 5:
Experimenteerplannen
van twee veehouders

Experimenteerplannen van de twee deelnemende
veehouders: Kees van der Meijden en Henk de Lange

Experimenteren op bedrijfsniveau
Na drie bijeenkomsten met vrijdenkers, critici, experts, onderzoekers,
bevlogen varkenshouders en dierenartsen zijn wilde ideeën gefocust
tot ideeën waarmee twee innovatieve varkenshouders op hun bedrijf
kunnen experimenteren. Doel van het experimenteren is te komen
tot een reductie van het antibioticumgebruik tot nagenoeg nul.
Ontwikkelfase
In deze fase hebben de twee varkenshouders, Kees van der Meijden en
Henk de Lange, hun eigen ideeën gecombineerd met ideeën die hen
zijn aangedragen in de voorrondes van dit project en in het project
“Varkansen” van ASG. Een ideaal bedrijf bestaat niet, evenmin als een
ideaal bedrijfssysteem. Hoewel beide bedrijven op andere ideologie
zijn gestoeld, delen ze dezelfde ambitie: duurzaam produceren – maximaal dierwelzijn- maximaal diergezondheid – minimaal antibiotica
gebruik.
Deze ambitie willen ze realiseren langs de vier eerdergenoemde
ontwikkellijnen:
1. Uitbannen van preventieve behandelingen met antibiotica,
2. Therapeutisch gebruik tot een absoluut minimum beperken, geen
koppelmedicaties,
3. Minimaliseren van besmettingsrisico’s,
4. Versterken van de weerbaarheid van de dieren.
Alle bouwstenen (maatregelen) die zijn aangedragen om tot verminderd antibioticumgebruik te komen, zijn opgenomen in een matrixstructuur. In de matrixstructuur zijn op de vertikale as de processen
beschreven die op het bedrijf kunnen plaatsvinden om het gestelde
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doel te bereiken. Op de x-as is aangegeven of deze processen via de
mens, het dier of via de techniek vorm moeten krijgen. De matrix is
gevuld met maatregelen die kunnen bijdragen aan een oplossing om
het antibioticagebruik te verminderen.

“Samenhangende sets” van maatregelen
Omdat het verschillende bedrijfssystemen betreft, die ook via verschillende maatregelen hun doel willen bereiken, is aan de veehouders
gevraagd om een pakket aan maatregelen samen te stellen, toegespitst
op hun eigen bedrijfssituatie, passend bij hun manier van bedrijfsvoering, bedrijfssysteem en ideologie. Het blijkt dat beide veehouders een
andere set aan maatregelen kiezen. Kees van der Meijden kiest een
pakket dat vooral leunt op oplossingsrichtingen die via techniek tot
het minimaliseren van besmettingsrisico’s moeten leiden, terwijl Henk
oplossingrichtingen kiest waarbij het dier meer een centrale rol krijgt
en waarbij de gekozen maatregelen meer gefocust zijn op het versterken van de weerbaarheid van dieren.
Wat kun je met de matrix?
De matrix is nooit volledig en kan altijd aangevuld worden. In de
matrix zijn de bouwstenen opgenomen die ter sprake zijn gekomen in
de voorgaande plenaire bijeenkomsten en in de individuele gesprekken
met beide veehouders. In de bijeenkomsten is aangestuurd op ideeën
met een innovatief karakter. Alle maatregelen die vanzelfsprekend zijn
en behoren bij een goed management zijn niet opgenomen in de
matrix, maar mogen natuurlijk opgenomen worden als andere veehouders hiermee aan de slag gaan.
De matrix is tevens een sturingsinstrument (tool) om op bedrijfsniveau planmatig verbeteringen door te voeren, en om te kunnen
bepalen wat voor investering hierbij noodzakelijk is (mentaliteitsverandering, training personeel, investeren in bouw en techniek, etc).
De matrix is voor iedereen, van biologisch tot SPF-bedrijf. Niet elke
maatregel zal hetzelfde gewenste effect hebben op elk bedrijf, dus
maatwerk gemaakt door de veehouder samen met personeel en adviseurs is essentieel.
Op hoofdlijnen het experimenteerplan van
Kees van der Meijden

Een MRSA-vrije opfokstal
Kees van der Meijden is al zo’n 2,5 jaar bezig met gezondheidsdenken,
sinds hij geconfronteerd werd met de gevolgen van MRSA. Het is een
denktraject waarbij “de knop” om moet. Dan volgt het verandertraject
van het personeel en de adviseurs. Na intensieve samenwerking, motivering, scholing en communicatie van iedereen die bij het bedrijf
betrokken is, zijn nu de eerste resultaten al zichtbaar.
Kees: “De gelten die in de opfokperiode geen antibiotica hebben
gehad, lijken een betere productie te hebben (iets grotere biggen bij
geboorte, betere ontwikkeling) dan gelten die antibiotica hebben
gehad in de opfok.” In 2,5 jaar doorgevoerde managementmaatregelen
hebben geleid tot een reductie van het aantal dagdoses per dier per
jaar van 80 doses naar 3,97 doses.

Aandachtspunten bij verandertraject naar gezondheidsdenken
• Als ondernemer moet je in het denkproces van het personeel
meegaan. Het personeel moet de adviezen kunnen en willen
accepteren.
• Niet te veel hooi op je vork nemen. Twee aanpassingen per maand
en de resultaten daarvan evalueren.
• Managementaanpassingen monitoren: hoe bevalt de werkwijze,
werkt het?
• Elke dag met protocollen/scoringslijsten werken. Communicatie
over de protocollen.
• Via een protocol (samenwerking met ziekenhuis) het personeel vrijmaken van MRSA.
• Intensieve monitoring, om vinger aan de pols te houden.
Visie
Voor Kees is het uitgangspunt van het gezondheidsdenken dat de top
van de piramide een maximale gezondheid en weerstand moet
hebben. Dus eigen gelten opfokken en alleen nog sperma binnenhalen
om de genetische vooruitgang te waarborgen. In zijn ideale plaatje
worden de gelten vanaf de geboorte zonder antibiotica grootgebracht,
in een afgeschermd compartiment van de rest van het bedrijf. Dit
compartiment is de kraamkamer voor 400 opfokzeugen, waarin maximale zorg voor de biggen is, maximale hygiëne en waar dieren niet
gemengd worden. Biggen van 3 weken leeftijd (6,5-7 kg, afkomstig uit
de vermeerderingspopulatie) worden hier opgelegd als complete toom.
De biggen hebben nog maternale immuniteit en gaan naar een schone
omgeving waar ze geen kiemen oppikken in hun gevoelige periode.
Vanaf 15-20 kg worden de biggen verplaatst en worden de tomen
gesplitst in beren (broertjes) en gelten (zusjes) en blijven als hokgenoten bij elkaar. Beren worden afgemest en verlaten het bedrijf naar de
slacht. De gelten blijven in het compartiment tot ze ingezet worden
als vermeerderingszeug op het moederbedrijf. In het compartiment is
een voerstation aanwezig om ze deze wijze van voedering aan te leren.
Geleidelijk aan gaan deze nieuwe zeugen de oude varkensstapel
vervangen en het totale gezondheidsniveau op een hoog plan tillen.
Verwachting: MRSA-vrije opfokstal
Antibioticavrije stroom gelten die naar het moederbedrijf verplaatst
worden. Sterke vitale gelten.
Steeds verdere verlaging van het antibioticumgebruik. Dieren die nog
(individueel) behandeld worden met antibiotica, worden behandeld in
een daartoe gebouwde afdeling en verlaten die afdeling naar de slacht
en keren nooit terug naar het bedrijf.
Het experimenteerplan
Een nieuwe opfokstal (los van het vermeerderingsbedrijf) moet plaats
bieden aan 400 opfokzeugen, t.b.v. de eigen vermeerdering. Hiervoor
moeten er 11 afdelingen van 40 opfokzeugen gebouwd worden, en
drie afdelingen van 60 biggen. Indien er niet vanuit gezondheidsdenken gebouwd gaat worden maar vanuit lage kosten wordt beredeneerd,
wordt er een stal gebouwd met twee afdelingen van 220 opfokzeugen
zonder aparte biggenafdelingen.
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Samenhangende sets van maatregelen
In de bijlage is in de matrix aangegeven welke samenhangende sets
van maatregelen door Kees zijn gekozen om tot een MRSA-vrije
opfokstal te komen. De gekozen maatregelen zijn in groen aangegeven.
Oplossingen via de techniek
De stal wordt zo ingericht dat het mogelijk is om MRSA-vrije varkens
te kunnen huisvesten. Er worden kleine stabiele groepen gehuisvest in
volledig van elkaar gescheiden afdelingen (ook mest, lucht en ventilatiekanaal zijn volledig gescheiden). Ingaande lucht wordt gefilterd
d.m.v. biofilter. Ingevoerde materialen komen via een quarantaineruimte waar alle aangevoerde goederen,twee weken in blijven staan
(down- time) voordat ze verder worden getransporteerd naar de dierverblijven. Wanden (polypropyleen) zijn van zeer glad en porievrij
materiaal, waarop schimmels en bacteriën niet kunnen hechten.
Wanden zijn aan elkaar gelast, waardoor vuilophoping tussen kieren
niet mogelijk is. Gemetselde of betonnen binnenmuren zijn voorzien
van een poriedichte, gladde tweecomponentenmuurcoating. Alle
kieren en randen zijn glad dichtgekit, waardoor kiemen niet in naden
kunnen overleven. Hiermee wordt transmissie tussen opeenvolgende
rondes voorkomen. Naast een hygiënesluis (douchen bij binnenkomst)
zijn er nog twee extra omkleedruimtes (mobiele omkleedruimtes),
tussen de verschillende compartimenten (leeftijdscategorieën).
Flexibele hokmaten. Biggen van 23 kg tot eindgewicht blijven in
hetzelfde hok met toomgenoten van hetzelfde geslacht. Van 23 tot 60
kg hebben ze 0,8 m² per big, daarna 1,0 m². Het hok wordt tussentijds vergroot. Tien kleine afdelingen om transmissie zoveel mogelijk
te beperken, i.p.v. twee grote afdelingen. Combi-roostervloeren, speciaal gecoat, die over de volle breedte van de afdelingen lopen.
PVC-waterleidingen die elke vijf jaar worden vervangen. Speciale
behandelafdeling waarin dieren met antibiotica behandeld mogen
worden. Vanuit deze afdeling gaan alle dieren van het bedrijf af.
Dus dieren die met antibiotica behandeld zijn, komen nooit meer in
contact met onbehandelde dieren.
Oplossingen via de mens
Iedereen die de stal betreedt, is 24 uur varkensvrij (varkens van andere
bedrijven). Personeel krijgt vleespakketten van varkens van het eigen
bedrijf. Omkleedregime tussen afdelingen (mobiele omkleedruimtes)
van verschillende leeftijd. Dieren uit verschillende tomen worden niet
gemengd. Per leeftijdscategorie andere kleding en andere materialen
gebruiken.
Oplossingen via het dier
Alleen individueel curatieve behandelingen, geen koppelmedicaties of
preventieve behandelingen met antibiotica. Vaccinatie van alle ziektekiemen die op het vermeerderingsbedrijf voorkomen.
Monitoring gezondheidsstatus
Wat gaat er gemonitord worden?
• Bloedmonsters + swabs + mest (welke ziektekiemen komen voor op
het vermeerderingsbedrijf)?
• Gewicht van de dieren.
• Slachtlijnonderzoek bij beren.

•
•
•

Dierenartskosten (adviseringskosten en medicijnkosten).
Monitoren welke vaccins uiteindelijk weggelaten kunnen worden,
indien de hele veestapel in gezondheid klimt.
MRSA bij de dieren en de medewerkers.

Monitoring maatregelen
Monitoring van de resultaten van de aanpak via techniek, de mens en
via het dier. Hierbij zullen de successen worden beschreven, maar
zullen ook de blijvende knelpunten worden aangegeven.
Op hoofdlijnen het experimenteerplan van
Henk de Lange

Henk de lange heeft enkele jaren geleden zijn nieuwe “biologisch
varkensbedrijf” bevolkt met SPF-varkens (Specific Pathogen Free). Dat
was revolutionair op gezondheidsgebied, omdat men in de biologische
varkenshouderij in het algemeen meer focus legt op welzijn en natuurlijke weerstand, en minder op gezondheid vanuit een kiemarme
opstart.

Visie
Koploper zijn en kennis en ideeën delen. Door diergericht te denken,
wordt de relatie mens-dier belangrijker. Voor Kees is vermindering
van antibioticagebruik een absolute voorwaarde binnen het duurzaam
produceren van varkensvlees.
Randvoorwaarden
• Management optimaliseren,
• Risicoprofiel verlagen,
• Weerstand verhogen,
• Monitoring: “Meten om te weten” en vroegtijdig bij te kunnen
sturen.
Management optimaliseren door kritische processen te beschrijven,
zoals het proces van spenen en het proces van voeren rondom de
partus. Vanuit de processen protocollen beschrijven en daaropvolgend
ook protocollair werken.
Risicoprofiel verlagen in samenhang met het verhogen van de weerstand. De kwaliteit van de voedingsstoffen en de grondstofkeuze zijn
hierbij van wezenlijk belang. De darmgezondheid is van belang
rondom spenen, maar ook bij zeugen rondom de partus. Voor een
goede darmgezondheid mag de darmperistaltiek niet stil komen te
liggen. Het dier (van big tot zeug) moet te allen tijde blijven eten.
MMA (Mastitis-Metritis-Agalactia)= (uierontsteking- baarmoederontsteking- melkziekte) vinden hun oorsprong vaak in een stilliggend
darmpakket. Antibiotica zijn dan niet de oplossing, maar de oplossing
moet gezocht worden in de manier van voeren en de voedingsstoffen
vanaf 1 week voor de partus tot in de kraamperiode. Luzerne in de
laatste week van de dracht prikkelt het darmkanaal en bevordert de
peristaltiek. CCM, zuren en probiotica creëren een gunstig klimaat in
de darm, waardoor er een gunstige verschuiving kan plaatsvinden in
het evenwicht tussen de pathogene en niet-pathogene kiemen in de
darm.
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Door de manier van spenen, – zeugen gaan na vier weken overdag
naar de beer, en komen ’s avonds weer terug (partitieel spenen) –
nemen de biggen al vast voer op. De biggen blijven tot acht weken bij
de zeug, die op natuurlijke wijze de biggen speent, doordat ze dragend
is, waardoor de melkgift geleidelijk opdroogt.
Streptokokkeninfecties bij biggen kunnen grotendeels worden aangepakt door maximaal elf biggen aan de uier te hebben. Bij meer biggen
wordt er om de melk gevochten, wat resulteert in beschadigde voorknietjes en hoesten. Een tweede oplossing voor dit streptokokkenprobleem is het enten met bedrijfseigen streptokokkenvaccin. Mogelijk
dat het toedienen van een pijnstiller/ontstekings-remmer ook een
bijdrage kan leveren in het streptokokkenprobleem.
Dieren die toch met antibiotica behandeld moeten worden, gaan van
het bedrijf af en worden afgemest op een andere locatie. Hierdoor zal
het risico op het ontstaan van resistente kiemen op het hoofdbedrijf
naar waarschijnlijkheid afnemen. Dieren op deze afgezonderde locatie
worden dan, met inachtneming van de wachttermijn voor antibiotica,
biologisch-IKB afgezet.
Monitoring en meten: hierdoor worden inzichten verkregen en kan er
tijdig worden bijgestuurd. Henk heeft behoefte om op individueel
niveau te kunnen meten, om gericht dieren te kunnen behandelen
indien noodzakelijk, maar ook om meer transparant te kunnen zijn
naar afnemers in de keten.
Het individueel monitoren zou kunnen via een irisscan (nog niet
ontwikkeld voor varkens, maar wel humaan), chips (waarin vele gegevens van dat individuele dier kunnen worden vastgelegd, maar waarbij
ook gegevens kunnen worden uitgelezen, zoals lichaamstemperatuur).
En natuurlijk wordt elke behandeling vastgelegd in dagdosis per dier
per jaar.
Door spekdikte te meten aan het levende dier, is het voer beter te
sturen, zodat de dieren niet vervetten en een goede vlees-vetverhouding ontwikkelen.

Keten en consument
Henk is van mening dat de klant mee moet denken over de gewenste
ontwikkeling van het segment waar hij voor produceert. Samen
denken over de wensen en behoeften vanuit de consument en keten,
zal de afzet ten goede komen.
Antibioticavrij produceren kan heel aantrekkelijk zijn voor klanten die
met gevoelige mensgroepen te maken hebben, zoals ziekenhuizen en
bejaardenhuizen en firma’s die babyvoeding maken.
Kringloopgedachte
In de kringloopgedachte is een biologisch houderijsysteem vanzelfsprekend. Duurzaamheid vraagt dat er wordt nagedacht hoe het varken
uit de anonimiteit kan worden gehaald, dus hoe zijn de klanten/
consumenten te koppelen aan het bedrijf? De mens en het dier hebben
dan beide een functie in de kringloop, die met elkaar verbonden is
(mens-dierrelatie). Dat is de kunst van diergericht denken.

Belang van voeding
Er is niet veel bekend over een natuurlijke wijze van voeren. Zijn de
tijden van de maaltijden van belang voor de benutbaarheid van
voedsel? Hoe kun je gedroogde luzerne verwerken in het voer? Hoe
komen seizoensgebonden groenten in het varken, en wat heeft dat
voor effecten op het varken?
Prioritering in experimenteerplan
• In kaart brengen wat er nu voor verbeterslagen zijn gemaakt op het
bedrijf met betrekking tot vermindering van antibioticagebruik en
dit uitdragen.
• Experimenteren met grondstofkeuzes van voeding, in relatie tot de
darmgezondheid.
• Pilotstudy naar de benodigde techniek, om dieren individueel te
herkennen en te monitoren.
Samenhangende sets van maatregelen
In de bijlage is in de matrix aangegeven welke samenhangende sets
van maatregelen door Henk zijn gekozen om tot een antibioticavrije
dierstroom te komen. De gekozen maatregelen zijn in oranje aangegeven.
Oplossingen via de mens
De knop moet om. Zowel adviseurs, veehouders als consumenten
zouden zich meer bewust moeten zijn van de neveneffecten van antibiotica. Door te denken vanuit het dier, dus het dier centraal te zetten,
en de consument te verbinden aan het bedrijf, kan het automatisme
van antibioticatoediening verlaten worden. Er zal veel aandacht gaan
naar maatregelen die het dier in een comfortzone brengen, zoals afleidingsmateriaal, een warm ligbed en vroeg contact met latere toomgenoten. Kennis over gezondheid, gezond starten en gezond blijven is
van groot belang. Er wordt alles aan gedaan om de gezondheid zoveel
mogelijk te bevorderen, o.a. door ingrepen zoveel mogelijk achterwege
te laten, stress te verminderen rondom spenen en infectiedruk te verlagen door vaccinatie. Mochten de dieren dan toch ziek worden, dan
zijn vroege signalering en monitoring belangrijk. Naast alle goede zorg
(TLC = Tender Love and Care) is het soms noodzakelijk om antibiotica toe te dienen bij een individueel dier. Dat dier wordt dan verplaatst
naar een andere locatie. Euthanasie op een tijdstip voordat het dier
gaat lijden, ligt vaak wat vroeger dan gebruikelijk is in de veehouderij.
Oplossingen via het dier
De 3 R’en (Ruimte, Rust, en Regelmaat) moeten bijdragen aan de
stressvermindering van de dieren, en zo aan een goede gezondheid.
Het spenen wordt verlicht door dit geleidelijk door de zeug zelf te laten
doen en via ondersteuning van voedingstoffen die het darmkanaal
beschermen, zoals CCM, zuren, oregano-olie, in de overgang tussen
maternale immuniteit en een eigen opgebouwde immuniteit.
Seizoensgebonden groente en fruit spelen mogelijk een rol in activatie
van het verworven immuunsysteem, maar daar is heel weinig van
bekend.
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Oplossingen via de techniek
Vooral de gezondheidsstatus inzichtelijk maken, het principe van
“meten is weten” is volgens Henk een van de belangrijkste manieren
om vroegtijdig bij te kunnen sturen en management aan te passen.
Hier gaat het dan om monitoring op individueel niveau: (irisscan,
chips), maar ook monitoring op koppelniveau: (weerstand, ziektekiemen, antibioticagebruik (ddd/jaar), slachthuisgegevens). En natuurlijk
moet er voldoende ruimte gecreëerd worden, zodat overbezetting nooit
kan voorkomen.
Monitoring gezondheidsstatus
Wat gaat er gemonitord worden?
• Bloedmonsters + swabs + mest (welke ziektekiemen komen voor op
het vermeerderingsbedrijf)?
• Slachtlijnonderzoek vleesdrip.
• Dierenartskosten (adviseringskosten en medicijnkosten), ddd/jaar.
• MRSA bij de dieren en de medewerkers.
Monitoring maatregelen
Monitoring van de resultaten van de aanpak via techniek, de mens en
via het dier. Hierbij zullen de successen worden beschreven, maar
zullen ook de blijvende knelpunten worden aangegeven.

120

Summary

On the road towards antibiotics-free pig farming
Eijck, I. en L. van Gaalen
InnovationNetwork Report No. 11.2.268, Utrecht, The Netherlands,
August 2011.
As a stepping stone towards a breakthrough “antibiotics-free chain”
concept, InnovationNetwork has explored the feasibility of antibioticsfree farming. This project sought answers to the questions: what
does an antibiotics-free farm look like, what will the animal welfare
consequences be, is antibiotics-free farming always feasible, what risks
are to be expected from practical experiments, and what will the
economic implications be?
To answer these questions, six meetings were organized with two
animal farmers, several vets and experts. Suppliers, service providers
and entrepreneurs from other sectors were also involved. The two
farmers in the project are leaders in the field of animal health in the
pig sector. To assess the effects of antibiotics-free farming on animal
welfare, the participants felt that experiments needed to be carried
out at various farms first before any meaningful statements could be
made about this issue. The importance of positive incentives was also
mentioned. Positive incentives for not using antibiotics are often
absent at primary farms, but also in the sector as a whole.

What does an antibiotics-free farm look like?
No single answer can be given to this question. Interestingly, the most
important suggestions for solutions did not concern the “hardware”
but mainly the “software”, i.e. influences via man and animal. The
most important problem-solving approach is to achieve a change in
attitude so that everyone involved in the farm has a genuine commit-
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ment to producing without antibiotics. Success factors that man can
influence include protocol-based working, disease symptom monitoring, hygienic working practices, good climate control and putting
the animal’s needs first. From the animal’s perspective, key success
factors are starting with a high health status (SPF), quality of diet
and improving immunity. Technical success factors include pig stall
construction measures: compartmentalization and the use of easy-toclean materials can make a major contribution towards reducing the
use of antibiotics. Stalls must be designed with the animal’s health in
mind.

How do you achieve healthy farming practices, without
antibiotics, without animal suffering?
First of all, the farm must be assessed to identify potential problems
and hazards. The animal farmer must determine his level of ambition
based on his vision. All advisers and employees of the farm must share
the same vision. Financially feasible solutions must be worked out and
implemented. One method for carrying out this process in a structured manner over time is the measures matrix. Such a matrix brings
together the set objectives (ambition), the animal health problems and
hazards, and the possible measures (actions) to be taken. The animal’s
interests must be central when devising the matrix. An active
euthanasia policy will also help to avoid animal suffering.
Can antibiotics always be avoided (if not, what are the
alternatives)?
No, antibiotics cannot be avoided in all cases. For animal welfare
reasons, it may be necessary as a last resort to treat individual animals
with antibiotics. However, it is possible to eliminate all forms of
antibiotics-based herd medication and preventative treatments. The
3rd and 4th generation of antibiotics (newer types) must be exclusively
reserved for human use and be banned from animal farming. This,
however, calls for measures to safeguard the herd’s overall health.
There are several alternative treatment methods which are currently
being studied or are worth studying.
What are the risks of antibiotics-free experimentation and how
must these be mitigated?
The risk of antibiotics-free experimentation is that the selected
alternative strategy is not sufficiently effective, so that outbreaks of
disease may occur after all. In addition, it will not be possible to
implement the entire set of actions all at once and it may take time for
the measures to have a visible effect. Experimenting with antibioticsfree production may lead to the (slightly) late treatment of sick
animals with antibiotics, which may actually increase the animal’s
suffering. It is advisable not to stop the use of antibiotics suddenly,
but to do this according to a carefully planned timepath based on
the set ambitions. This keeps the risks within manageable bounds.
It is important to ensure that everyone involved (animal farmer,
employees, vet and feed adviser) all share the same ambition and
take responsibility for the experiments.

To what extent is antibiotics-free farming economically
feasible?
Unfortunately, an estimate of the economic feasibility of antibioticsfree production cannot be given at this stage. The economic feasibility
will improve if a separate and better-paid sales channel is guaranteed.
The extra income can then be partly invested in improving the
primary business. The most appropriate solutions and related costs
will differ strongly between businesses. Individual farmers will look
carefully at the costs and benefits before deciding to implement
specific measures. As for new starting businesses which have already
taken animal health on board in their stall design, operational
processes and animal selection, antibiotics-free farming is probably
always economically feasible.
Follow-up to this project
The outcomes of this project provide a sufficient basis for starting
practical experiments with antibiotics-free production at farm level,
while also broadening the scope to the chain. The measures matrix
method can be tested and evaluated in practice. Existing chain parties
can be approached to work out a concept for an antibiotics-free chain.
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