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De preventie van visziekten

Belang van lage infectiedruk
en goede weerstand
J. Scheerboom

Bij verlaging van de infectiedruk en verhoging van de weerstand tegen ziekten zal een
bassin met vissen minder uitval vertonen. De vis zal dan ook minder voedingsstoffen
nodig hebben voor de vorming van afweer. Wat wordt uitgespaard, kan worden aangewend voor lichaamsgroei. Dit principe is zeer algemeen. Zo is het in de varkenshouderij
bekend dat SPF-bedrijven (SPF Specific Pathogen Free; vrij van bepaalde ziekteverwekkers), 10 procent meer groei realiseren(l).
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In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe in
de visteelt een lage infectiedruk en een goede
weerstand kunnen worden verkregen .
Wat is weerstand
Gewervelde dieren beschikken over een afweersysteem tegen ziekteverwekkers . Ziekteverwekkers zijn kleine organismen (virussen,
bacterien, schimmels en parasieten) die hoger
ontwikkelde levensvormen als voedingsbodem gebruiken om te groeien en zich te
vermenigvuldigen tot hoeveelheden die voor
de hogere levensvorm levensbedreigend zijn .
Bij vissen vormt de huid een barriere om het
binnendringen van ziekteverwekkers te voorkomen. Geen geringe opgave, want door het
waterige milieu maakt de huid intensief contact met de aanwezige ziekteverwekkers . De
zwakste plaatsen zijn kieuwen en darmepitheel, want om hier het transport van voedings- en afvalstoffen goed te laten verlopen,
dienen de overgangen tussen binnen- en buitenwereld dun zijn. Dit is strijdig met het belang van een afdoende barriere tegen ziekteverwekkers. Deze dringen dus vooral via
kieuwen en darm naar binnen.
Gelukkig dat een vis en andere gewervelde
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dieren in staat zijn een eenmaal binneng edrongen ziekteverwekker selectief op te sporen en te vernietigen! Hoe een vis het presteert onderscheid te maken tussen lichaam seigen en lichaamsvreemd, is in 1980 door Ger
Rijkers (2) beschreven :
Specificiteit
Voor de herkenning van lichaamsvreemde
stoffen zijn witte bloedlichaampjes, de zogenaamde Iymphocyten, verantwoordelijk. Deze
bloedcellen kunnen voor het oproepen van
een immunologische reactie \31 volstaan met
een groepje van zes tot zeven aminozuren (de
bouwstenen van eiwitten) aan de buitenkant
van het vreemde lichaam.
Hiertoe zijn de Iymphocyten aan de buitenkant
bezet met miljoenen verschillende bindingsplaatsen . Voor elke vreemde combinatie van
zes tot zeven aminozuren is in een vis wei een
bindingsplaats aanwezig. Een vreemd lichaam
wordt getraceerd door een bindingsplaats die
'past' op een stukje indringer. De Iymphocyt
produceert dan 'antistoffen' die precies aansluiten op de zes tot zeven kenmerkende
aminozuren van het vreemde lichaam. De antistoffen binden zich vervolgens aileen met dit

speciale eiwit en nergens anders mee: specificite it is €len van de kenmerken van een
immunologische reactie.
Het complex van lichaamsvreemde stof en
antistof w ordt vervolgens op tweeeriei wijzen
onschadelijk gemaakt:
1. Macrofagen, witte bloedlichamen van een
ander type, verzwelgen en verteren de aan
het antilichaam gebonden vreemde stof.
2. Een 'complementsysteem' maakt verbinding tussen antistof en het vreemd lichaam
en doet deze laatste oplossen.
Er gaat enige tijd overheen voordat een Iymfocyt - na een ziekteverwekker te hebben herkend - zo ver is dat er voldoende antistoffen
kunnen worden geproduceerd. Ondertussen
krijgt een ziekteverwekker de gelegenheid te
groeien en zich te vermenigvuldigen! Snelheid
van reageren is dus van levensbelang en
overleven is aileen mogelijk als de produktie
van antistoffen sneller verloopt dan de toename van de ziekteverwekker.
In aile gewervelde dieren ontwikkelen zich nu
uit de Iymphocyten, die een eerste contact
met een indringer hebben gehad, de zogenaamde 'geheugencellen'. Geheugencellen
zijn in staat bij een volgende invasie van deze
ziekteverwekker sneller een hoeveelheid

antistoffen t e produceren. De infectie kan dan
zo snel onder controle zijn dat er nauwelijks of
geen ziekteverschijnselen hoeven op te treden. Op de vorming van 'geheugencellen' berust het principe van het enten.
Bij het enten wordt een zeer geringe hoeveelheid smetstof in het lichaam gebracht. We
den ken hierbij allereerst aan het inbrengen
met een injectie (zoals voor dure sierkarpers
mogelijk is); het kan ook door in de omgeving
van de vis wat ziekteverwekkers aan te brengen. Door de geringe hoeveelheid gaat er langere tijd overheen voordat het zich in de vis tot
levensbedreigende hoeveelheden heeft ontwikkeld. Een vis die in een goede conditie verkeert, zal op tijd voldoende antistoffen produceren. Verzwakte vissen doen hier langer over
en lopen zo meer kans het loodje te leggen.
Ook bij de mens heeft de vorming van specifieke antistoffen de meeste kans van slagen
als hij/zij in voldoende conditie is . Zo maakte
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
onlangs bekend dat gedurende de griepepidemie van november en december 1993
3.900 Nederlanders meer zijn overleden dan
normaal in deze tijd. Zeer waarschijnlijk
medelanders die door een slechte conditie of
verzwakt door andere ziekten over te weinig
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.. De immuunorganen van een karper (naar Rijkers) .
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antistoffen te ontwikkelen die de ziekteverwekkers vernietigen, v66rdat zij tot levensbedreigende hoeveelheden zijn uitgegroeid.
Een verlaging van het kiemgetal (aantal microorganismen per cm 3 ) kan men op twee manieren bereiken:
1. Door het terugbrengen van voedingsstoffen
(C-bron) voor bacterien.
2. Door het gebruik van UV-licht.

.. Tankjes forma/ine ter pre ven tie van ziekten.
Deze foto is in Denemarken gemaakt, dus niet
in Nederland.

energie beschikten om tegen de 'onschuldige'
griep voldoende specifieke antistoffen te
mobiliseren .
Kortom: enting van vissen heeft de meeste
k'ans van slagen als zij in de beste cond itie verkeren. Er kom t dan maximale energie ter beschikking voor de aanmaak van de spec ifieke
antistoffen en de vorming van geheugencellen. Men kan dit nastreven door de volgende omstandigheden te realiseren:
1. Een goede waterkwaliteit.
2. Rust, regelmaat en reinheid.
3. Een minimale aanwezigheid van micro-organismen in het water (een lage infectiedruk) .
4. De ontwikkeling van immuniteit ('geheugencellen') tegen veel voorkomende bedrijfsziekten.
5. Een optimaal voerniveau.
Vooral wat betreft de punten 3 en 4 zijn in de
praktijk interessante ontwikkelingen te constateren. Er wordt daarom hieraan meer aandacht besteed.
Een /age infectiedruk

Wij zagen al: hoe lager de infectiedruk des te
minder ziekteverwekkers er in slagen via de
huid, darm of kieuwen een vis binnen te dringen en des te meer tijd er is om voldoende
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Het terugbrengen van voedingsbodem
Organisch materiaal in het visteeltsysteem
vormt een voedingsbodem voor micro-organismen, ook voor ziekteverwekkers. Het dient
dus tot een minimum te worden gereduceerd .
Natuurlijk mag vermorsen van voer niet voorkomen . En uitwerpselen dienen sne l uit het
visteeltgedeelte te worden afgevoerd.
Bacterievlokken ontwikkelen zich met name in
het biofilter waar de nitrificerende bacterien
worden overgroeid. De ontstane biomassa
kan zovee l zuurstof opnemen dat hieronder
een laag van zuurstofloosh eid ontstaat waarin
anaerobe bacterien tot ontwikkeling komen. Er
worden dan giftige stoffen aan het water toegevoegd zoals zwavelwaterstof, methaan en
lachgas. Afstervende bacterien staan bovendien giftige stoffen aan het water af die met
lij kegif zijn te vergelijken. Deze stoffen vormen
een aanzienlijke belasting voor het immuunsysteem van een vis.
In de praktijk kan de aangroei van biofilters binnen de perken worden gehouden door de hydraulische belasting hoog genoeg te laten zijn.
Er is dan voldoende zelfreinigend vermogen.
Een andere mogelijkheid is frequenter het
dragermateriaal te reinigen. Het reinigen kan
met een blower geschieden aan de onderkant
van het filter aangebracht.
Spectaculair is de oplossing van 'Mondi-aal'
het paling-veredelingsbedrijf uit Veenendaal.
Het dragermateriaal bestaat hier uit biopak
materiaal (ringetjes verstevigd met kruis) dat
op gezette tijden door een blower naar buiten
wordt geblazen en in een reusachtige wasmachine wordt gereinigd (zie foto's).
Een minder bekende manier is het zoutgeha l-
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te van het teeltwater tot een EC van 2 a 3 mS
op te voeren . Van veel bacteriesoorten wordt
de ontwikkeling hierbij onderdrukt, terwijl veel
vissoorten, zoals meerval, paling en tilapia het
zoutgehalte goed verdragen .
Weer een andere mogelijkheid biedt het wervelend zandfilter (zie de vorige aflevering van
AQUAcultuur) waarbij een continue verjonging
van de biofilm plaatsvindt doordat zandkorrels,
het dragermateriaal, tegen elkaar botsen en zo
oude aangroei van de biofilm losschuren.

Gebruik van UV-/icht
Door met UV-licht het kiemgetal (maat voor de
hoeveelheid in 1 cc teeltwater aanwezige micro-organismen) te beperken. Kamstra schreef
over deze vorm van desinfectie van recirculatiewater eerder in AQUAcultuur (31.
Het gebruik van UV begint langzamerhand algemeen te worden. Vooral bij de opfok van
jongbroed, zoals in glasaalunits en de teelt van
karperachtigen is het effect van UV-behande-

ling van het teeltwater opmerkelijk: de vissterfte is lager en de groei hoger. Vergeet niet dat
jonge visjes de eerste weken van hun bestaan
nog nauwelijks in staat zijn antistoffen te
vormen en dus infecties het hoofd te bieden.
Maar ook volwassen vissen vertonen minder
uitval. Bij een aldus verkregen lagere infectiedruk ontwikkelt de immuniteit tegen bedrijfsziekten zich ook beter. Dit laatste heeft nu
enige uitleg nodig.

Passieve immunisatie
Men kan bij vis 'passief' immuniteit opwekken
door deze bloot te stellen aan een geringe
hoeveelheid ziekteverwekker in het water . Op
deze manier kan men, al enige tijd v66r het
overzetten, een partij vis kennis laten maken
met de micro-flora en -fauna van de andere
bak. Zo kan men pootaal, v66rdat deze in het
afmestgedeelte terechtkomt, immuniseren
tegen EVE (European Virus of Eel) door enkele
oudere palingen met virus bij te voegen in de

.. UV-/ampen in de pompbak. Micro-organismen ver/iezen, na b/ootgeste/d te zljn aan UV-/icht,
het vermogen zich te vermenigvu/digen. fen ver/aging van het kiemgeta/ van het water en een
/agere infectiedruk voor de vis is het resu/taat (foto gemaakt bij 'Mondi-aal' te Veenendaal).
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.. Het biofilter van Mondi-aal (rechts). Aan de onderkant openingen voor de aanvoer van verse
lucht. Het dragermateriaal (ringetjes) wordt regelmatig met een blower opgezogen om in een
'wasmachine' te worden gerei(ligd.
nog virusvrije bak. Het overzetten van vis verloopt dan met de minste problemen .
Deze handelswijze is echter niet voor elke
ziekteverwekker toep~sbaar! EVE is toevallig een van de vele niet-virulente virus, een virus waarvan het ziekteverloop mild kan verlopen. Er zijn echt~r ook viru sinfecties waarvan
·het overbrengen van zelfs de geringste hoeveelheid smetstof tot algehele sterfte kan leiden (zoals VHSV bij forel). Tegen deze primaire infectieziekten ka n de vis uitsluitend worden beschermd door stringente hygi enemaatregelen in te stellen.
Buitensluiten
Het is aan te bevelen een voetenbad met desinfectans te gebruiken dat dagelijks wordt verschoond. Schepnetten worden in een bad
geconcentreerd zout gezet. En bezoekers worden zo veel mogelijk op vriendelijke w ijze buiten de deur gehouden. Mocht er in de visteelt
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eens vee l geld worden verd iend, dan is de
bouw van een 'hyg ienes lui s' wellicht een goede, van de belasting aftrekbare, investering.
Eventuele bezoekers moeten dan consequent
laarzen en bedrijfskleding aandoen .
Aparte zorg verdient de innam e van pootgoed.
Deze betrekt men natuurlijk van een betrouwbaar bedrijf, het li efst van maar een. Want hoe
meer leveranciers, hoe meer kans op ziekteinsleep . Een certificaat is hopelijk een goede
garantie.
Met het oog op de mogelijkheid van ziekte-insleep komt het vandaag de dag op bedrijven
regelmatig voor dat men produktiecapaciteit
ongebruikt laat. Het voork6men van ziekte-insleep laat men dan zwaarder wegen dan het
belang van voldoende 'Standing Stock' . Men
moet zich hierbij realiseren dat nieuwe vis altijd nieuwe bacterien (soorten en stammen)
met zich meedragen waartegen de al aanwezige vis immuniteit moet ontwikkelen.

Het volgende voorbeeld moge duidelijk maken
dat bij zowel de nieuwe als de al aanwezige vis
de weerstand onder druk komt te staan :
In een systeem zijn de ziekteverwekkers A en
B aanwezig en ziektekiem C wordt op het bedrijf ge·introduceerd . De vis wordt ziek. Van
welke ziekteverwekker is de vraag. Dat nu valt
moei lijk te zeggen. Door afwezigheid van geheugence llen ligt een uitbraak van kiem C voor
de hand, maar door de verzwakking van de algehe le conditie die de vorming van antistoffen
te gen C met zich meebrengt, kunnen de al
aanwezige verwekkers A of B 'doorbreken'. Zo
kunnen heel wat leveranciers ten onrechte de
schuld hebben gekregen een ziekte binnen het
bedrijf te hebben gebracht.

Geneesmiddelen
Om de race tussen ziekteverwekker en de produktie van antistoffen gunstig te be'I'nvloeden,
w orden wei eens geneesmiddelen toegediend. De bedoeling is de ziekteverwekker in
de groei te remmen. Ais men met een bacterie te maken heeft, kan dit met een antibioticum . Echter, met een antibioticum wordt ook
het immuunsysteem onderdrukt. Ais het een
virus infectie betreft mag men zeker geen
antibioticum toevoegen, want virussen reageren niet op antibiotica, terwijl het immuunsystee m dit wei doet! Een arts moet daarom met
zeke rheid weten dat het een bacterie-infectie
betreft, voordat hij/zij antibiotica voorschrijft.
Pa ra sieten kunnen vaak met eenvoudige ingrep en of behandelingen worden geelimineerd. Zo zijn tegen een temperatuurverhogi ng tot 28-35°C zijn weinig parasieten bestand. Een bad (van enkele uren) in een 1 procent NaCL-oplossing doet ook wonderen (om
de ge nezing te bespoedigen dient matig te
wo rd en gevoerd. De vertering en verwerking
va n voedse l vragen veel energie en een deel
va n deze energie kan beter worden besteed
aan de vorming van afweer).
Er zijn ve le geneesmiddelen voorhanden en de
gebru ikers beginnen steeds meer hun twijfels
te krijg en over de effectiviteit ervan. In het ene
geval helpt een middel wei, in het andere ge-
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val blijkt het erger dan de kw aal. Gewoon ru st
en goed water zijn . dan gewoon het best e
medicijn. De vragen die in de praktijk rezen ,
blijken zo dringend dat binnen de NEVEVI een
werkgroep is in gesteld met als doe I omtrent
het medicijngebruik duidelijkheid te verkrijgen.

Werkgroep binnen NEVEVI
Jan van Rijsingen (bestuurslid van NEVEVI)
dee Ide mij hierover het volgende mee: " De
eind 1993 opgerichte Nederlandse Vereniging
van Viskwekers (NEVEVI) is vanaf eind mei
1994 officieel met vaste ingangen naar het
Produktschap en wegen naar het Mini sterie.
Binnen de NEVEVI werden drie probleemgebieden geconstateerd. Om tot oplossingen te
komen is er voor elk probleemgebied een
werkgroep ing este ld . Zo is er een werkgroep
die zich bezighoudt met:

+ De 'wasmachine' van Mondi-aal.

Hier wordt
het dragermateriaal ontdaan van overbodige
aangroei. Hierdoor wordt in het druppelfilter
minder 'voedingsbodem' voor ziekteverwekkende bacterien geboden en vinden er minder
anaerobe omzettingen plaats.
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a. De gezondheid en welzijn der dieren;
b. De Wet Gezondheid en Welzijn der Dieren;
c. Het medicijngebruik binnen de visteelt.
De commissie moet met een onderzoeksplan
komen voor de komende vier jaren. Voorts is
er een werkgroep die zich bezighoudt met
waterzuivering en een werkgroep die de diverse vistee ltsystemen bedrijfsmatig gaat vergelijken.
Het is misschien ook interessant om in AOUAcultuur te vermelden dat 90 procent van de
praktiserende vistelers in Nederland inmiddels
lid is geworden van NEVEVI. De contributie
bedraagt f 250,- en er is een opslag voor elke
kg voer die men afneemt. Op jaarbasis kan de
contributie oplopen tot f 10.000 tot 20.000,Hier kun je iets mee!
Om op een bepaalde vraag een antwoord te
krijgen kan men binnen de vereniging inschrijven. Het onderzoek wordt uitbesteed aan een
onderzoeksinstelling en de verkregen kennis
komt ter beschikking van degene(n) die hier-

voor betalen. Er is dus een directe relatie tussen het probleem, het budget en de oplossing.
Leden van NEVEVI kri jgen 50 procent korting.
De kennis blijft gedurende twee jaar beschermd. " Tot zover Jan van Rijsingen.
U begrijpt nu waarom het zo belangrijk is veel
aandacht aan de preventie van ziekten te besteden. In een volgende aflevering wordt dieper ingegaan op geneesmiddelengebruik en
op de verblijftijd in de vis van geneesmiddelen
en residuen van geneesmiddelen.
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