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tekst: drs. Eva Onis

Ron Stultiëns, varkenshouder in Meijel:

“PigMatch biedt zekerheid ove r de kwaliteit van je varkens”
van PigMatch-deelnemers op dezelfde hygiënische manier worden genomen.”
Een ander essentieel onderdeel is de
periodieke bedrijfsinspectie (de biosecurity-check). Hierbij worden de hygiënemaatregelen op het bedrijf gecontroleerd. “Dat
gebeurt uitvoerig en gestructureerd, dus er
wordt niets over het hoofd gezien.”

PigMatch-deelnemer bepaalt wie de
informatie mag zien
Ron Stultiëns: “Ik ben faliekant tegen de
manier waarop biggenpaspoorten op dit
moment worden ingezet. De werkwijze is niet
transparant en daardoor is er onbetrouwbare
handel ontstaan. Soms wordt op zo’n biggenpaspoort zelfs vermeld dat een vermeerderaar PRRS-vrij is, terwijl dat onmogelijk is.
De behoefte aan een eerlijk en onafhankelijk
systeem is groot.” Vandaar dat Ron geen
moment twijfelde toen hem werd gevraagd
om mee te denken over de ontwikkeling van
PigMatch. “Denemarken is onze grootste
concurrent en zij hebben al zo’n informatiesysteem. Dus ik dacht: waarom doen wij niet
hetzelfde, maar dan nog beter?”

Vaste protocollen

Ron Stultiëns

Eind mei is pigmatch.eu gelanceerd, een internationaal en onafhankelijk webportaal over varkensgezondheid. Op
deze site wordt de actuele gezondheidssituatie op deelnemende varkensbedrijven inzichtelijk gemaakt. Bijvoorbeeld:
is een bedrijf verdacht voor een bepaalde ziektekiem en tegen welke ziekten wordt gevaccineerd? Op basis van
deze informatie kunnen verkopers en afnemers van varkens hun kwaliteitseisen optimaal op elkaar afstemmen.
Varkenshouder Ron Stultiëns (Krum Meijel B.V.) is groot voorstander van dit transparante systeem en was nauw
betrokken bij de totstandkoming ervan.
6

Het uitgangspunt van pigmatch.eu is dat
met grote zekerheid wordt aangegeven
wat de actuele gezondheidssituatie op een
deelnemend varkensbedrijf is. De informatie van de deelnemers is altijd op dezelfde
manier opgebouwd. Achter het webportaal
zit een eenduidig systeem met vaste protocollen voor periodieke bemonsteringen en
bedrijfsinspecties. Ron was vanaf het begin
betrokken bij de ontwikkeling van zowel de
protocollen als de website. “De protocollen
voor de bemonsteringsschema’s heb ik in de
praktijk getest. Om de vier maanden is er
bloed afgenomen bij de zeugen, gelten en
biggen. In verband met de betrouwbaarheid
werden per diercategorie twintig bloedjes
afgenomen. Daarvoor ontving ik een pakket
met het benodigde materiaal, waaronder
instructiepapieren en een tempexdoos voor
het inzenden van de monsters. De instructies
waren heel duidelijk, er kan niets misgaan.
Het is goed om te weten dat alle monsters

Ron heeft samen met andere betrokken partijen, waaronder ook Duitse varkenshouders,
kritisch naar de website gekeken. “Wat wil je
wel tonen en wat niet? En hoe zit het met de
veiligheid, is je informatie goed beschermd?
Dit soort zaken zijn natuurlijk heel belangrijk.” Bij het zoeken in PigMatch worden in
eerste instantie alleen de contactgegevens
van de geselecteerde bedrijven getoond. Pas
nadat de PigMatch-deelnemer toestemming
heeft gegeven, kan de informatie van het
betreffende bedrijf bekeken worden.

“Via PigMatch kan een
afnemer eenvoudig
nagaan welke managementmaatregelen nodig
zijn”
Via PigMatch kan een afnemer eenvoudig
nagaan welke managementmaatregelen nodig
zijn om de aangekochte dieren goed te integreren op het bedrijf. “PigMatch levert financiële voordelen op, want je kunt de afnemer veel
tijd en moeite besparen. En je kan bewijzen
dat je varkens van hoge kwaliteit zijn. Maar
de toekomst moet natuurlijk uitwijzen of de
varkensprijs dan ook omhoog kan”, stelt Ron.

Ongedwongen gedwongen
De kracht van PigMatch is volgens Ron de
onafhankelijkheid. “PigMatch is eerlijk en
transparant. Op internet staat precies hoe je
te werk gaat. Het systeem kan ervoor zorgen
dat wij als varkenshouders ‘ongedwongen
gedwongen’ een bepaalde richting opgaan.
Je kunt afnemers en handelaren extra zeker-

heid bieden. Ook kunnen varkensbedrijven
de aanwezigheid van bepaalde ziektekiemen,
zoals App, niet meer verborgen houden.
Sowieso wordt de behoefte aan openheid in
onze samenleving steeds groter, ook in de
varkenssector. Mensen zoeken tegenwoordig
alles op via internet. Ze gaan op verschillende websites op zoek naar achtergrondinformatie over ziekten en ziekteverwekkers.
Daardoor stellen consumenten steeds hogere
eisen aan varkensvlees. Je wil straks bijvoorbeeld zwart op wit kunnen aantonen dat je
varkens salmonella-vrij zijn.”

Internationaal belang
Een ander belangrijk voordeel van PigMatch
is het internationaal belang. Ron: “De gezondheidsstatussen zijn grensoverschrijdend,
dit maakt samenwerking tussen verschillende
landen een stuk gemakkelijker. Denemarken
heeft al zo’n systeem en daar werkt 80% van
de varkenshouders aan mee, die andere 20%
presteert in de marge. We moeten ontwikkelingen voorblijven. In Nederland hebben
we de neiging om te verzanden in details.
Schaalvergroting lijkt op dit moment de
grootste prioriteit te zijn, terwijl goed
bedrijfsmanagement veel belangrijker is,
zeker met het oog op de internationale handel. In het buitenland wordt al meer gekeken
naar voederconversie en gezondheid. Kortom,
we moeten lijnen uitzetten en PigMatch is
zo’n lijn. PigMatch is nu geïntroduceerd in
Nederland en Duitsland, het zou mooi zijn
als Polen en Frankrijk daar straks aan toegevoegd kunnen worden.”

Meer informatie

PigMatch is een initiatief van de GD en
is in samenwerking met varkenshouders,
dierenartsen en laboratoria in Nederland
en Duitsland ontwikkeld. Het systeem is
bestemd voor fokkers, vermeerderaars,
vleesvarkenhouders, handelaren en andere geïnteresseerden. PigMatch is eind mei
tegelijkertijd in Nederland en Duitsland
geïntroduceerd. Kijk voor meer informatie
op pigmatch.eu of neem contact op met
de GD via 0570-66 02 56.
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