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De Dierveiligheidsindex (DVI) heeft tot doel om de risico’s op insleep en verspreiding van
besmettelijke ziekten versneld weg te nemen en het gezondheid+ en welzijnsniveau van
de varkens te verbeteren. De DVI moet vooruitstrevende varkenshouders stimuleren om
sneller door te groeien naar hogere niveaus van diergezondheid en welzijn. Uiteindelijk is
het de bedoeling om via deze weg op alle varkensbedrijven hogere niveaus van diergezondheid en dierwelzijn te realiseren.
Contactstructuur
Dit onderdeel heeft tot doel om de contactsttuctuur op de bedrijven zo aan te passen, dat het risico op insleep van besmettelijke ziekten en versleep
ervan tussen bedrijven tot een minimum beperkt
blijft. Men moet in de eerste plaats voldoen aan de
bestaande regelgeving (onder andere Regeling
Hygiëne-voorzieningen Var-kenshouderij). Daarnaast
worden aanvullende eisen gesteld aan afscherming
van het bedrijf, toelating van bezoekers, aan- en
afvoer van dieren, aan- en afvoer van voer, afvoer
van mest, afvoer van destructiemateriaal en ongediertebestrijding. Sommige gewenste ontwikkelingen kunnen niet rechtstreeks worden geëist, zoals
korte transportafstanden, overschakeling naar gesloten bedrijven en dergelijke. Door middel van een
puntensysteem worden dit soort ontwikkelingen
wel gestimuleerd binnen de Dieweiligheidsindex.

De Dieweiligheidsindex wordt ontwikkeld in opdracht van de Stichting tot Bevordering van de Dierveiligheid van het Nederlandse Varken (Stichting
Dierveiligheid). In april 1998 is door LTO-Nederland en de Stichting Dierveiligheid afgesproken dat
het basisniveau van de Dieweiligheidsindex in het
te ontwikkelen systeem van “Kolomcertifìcering” zal
worden ingebouwd. Daarnaast vindt nauwe afstemming plaats met de projecten “Kwaliteitsindex”
(PVE), “Verbreed Groen Label” (LNV/ CLM) en andere initiatieven op het gebied van certificeting.
Het Praktijkonderzoek Var-kenshouderij heeft in opdracht van de Stichting Dierveiligheid de doelstellingen van de Dietveiligheidsindex in een rapportage
vastgelegd. Dit artikel gaat in op de doelstellingen en
de opbouw van het huidige prototype van de DVI
en het belang ervan voor de praktijk Het is mogelijk
dat onderdelen van de DVI op grond van de resultaten van de pilot-fase of vanwege nieuwe ontwikkelingen binnen de sector nog worden bijgesteld.

Interne Gezondheidszorg
Dit onderdeel heeft tot doel om de gezondheidsstatus en het gezondheidsmanagement op de
bedrijven, inclusief de bedrijfsbegeleiding, naar een
hoger niveau te tillen. De IKB-voorschriften vormen
het vertrekpunt voor dit onderdeel. Aanvullende
voorschriften hebben betrekking op een planmatige
aanpak van het gezondheidsmanagement, cer-tificering van dienstverlener-s, een “vrijstatus” van het
bedrijf ten aanzien van meerdere ziekten en een
verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen en
additieven.

Doelstellingen en opbouw
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De huidige DVI-versie onderscheidt drie dierveiligheidsniveaus met oplopende zwaarte, te beginnen
bij het basisniveau DVI- 1. Het hoogste niveau, DVI4, wordt alleen sluimerend meegenomen. Uiteindelijk zal dit niveau een beschrijving moeten geven van
het ideale bedrijf van de toekomst op het gebied
van diergezondheid en dierwelzijn. De Dierveiligheidsindex onderscheidt drie aandachtsvelden:
Contactstructuur, Interne Gezondheidszorg en
Dierwelzijn. Bij elk van deze aandachtsvelden zijn
voorschriften gegeven op DVI-niveau I,2 en 3.

Dierwelzijn
Dit onderdeel van de Dierveiligheidsindex heeft een
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Schema

I : Indicatie haalbaarheidstraject Dierveiligheidsindex
% bedrijven dat kan voldoen

Niveau dlerveillgheidsindex

bij start
DVI

over

over

over

5 jaar

10 jaar

15 jaar

DVI- I (basisniveau)
DVI-2

80%
25%

80%

DVI-3

10%

50%

DVI-4 (“bedrijf van de toekomst”)

I 00%

-

I

I 00%
80%

I 00%

25%

80%

‘
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