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Antimicrobiële resistentie dreigt ons in zijn greep te krijgen. Wereldwijd ontstaan
meer en meer problemen waarbij mens of dier niet meer adequaat behandeld kunnen worden met antibiotica omdat bacteriën resistentie hebben verworven. Verantwoord en verminderd gebruik van antibiotica lijken de sleutel om deze ontwikkelingen af te remmen. Tijd dus voor actie! – Merel Postma, UGent

co

n de veehouderij zal antibioticumresistentie de grootste problemen geven
door therapiefalen, waardoor verhoogde kosten, verlies van dieren, daling van
de productiviteit en dierenwelzijn zullen
optreden. Humaan kunnen problemen
ontstaan omdat resistente bacteriën van
dier op mens kunnen overgaan. Dit kan
rechtstreeks via zoönotische bacteriën
(bacteriën van dieren die ziekte bij de
mens kunnen veroorzaken) of onrechtstreeks doordat resistente dierlijke bacteriën resistentiegenen kunnen uitwisselen
met menselijke bacteriën. Deze overdracht van resistentiegenen kan zowel via
dierpathogenen, maar ook via commensale bacteriën (darmflora) gaan. Daar-
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naast is verspreiding tussen mens en dier
via de omgeving en de voeding ook een
mogelijke route.
Eind 2010 besloot Boerenbond, in samenwerking met Belpork en uitgevoerd door
de eenheid voor veterinaire epidemiologie
met als superviserende professoren prof.
Dewulf en prof. Maes, om actie te ondernemen. Met mooie resultaten tot gevolg!

Project ‘Reductie Antibioticumgebruik’
Er werd actie ondernomen in de vorm van
de start van het project ‘Reductie Antibioticumgebruik’ (red AB). Tijdens dit project
worden varkenshouders, en in een later
stadium ook pluimveehouders, na vrijwil-

lige deelname begeleid in de optimalisatie
van hun bedrijfsvoering en de reductie van
het antibioticumgebruik.
In totaal meldden 64 varkenshouders, met
diverse bedrijfstypes, zich aan. Tijdens
een eerste bedrijfsbezoek werd op deze
bedrijven informatie vergaard over de
bedrijfsvoering, productieresultaten,
laboratoriumuitslagen, de bioveiligheidsstatus en de hoogte van het antibioticumgebruik. Na grondige analyse van de
verkregen informatie werd tijdens een
tweede bedrijfsbezoek met de veehouder
en de begeleidende dierenarts een plan
van aanpak besproken. Na ongeveer een
halfjaar werden de bedrijven opnieuw
bezocht om na te gaan of de adviezen het
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gewenste effect hadden opgeleverd. Het
project loopt momenteel nog volop. In dit
artikel tonen we de evolutie op de eerste
helft van de bedrijven.
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Figuur 1 behandelingsincidentie bij bedrijfsbezoek 1 voor de zeugen, onderverdeeld in
preventief en curatief gebruik. - Bron: Project Reductie antibioticumgebruik
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en de advisering over verbeteringen qua
preventie en verantwoord gebruik van
antibiotica. Voor veel bedrijven was het
daarnaast van groot belang dat ze zowel
technisch als financieel goede resultaten
bleven boeken.
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behandelingsincidentie

De deelnemende bedrijven
wilden goede resultaten
blijven boeken.

BI preventief zeugen
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De bedrijven waarvan de resultaten
bekend zijn, hebben tussen de 85 en 600
zeugen (gemiddeld 266) en tot maximaal
3000 vleesvarkensplaatsen. Ze liggen in
de kempen en West-Vlaanderen. Het
overgrote deel zijn gesloten bedrijven. De
meeste zeugenbedrijven werken in een
driewekensysteem met de Topigs 20zeugenlijn of met eigen kruisingen.
De reden voor deelname aan het project
was bij de meeste veehouders het verkrijgen van inzicht over hun bedrijfsvoering

BI curatief zeugen
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Welke bedrijven namen deel?

behandelingsincidentie
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bedrijfsnummer

Figuur 2 behandelingsincidentie bedrijfsbezoek 1 voor de biggen en vleesvarkens, onder-
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verdeeld in preventief en curatief gebruik. Het gebruik is voor alle bedrijven herberekend
Wat de bioveiligheid betreft, zijn er 2
naar een standaardperiode van geboorte tot slacht van 205 dagen. - Bron: Project Reductie
aspecten, namelijk de externe en de
antibioticumgebruik
interne bioveiligheid. De externe bioveiligheid slaat op alle facetten die te maken
Het antibioticumgebruik wordt uitgedrukt in behandelingsincidenties (BI). De BI is
hebben met het binnenbrengen van
een waarde die aangeeft hoeveel dieren per 1000 dieren op jouw bedrijf er dageziektekiemen op het bedrijf; de interne
lijks één dagdosis antibiotica krijgen. Gedeeld door 10 geeft het aan hoeveel
bioveiligheid omvat alles wat te maken
procent van hun leven ze behandeld worden met één dagelijkse dosis antibiotica.
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MINDER & BETER

Boerenbond • Management&Techniek 11 • 7 juni 2013

dossier • 23
23

Merel Postma werkt aan de Universiteit
Gent, Faculteit Diergeneeskunde,
Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en
Bedrijfsdiergeneeskunde, eenheid
Epidemiologie in Merelbeke. Voor meer
info: merel.postma@ugent.be
Boerenbond werkt samen met uGent,
DGZ, Proefbedrijf Pluimveehouderij en
katho aan een ADlO-demonstratieproject waarin de resultaten van het
Red AB-project zullen worden verspreid
bij de veehouders in Vlaanderen.
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Ook in de hoogte van het antibioticumgebruik bij het eerste bedrijfsbezoek
zagen we grote verschillen. De helft van
de 28 bedrijven die zeugen huisvesten,
geeft geen standaardantibioticum
behandeling aan deze diercategorie.
Voor de vleesvarkens is dit een fraaie
84%, terwijl er bij de biggen ‘maar’ 7 van
de 33 bedrijven (21%) geen standaardantibiotica toedienen aan deze dieren.
Als we antibioticumgebruik uitdrukken
in behandelingsincidenties voor zowel
preventief als curatief gebruik, zien we
eveneens een zeer grote diversiteit

W

e gaven op de deelnemende
bedrijven heel wat bedrijfsspecifieke, en ook meer algemene,
adviezen. Bedrijfsspecifieke adviezen
betroffen bijvoorbeeld een aanvullende
vaccinatie naar aanleiding van laboratoriumuitslagen, een verbetering in de looplijnen, advisering over de manipulatie van
biggen of het meedenken over de locatie
en inrichting van de hygiënesluis. We
trachtten eveneens om de advisering voor
het antibioticumgebruik bedrijfsspecifiek
toe te passen. op bedrijven waar wegens
hoge ziekte-incidenties bij een bepaalde
diercategorie het antibioticumgebruik
voorlopig nog nodig was, werd eerst
aangeraden om alle andere preventieve
maatregelen – zoals bioveiligheidsmaatregelen – in orde te brengen alvorens een
reductie van het antibioticumgebruik te
overwegen.

nd

Grote verschillen in
antibioticumgebruik

tussen de bedrijven, zoals weergegeven
in figuur 1 en figuur 2 (p. 23) voor respectievelijk de zeugen en de biggen/
vleesvarkens. ook deze resultaten gaven
ons de stellige indruk dat er verbetering
mogelijk moest zijn, met name op de
bedrijven die hoog scoorden. n
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Dit duidt aan dat er op een groot aantal
bedrijven zeker mogelijkheden zijn om
de bioveiligheidsstatus te verbeteren.
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“De toenemende antibioticaresistentie is een ernstig probleem”, aldus
Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche. “Ze bedreigt niet enkel de
volksgezondheid, maar hypothekeert ook de toekomst van onze veehouderij.” Antibiotica zijn onmisbare en waardevolle geneesmiddelen, maar
kunnen door ongecontroleerd en onverantwoord gebruik leiden tot
resistentie. Dit moet vermeden worden, willen we antibiotica ook in de
toekomst kunnen inzetten om ziektes onder controle te houden.
In de zoektocht naar duurzame oplossingen, zowel om resistentieontwikkeling tegen te gaan als om gezonde dieren op een economisch verantwoorde manier te kunnen blijven produceren, startte Boerenbond de
voorbije jaren projecten op in de pluimveehouderij zowel als in de
melkveehouderij en de varkenshouderij.
In 2010 werd op initiatief van Boerenbond, samen met het kwaliteitslabel
certus (Belpork), een eerste project ‘Red AB’ opgestart, om op 100
varkens- en pluimveebedrijven het antibioticumgebruik te optimaliseren.
Doel was een verminderd en meer verantwoord antibioticumgebruik in
deze sectoren. De leden-veehouders ontvingen het project aanvankelijk
sceptisch, maar werden later enthousiast. In 2012 werd het project
verlengd.
ook in de melkveehouderij werd actie ondernomen. samen met een
aantal partners startte Boerenbond het project ‘Duurzame melkveehouderij door verantwoord gebruik van geneesmiddelen’. Zestig melkveebedrijven zijn hierbij betrokken.
Een bijkomende realisatie was de ABcheck, een gratis webtool
(www.abcheck.ugent.be) waarmee de veehouder zijn antibioticumgebruik
kan meten en zijn bedrijf kan vergelijken met andere veebedrijven.
Check, reduce and improve is het motto. De interactieve website biedt
daarnaast uitgebreide informatie over bioveiligheid, antibioticumgebruik
en -resistentie.
Erik Mijten, directeur Studiedienst
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De deelnemers realiseerden
60% reductie van het
preventief antibioticumgebruik
bij de zeugen, 55% bij de
biggen/vleesvarkens!

Antibiotica niet gebruiken uit angst
op veel bedrijven stelden we vast dat het
antibioticumgebruik voortkomt uit ‘traditie’, ‘als verzekering’ of uit ‘angst voor het
onbekende’, terwijl deze bedrijven verder
prima draaiden. op deze bedrijven werd
daarom strenger geadviseerd om te
minderen of zelfs te stoppen met het
preventief toedienen van antibiotica. Uit
onderstaande blijkt dat de aanvankelijke
angst van de veehouders totaal ongegrond was; ze zagen hun bedrijfsresultaten zeker niet verslechteren.

Van een mug geen olifant maken
Antibiotica zijn een noodzakelijk goed bij
bacteriële infecties. In de huidige productiesystemen wordt echter te vaak gegrepen naar zeer potente middelen, terwijl in
veel gevallen de wat ‘eenvoudigere’
antibiotica ook nog prima hun werk doen.
Nieuwere en potente antibiotica worden
beschouwd als laatste redmiddelen om
met name ernstige humane infecties met
bacteriën die resistent zijn tegen de
gewone antibiotica nog te kunnen bestrijden. Deze typen antibiotica worden in de
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RED ABDEElNEMERs
ZIjN GOED BEZIG!
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De deelnemers aan het project ‘Reductie antibioticumgebruik’ kregen heel wat adviezen aangereikt. Het verminderde gebruik van antibiotica werd immers gecombineerd met een aanpassing van de bedrijfsvoering en de bioveiligheid. De resultaten
zijn veelbelovend! – Merel Postma, UGent

co

diergeneeskunde echter nog té veelvuldig
standaard ingezet bij de behandeling van
bijvoorbeeld jonge biggen. Afstappen van
het standaardgebruik van deze potente
middelen is daarom het devies. Wees
bovendien indachtig dat indien de sectoren hiertoe zelf niet in staat mochten
blijken, de kans groot is dat er van hoger
hand striktere eisen gesteld zullen
worden.

belangrijk op elk bedrijf
Weet wat er speelt op je bedrijf en handel
hiernaar door je bedrijfsvoering en de
bioveiligheidsmaatregelen te optimalise-

ren. overloop samen met je begeleidende
dierenarts niet alleen je vaccinatieschema
en de bioveiligheidsmaatregelen, maar
ook het antibioticumgebruik. Probeer
gezamenlijk een plan op te stellen om het
geheel zo verantwoord mogelijk toe te
passen op jouw bedrijf.

Veelbelovende resultaten
De veehouders die deelnamen aan het
project en waarvan de resultaten reeds
bekend zijn na de opvolging tijdens het
derde bedrijfsbezoek, laten veelbelovende
resultaten zien. Deze zijn weergegeven in
tabel 1 (p. 26).
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Productie blijft gehandhaafd Het is
duidelijk te zien dat de productieresultaten op de deelnemende bedrijven zeker
niet slechter werden, maar eerder juist
verbeterd zijn. In de looptijd van het
project werd er op deze bedrijven gemiddeld één big per zeug per jaar extra
geproduceerd en daalde de uitval. De
groei van de dieren daalde gemiddeld
zeer licht. Dit verschil is evenwel zeer
minimaal en mag daarom geen directe
aanleiding zijn om je bedrijf niet te optimaliseren ten aanzien van je bedrijfsvoering en om een vermindering van het
antibioticumgebruik na te streven.
dossier • 25
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bioveiligere bedrijven Zoals reeds aangegeven, werd verwacht dat de bioveiligheidsstatus op veel bedrijven kon verbeteren. uit de resultaten in tabel 1 blijkt
duidelijk dat dit ook mogelijk is. Met
name voor wat de interne bioveiligheid
betreft, werd op de deelnemende bedrijven grote vooruitgang geboekt (+19%).
Ook op het vlak van de externe bioveiligheid valt nog veel winst te behalen, zoals
bijvoorbeeld te zien is in de subcategorieën ‘toegangscontrole personen’ en
‘ongedierte- en vogelbestrijding’.

• Weet wat er speelt op
je bedrijf
en op welk moment.
• Verbeter waar moge
lijk de
bioveiligheidsstatus.
• Zorg ervoor dat je vac
cinatieen ontwormingsschema
’s
up-to-date zijn.
• Draag er zorg voor da
t je je
antibioticumgebruik ku
nt
verantwoorden.

Less is more

en

Belangrijk hierbij te vermelden is dat in
eerste instantie het standaard preventief
gebruik naar beneden moet. Dat dit ook
echt mogelijk is, blijkt wel uit de sprekende resultaten, namelijk een daling van
maar liefst 60% in het preventieve standaardgebruik bij de zeugen en ruim 55%
bij de biggen en vleesvarkens!

De resultaten van het project ‘reductie
antibioticumgebruik’ tonen duidelijk aan

ht

tabel 1 Gemiddelde resultaten project ‘Reductie antibioticumgebruik.’ Numeriek en procentueel
verschil tussen eerste en derde bedrijfsbezoek. - Bron: Project Reductie antibioticumgebruik
Bedrijfsbezoek 1

Gespeend/zeug/jaar

Bedrijfsbezoek 3

Verschil

Verschil
(%)

25,88

26,85

0,97

+3,75%

13,09

12,16

-0,93

-7,10%

3,49

3,25

-0,24

-6,80%

664,17

662,70

-1,47

-0,22%1

64,29

69,33

5,04

+7,84%

83,50

89,42

5,92

+7,09%

Afvoer dieren, mest en karkassen

70,75

4,54

+6,86%

Aanvoer voeder, water en materialen

41,91

43,17

1,25

+2,99%

Toegangscontrole personen

63,00

69,54

6,54

+10,38%

Ongedierte- en vogelbestrijding

62,94

69,58

6,64

+10,55%

ligging en omgeving

48,88

52,92

4,03

+8,25%

rig

sterfte tot spenen (%)

sterfte vleesvarkens (%)
Groei (g/dag)

Externe bioveiligheid

66,21

Interne bioveiligheid

49,74

59,17

9,43

+18,96%

Ziektemanagement

49,41

59,17

9,75

+19,74%

Werpen en kraamperiode

51,23

59,76

8,53

+16,65%

Batterijperiode

61,60

65,24

3,64

+5,91%

Vleesvarkenperiode

59,61

64,00

4,39

+7,37%

compartimentering, looplijnen en materiaal

38,79

51,04

12,25

+31,57%

reiniging en desinfectie

co
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Aankoopbeleid

49,71

61,54

11,84

+23,81%

Behandelingsincidentie preventief zeugen

25,96

10,44

-15,52

-59,78%

Behandelingsincidentie preventief biggen/vleesvarkens (205 dagen)

75,90

33,59

-42,31

-55,75%

Behandelingsincidentie curatief zeugen

23,18

21,55

-1,64

-7,05%

123,72

26,77

-96,95

-78,36%

Behandelingsincidentie curatief biggen/vleesvarkens

dat reductie van antibioticumgebruik
mogelijk is zonder het verlies van productieresultaten.
We hopen dat dit artikel ook andere
varkenshouders positief beïnvloedt om
ook hun bedrijfsvoering, bioveiligheid en
antibioticumgebruik eens kritisch onder
de loep te nemen waardoor de hele
sector mooie resultaten kan behalen. n

er

Antibioticumreductie, het kan!

Bo

Waar het natuurlijk om draait in het
project ‘reductie antibioticumgebruik’
is het verminderen van het antibioticumgebruik zonder verlies van productieresultaten. Hierboven toonden we al aan
dat de productieresultaten verbeterden.
Dat dit zeer mooie resultaten zijn, mag
zeker genoemd worden als we hierbij ook
de reductie in het antibioticumgebruik
meenemen die de veehouders realiseerden.
Het curatieve antibioticumgebruik daalde
bij de zeugen en biggen/vleesvarkens
respectievelijk met 7% en ruim 78%.
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Merel Postma werkt aan de Universiteit
Gent, Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep Verloskunde, Voortplanting en
Bedrijfsdiergeneeskunde, eenheid Epidemiologie in Merelbeke. Voor meer info:
merel.postma@ugent.be.

tOOLS VOOR
ZeLFANALYSe
De universiteit Gent ontwikkelde 2
online tools waarmee je kunt
bepalen of je bedrijf beter (of
slechter) scoort dan bedrijven van
je collega’s voor wat de bioveiligheidsstatus en het antibioticumgebruik betreft. Deze websites zijn
respectievelijk te bereiken via www.
biocheck.ugent.be en www.
abcheck.ugent.be. op beide
websites kan je tevens veel
achtergrondinformatie vinden over
de betreffende onderwerpen.

1 Enkel de groei van de dieren daalde gemiddeld zeer licht, de andere resultaten evolueerden positief.
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BETERE REsUlTATEN
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Voortdurend laarzen en overalls wisselen, handen wassen … voor varkenshouder
Erik Breemans uit Bree is het intussen routine geworden. Erik stapte enkele jaren
geleden in het project ‘Reductie Antibioticumgebruik’. Hij gebruikt nu minder antibiotica én realiseert betere productieresultaten. – Anne Vandenbosch
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et is zowat de koudste meidag
sinds mensenheugenis als we Erik
Breemans en zijn echtgenote
Ingrid Hoeken opzoeken. Het koppel heeft
3 kinderen, Giel (13), Stan (11) en lowie
(5). Erik en Ingrid namen 20 jaar geleden
het gemengde bedrijf van Eriks ouders in
Bree over. “Mijn ouders hielden naast hun
rundveebedrijf ook 500 vleesvarkens in
contractteelt. Ik had voorkeur om de
varkenstak uit te bouwen. Er kwam dus
bijna onmiddellijk een nieuwe zeugenstal
voor 120 dieren. In 1996 deden we alle
koeien weg en verbouwden we de rundveestal naar een gecompartimenteerde
vleesvarkensstal. Drie jaar geleden
breidden we uit naar 230 zeugen met
afmest.” Erik runt het varkensbedrijf in

zijn eentje, Ingrid werkt immers buitenshuis als secretaresse in de plaatselijke
basisschool.

deelnemer project
Erik besteedt al enkele jaren aandacht
aan de bioveiligheid op zijn bedrijf. “Eerlijk
gezegd was ik hier vroeger eigenlijk niet
zo mee bezig”, geeft hij toe. “Op aangeven
van de firma schippers pakten we al
enkele zaken beter aan dan voorheen. Zij
beschikt immers over een eigen programma omtrent bioveiligheid. In 2010 kreeg ik
echter een oproep vanuit de sector om
deel te nemen aan het project ‘reductie
Antibioticumgebruik’ (red AB). samen
met mijn dierenarts, besliste ik om mee
te doen. Antibioticumgebruik is immers
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een thema dat iedereen aangaat, je kan
dus maar beter meedoen met zo’n project
en voorbereid zijn op wat de toekomst
brengt.”
De deelnemende varkenshouders moesten een hele waslijst met vragen beantwoorden en kregen tot nu toe 3 bedrijfsbezoeken, waarbij de nodige adviezen
werden geformuleerd en opgevolgd.
“onderzoekster Merel Postma lichtte de
externe en interne bioveiligheid en het
medicatiegebruik op ons bedrijf grondig
door. Die eerste bedrijfscheck gebeurde
net na onze uitbreiding, niet het ideale
moment qua organisatie op het bedrijf,
maar anderzijds wel een goed tijdstip voor
een nieuwe aanpak. Merel gaf ons heel
wat tips ter verbetering van onze bedrijfsdossier • 27
27

Erik gebruikt vooral bij de
biggen en vleesvarkens
minder preventieve antibiotica.

dat je infecties kon overdragen op gezonde dieren. Het preventief toedienen van
een langwerkend breedspectrum antibioticum bij de jonge biggen gebeurde ook
standaard. op advies van Merel doe ik dit
niet meer. Ik behandel individueel wanneer nodig en gebruik jodium voor het
ontsmetten van de wondjes bij castratie.
Dat lukt goed. Zo hadden we na de uitbreiding in 2010 redelijk wat last van
streptokokken bij de biggen. ondanks het
verminderde gebruik van antibiotica is dat
nu dus veel minder. Voorlopig zetten we
na het spenen nog wel een middel in
tegen luchtwegenaandoeningen. ook het
verleggen van de biggen tracht ik tot een
minimum te beperkten. Vanaf het spenen
blijven de tomen gelijk tot aan de slacht.
De aangekochte gelten blijven nu 6 weken, 2 weken langer dan voordien, in de
quarantainestal.
De vrachtwagen die de slachtvarkens en
-zeugen afhaalt, komt enkel op de vuile
weg achter het bedrijf. De chauffeur
betreedt nooit de stallen en hij moet
bedrijfseigen kledij dragen. onze varkens
worden trouwens steeds op zondagavond
geladen, daardoor komt hier gegarandeerd een propere vrachtwagen. onze
ongediertebestrijding loopt al 3 jaar in
samenwerking met Schippers. Zij komen
om de 6 à 7 weken de vallen controleren.
Zelfs onze hond heeft intussen geleerd
om uit de stallen te blijven.”
samen met al deze maatregelen om de
externe en interne bioveiligheid te verbeteren, verminderde ook het preventieve
antibioticumgebruik, wat toch wel de
bedoeling is van het project. “samen met
mijn bedrijfsdierenarts werkten we een
nieuw uitgebreid vaccinatieschema uit. De
jonge zeugen worden nu achtmaal geënt
tussen een leeftijd van 10 en 32 weken; de
zeugen worden ook nog bij de dracht en
na het werpen gevaccineerd. Daar zien we
intussen positieve effecten van: ook het
curatieve geneesmiddelengebruik verlaagde. Dat betekent niet zozeer minder
kosten, want vaccins zijn niet goedkoop,
maar wel veel minder miserie in de
stallen. Je ziet het aan de gezondheid van
de dieren. Vroeger had elke ronde biggen
toch wel last van vervelende diarree door
E. coli. Nu heb ik daar al een hele tijd niet
meer tegen behandeld. En natuurlijk doe
je al deze inspanningen omdat je merkt
dat het een gunstig effect heeft op de
productieresultaten! n

nd

opvolg, werk ik veel gestructureerder. Als
een taak klaar is, is ze nu ook effectief
gedaan. Ik volg nu ook logische looplijnen
bij mijn werkzaamheden. Zo zal ik steeds
starten in de kraamstal, vervolgens naar
de drachtigezeugenstal en de biggenbatterij gaan en eindigen in de vleesvarkensstal. Die rondgang doe ik zeker tweemaal
per dag. Telkens ik naar een andere
afdeling ga, wissel ik bovendien van outfit.
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voering, maar natuurlijk is niet alles
zomaar implementeerbaar op een bestaand bedrijf.” De advisering had het
nodige effect. Dat bleek alvast uit de
resultaten van de tweede uitgebreide
bedrijfsopvolging in 2012. Vooral het
gemiddeld aantal levend geboren biggen
en het productiegetal evolueerden positief. Ook de cijfers van de externe en
interne bioveiligheid – op basis van de
Biocheck (zie ook p. 23) – stegen tot boven
het gemiddelde van alle deelnemers.
Maar nog belangrijker is dat het antibioticumgebruik mooi daalde, dankzij de
geformuleerde adviezen. Erik gebruikt
vooral bij de biggen en vleesvarkens heel
wat minder preventieve antibiotica dan
voorheen. De totale behandelingsinciden-
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Specialisatie: gesloten bedrijf met 230 zeugen
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je moet volledig achter deze aanpak staan,
anders heeft het geen zin.

tie daalde naar 82, waardoor Erik nu tot
de ‘eerder weinig antibioticumgebruikende veehouders’ behoort.

Andere aanpak
“Ik pas al sinds mijn start als varkenshouder het driewekensysteem toe, dat werkt
handig als je alleen bent. Er zitten zo’n 33
zeugen per groep. Voorheen was ik de
hele dag met allerlei werkjes tegelijkertijd
bezig. sinds ik de adviezen van red AB
28
28 • dossier

Ik doe zowel laarzen als een overall in een
andere kleur aan, zo is geel bijvoorbeeld
de kleur van de biggenafdeling. Dat lijkt
allemaal veel moeite, maar eens die klik
in je hoofd is gemaakt, verloopt dat vlot en
zonder nadenken.
Wanneer ik nu dieren behandel, neem ik
een andere naald per toom biggen of per
groep zeugen. Vroeger gebruikte ik een
naald zolang ze meeging. Idem dito voor
de castratiemesjes. Je stond er niet bij stil
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