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SAMENVATTING

De mo der ne se lec tie be drij ven van fok var kens heb ben meest al een hoge sa ni tai re sta tus. Toch zijn er hy gi ënische
risico’s ver bon den aan het in tro du ce ren van nieuw fok ma te ri aal op een var kens be drijf. Aang ekoch te fok var -
kens kun nen (la tent) be smet zijn met een in fec tieus agens waar op niet ge con tro leerd wordt op het be drijf van
her komst, of ze kun nen be smet ra ken met om het even welk in fec tieus agens tij dens het trans port. Aang e koch te
fok var kens die een SPF (spe ci fied pa tho gen free) -sta tus of mi ni mal dis e a se sta tus heb ben, zijn niet im muun te -
gen de in fec tieu ze agen tia die op de SPF-lijst staan en kun nen even tu eel ernstig ziek wor den als ze in con tact
komen met één van deze pa tho ge nen op het be drijf van be stem ming. Daar om moe ten nieuw aang ekoch te fok var -
kens bij aank omst in qua ran tai ne ge hou den wor den.  Van te vo ren moet de qua ran tai ne stal gron dig ge rei nigd en
ont smet wor den.

ABSTRACT

Mo dern pig bree ding com pa nies most ly have a high sa ni ta ry sta tus. Ne ver the less, ac qui ring new bree ding stock
even from com pa nies with a high sa ni ta ry sta tus al ways im plies cert ain hy gie nic risks. Pur cha sed bree ding stock may
car ry in fec ti ous agents which are not mo ni to red on the farm of ori gin, or may be co me con ta mi na ted du ring trans port.
SPF or mi ni mal dis e a se bree der pigs have no ac qui red im mu ni ty against the in fec ti ous agents which they are gu a ran -
teed free of. Thus on ar ri val at the farm of des ti na ti on, they come in con tact with some of the se agents and may de ve lop
se ri ous dis e a se symp toms. The re fo re, new ly ac qui red bree ding stock should go into qua ran ti ne on ar ri val, and the pre -
mi ses used for the qua ran ti ne should be tho roughly cle a ned and dis in fec ted be fo re arival.

INLEIDING

De se lec tie van fok var kens ge beurt te gen woor dig op
ge spe ci a li seer de se lec tie be drij ven met een hoge tot zeer
hoge sa ni tai re sta tus. Daard oor is het ri si co voor de af ne -
mers op het bin nen breng en van hoog be smet te lij ke, nieu we
dier ziek ten van uit aang ekocht nieuw fok ma te ri aal veel
ge ring er ge wor den. Meer de re se lec tie be drij ven clai men
zelfs een SPF-sta tus voor hun fok var kens. SPF be te kent
dat men ga ran deert dat de die ren vrij zijn van een voor af
vast ge leg de lijst van be ken de pa tho ge ne mi cro- or ga nis -
men. Door FELASA (Fe de ra ti on of La bo ra to ry Ani mal
Scien ce Asso ci a ti ons) wordt voor var kens een lijst voor -
ge steld van mi cro-or ga nis men waar op bij voor keur ge -
con tro leerd wordt. Be drij ven die de ge zond heids mo ni to -
ring van hun die ren op deze lijst ba se ren, kun nen een

FELASA-er ken ning be ko men. De die ren wor den ge -
con tro leerd op de af we zig heid van de te on der zoe ken
pa tho ge nen, het zij on recht streeks met be hulp van se ro lo -
gie, het zij recht streeks met be hulp van PCR, kweek of
im mu nof lu o res cen tie. De SPF-sta tus heeft niet al leen
be trek king op de die ren zelf maar ook op hun om ge ving.
Het is dui de lijk dat de SPF-sta tus slechts kan be hou den
wor den op voor waar de dat de die ren ge hou den wor den
bin nen strik te hy gi ënebarrières in iso la tie stal len en dat ze 
geen con tact heb ben met niet- SPF- die ren. De SPF-stra -
te gie laat toe om ook en zo ö tische pa tho ge nen, die recht -
streeks van de zeug op de big gen wor den overge dra gen,
uit de fok ke rij te we ren (bij voor beeld atro fi sche rhi ni tis).
Wan neer SPF-fok var kens ge le verd wor den, moet er een
be gel ei dings do cu ment bij ge le verd wor den waar op de
re sul ta ten van de laat ste ge zond heids mo ni to ring van het
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toe le ve rings be drijf als ook de voor af gaan de re sul ta ten,
ver meld zijn. Op die ma nier kan men na gaan of de con -
tro le lijst vol doet aan de FELASA-nor men. Men kan ook
na gaan of even tu eel één of meer de re van de tes ten een
po si tief re sul taat op ge le verd heeft (heb ben). In dat ge val
ver lie zen de die ren hun SPF-sta tus en ko men ze te recht in
de “mi ni mal dis e a se sta tus”.

SANITAIRE RISICO’S

Ondanks de spec ta cu lai re voor uit gang op hy gi ënisch
vlak in de se lec tie be drij ven blij ven er sa ni tai re risico’s
ver bon den aan het in tro du ce ren van nieu we fok var kens.
SPF-fok var kens zijn wel ge ga ran deerd ne ga tief ge test voor
de pa tho ge nen die ge spe ci fi ceerd zijn op de lijst in het be -
gel ei dings do cu ment. Dit be te kent per de fi ni tie dat ze kun -
nen be smet zijn met om het even welk pa tho geen mi cro-or -
ga nis me dat niet op de lijst staat. Bo ven dien heeft elke
di a gnos ti sche mo ni to ring zijn be per king en, en kun nen er
dus steeds vals ne ga tie ve re sul ta ten zijn. Dit is ty pisch het
ge val bij be paal de ziek te kie men waar voor op dit mo ment
geen tes ten be staan om symp toom lo ze dra gers (car riers) op
te spo ren. 

Ten slot te is het ei gen lij ke trans port van de fok die ren
on te gen spre ke lijk het groot ste ri si co. Tran sport is een be -
lang rij ke stres sfac tor voor de die ren. Indus trieel ge hou -
den land bouw huis die ren ko men over het al ge meen wei -
nig in con tact met men sen. Van daar dat het vang en van
die ren op zich reeds een erge stress ver oor zaakt. Vóór het
trans port wor den die ren bo ven dien ge her groe peerd, het -
geen even eens stres se rend is. Tij dens het trans port zit ten
de die ren dicht op een. Ook dit “crow ding” ef fect vormt
een bij ko men de stres sfac tor. In een me de de ling van de
Eu ro pe se Com mis sie aan de Raad en aan het Eu ro pees
par le ment van 18 no vem ber 2002 wordt het vol gen de ge -
steld: “Meer de re pa tho ge ne mi cro-or ga nis men die on der 
nor ma le fok ke rij om stan dig he den geen ziek te ver oor za -
ken, kun nen na het trans port van de die ren, ag res sie ver
wor den en ziek te ver oor za ken. Tran sport stress kan pa -
tho ge ne mi cro-or ga nis men die aan we zig zijn bij ge zonde 
dra gers, re ac ti ve ren en her uit schei ding te weeg breng en”.
Dit werd on der an de re dui de lijk aang etoond bij Cam py lo -
bac ter-in fec ties bij kip pen (Sla der et al., 2002). Vol gens
Black (2003) is een stres sor een in wen di ge of een uit -
wen di ge sti mu lus die de hy po tha la mus - hy po fy se - bij -
nie ras en het sym pa ti sche ze nuw stel sel ac ti veert, zo dat
het dier zich kan aan pas sen en kan le ven met de stress. Er
is dus een vrij stel ling van ca techo la mi nen. Tal van bac te -
ri ën, waar on der Sal mo nel la, be zit ten re cep to ren voor ca -
techo la mi nen. De bac te rie be schikt over een sen sor sys -
teem waard oor ze een stres stoe stand bij de gast heer kan
re gis tre ren. Bij var kens werd aang etoond dat cor ti sol dit
ef fect niet heeft (Sta bel en Fe dor ka-Gray, 2004). Stress
in du ceert bij de die ren ook een “acu te fase res pons”, die
ver ge lijk baar is met de acu te fase res pons die men vast -
stelt bij in fec ties of bij om het even wel ke an de re weef sel -
be scha di ging (Deak et al., 1997). De acu te fase res pons is 
een re ac tie pa troon waar bij de le ver plot se ling an de re ei -
wit ten gaat se cre te ren, on der an de re me taal bin den de ei -

wit ten. Een te kort aan ij zer geeft stress waar op bac te ri ën
kun nen re a ge ren door een wij zi ging van hun fe no ty pe.
Deze ele men ten ver kla ren ten min ste voor een deel waar -
om trans port stress kan lei den tot de her uit schei ding van
pa tho ge nen door asymp to ma ti sche dra gers. Onder der -
ge lij ke om stan dig he den zijn de die ren ook ge voe li ger
voor nieu we be smet ting en die ze kun nen op doen tij dens
het trans port of op het be drijf van be stem ming. SPF-die -
ren heb ben im mers geen adap tie ve im mu ni teit te gen de
pa tho ge nen die op de ho ger ge noem de lijst staan.

De reeds aan we zi ge die ren op het be drijf vor men in -
der daad een niet te on der schat ten be smet tings ri si co voor
de nieuw aang evoer de die ren. Mee stal zijn er op het be -
drijf van be stem ming geen SPF-var kens maar enk el con -
ven ti o ne le var kens aan we zig. Zelfs wan neer de be drijfs -
ei gen var kens po pu la tie er kli nisch vol ko men ge zond uit -
ziet, kan ze toch een be lang rij ke be smet tings bron vor -
men. Onder con ven ti o ne le mi lieu om stan dig he den is er
vaak een even wicht tus sen ener zijds de vi ru len tie van de
aan we zi ge mi cro-or ga nis men en de in fec tie druk en an der -
zijds de in trin sie ke weer stand en de adap tie ve im mu ni teit
van de die ren. Wan neer de nieuw aang evoer de SPF- dieren
met deze con ven ti o ne le die ren in con tact ko men, heb ben
de eerst ge noem de geen adap tie ve im mu ni teit te gen de
pa tho ge nen die en zo ötisch op het be drijf aan we zig zijn
en wor den ze ziek. Daard oor schei den ze de pa tho ge nen
in gro te hoe veel he den uit, stijgt de in fec tie druk, en wordt
ook het even wicht bij de be drijfs ei gen var kens ver bro -
ken, zo dat ze ui tein de lijk ook ziek wor den. Hierd oor kan
de val se in druk ge wekt wor den dat de nieuw aang evoer -
de var kens de be smet ting heb ben bin neng ebracht.

VOORZORGSMAATREGELEN

Ondanks de hier bo ven ver mel de spe ci fie ke pro ble ma -
tiek is het van zelf spre kend om van uit het stand punt van
de bi o vei lig heid SPF-var kens aan te ko pen in plaats van
con ven ti o ne le var kens. Dit ver min dert in elk ge val het ri si co
op de in sleep van nieu we pa tho ge nen. 

De nieuw aang ekoch te var kens kun nen het bes te eerst
in qua ran tai ne ge hou den wor den. Qu a ran tai ne is het iso -
le ren van nieuw aang ekoch te, kli nisch ge zon de var kens
apart van de an de re die ren op het be drijf voor een tijds -
duur die toe laat om te con tro le ren of de die ren ziek te -
symp to men ont wik ke len of niet. Qu a ran tai ne is zin loos
wan neer men het “all-in, all-out” prin ci pe toe past, dus
wan neer één vol le di ge stal (als een apar te epi de mi o lo gi sche 
een heid) in één keer vol le dig op ge vuld wordt met de
nieuw aang ekoch te die ren.

De be lang rijk ste voor zorgs maat re gel bij de aank oop
van nieu we fok var kens is on te gen spre ke lijk dat de ruim te
waar de die ren ge huis vest wor den, voor af vol le dig wordt 
ge rei nigd en ont smet. De sin fec tie moet meer zijn dan al -
leen maar het spray en van een che mi sche stof in de stal.
Een de sin fec tie stra te gie houdt re ke ning met de kri ti sche
pun ten, de plaat sen waar pa tho ge ne mi cro-or ga nis men
in het mi lieu ge mak ke lijk kun nen over le ven en ze houdt
ze ker ook re ke ning met de ge voe lig heid van de pa tho ge nen
voor de sin fec tan tia. Tal rij ke stu dies heb ben aange toond dat 
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slechts wei nig pa tho ge nen lang du rig in de lucht kun nen
over le ven. Het Mond- en Klauw zeer vi rus vormt hier op
een no toi re uit zon de ring. Het ge bruik van een de sin fec -
tans in aëro sol vorm is dus niet zo zeer be doeld om de
lucht te ont smet ten, maar wel om door con dens vor ming
een ega le film te be ko men van de sin fec tans in alle hoe -
ken en kan ten op alle op per vlak ten in de stal. In wa ter
over le ven heel wat mi cro-or ga nis men wel lang ere tijd,
voor al wan neer het wa ter be zoe deld is met or ga nisch ma -
te ri aal. Re cen te lijk werd aang etoond dat Arco bac ter
butzle ri in or ga nisch be vuild wa ter bij 7°C zelfs meer dan 
200 da gen kan over le ven (Van Dries sche en Houf, per -
soon lij ke me de de ling). Drink bak ken moe ten dus ze ker
ook ge rei nigd en ont smet wor den. In mest kun nen tal rij -
ke mi cro-or ga nis men zeer lang over le ven. Ge lei de lijk
in dro gen de mest is de ide a le ma nier voor vele pa tho ge -
nen om in de om ge ving te over le ven. Onder die om stan -
dig he den zijn de pa tho ge nen ook niet be reik baar voor de
in wer king van de sin fec tan tia. Ten slot te moet er ook re -
ke ning mee wor den ge hou den dat veel bac te ri ën in een
vocht i ge om ge ving de nei ging heb ben om bi o films te
vor men: ze gaan cel lu lo se en aan ver wan te po ly sac cha ri -
de po ly me ren se cre te ren die een zeer sta biel net werk vor -
men. Dit net werk breidt als maar uit, zo lang de bac te ri ën
blij ven le ven. In dit net werk wor den al ler lei af val en
dode bac te ri ën ge vang en. De bi o film wordt meest al niet
af ge bro ken tij dens de rei ni ging. In de bi o film wor den de
bac te ri ën zeer goed be schermd te gen de in wer king van
de sin fec tan tia. Alhoe wel som mi ge ont smet tings mid de len
de bi o film ge deel te lijk aan tas ten, sti mu le ren vele an de re
de sin fec tan tia veel eer de vor ming van bi o film (Mang ala -
pal li-Illat hu en Kor ber, 2006). Dit kan ver kla ren waar om
in be paal de mi lieus rei ni ging en de sin fec tie steeds min -
der ef fi ci ënt wor den, en waar om in ou de re stal len de in -
fec tie druk ge lei de lijk ho ger wordt. Dit kan ui tein de lijk
lei den tot “stal moe heid”, waar bij stal ge bon den be smet ting -
en con ti nu voor pro ble men blij ven zor gen. Mo ge lij ker wijs
kan het ge bruik van spe ci fie ke pro duc ten die de bi o film
af bre ken, hier van nut zijn.

Bij de keu ze van een de sin fec tans voor het ge bruik in
een stal waar nieu we fok var kens zul len ge huis vest wor -
den, moet re ke ning ge hou den wor den met de ge voe lig -
heid van de mi cro-or ga nis men die even tu eel vroe ger in
deze stal pro ble men ver oor zaakt heb ben. De al ge me ne
re gel hier bij is dat bac te ri ën en schim mels die spo res vor -
men en vi rus sen zon der en ve lop pe op val lend re sis tent
zijn te gen de sin fec tan tia. De mees te ont smet tings mid de -
len zijn ook niet ont wik keld voor het af do den van cys ten
van pro to zoa. De sin fec tan tia wor den be schouwd als ac -
tief te gen een be paald mi cro-or ga nis me, wan neer ze de
ti ter van dit mi cro-or ga nis me bij ge bruiks ver dun ning
met een fac tor 3 log 10 doen da len. Prak tisch be te kent dit
dat de sin fec tan tia al tijd on vol doen de ef fi ci ënt zijn wan -
neer de re si du e le in fec tie druk na de rei ni ging te hoog is.

Sinds kort wordt ge re geld de vraag ge steld in hoe ver re
het her haald ge bruik van ont smet tings mid de len even tu eel

kan se lec te ren voor an ti bi o ti ca re sis ten tie. Tot nog toe blijkt
dit om zeg gens niet het ge val te zijn (Rus sell, 1999). De
ver kla ring hier voor zou zijn dat de sin fec tan tia meest al ge -
bruikt wor den bij hoge, bac te ri cie de con cen tra ties en dat
de sin fec tan tia, in te gen stel ling tot veel an ti bi o ti ca, meestal
meer de re aang rij pings pun ten heb ben in de bac te ri ële cel.

BESLUIT

De laat ste ja ren wordt de var kens hou de rij ge ken merkt
door een sterk ver be ter de hy gi ëne in de se lec tie be drij ven.
Ook het trans port van de die ren is wat de hy gi ëne be treft,
ver be terd. Mo der ne hou de rij sys te men heb ben de ge voe lig -
heid van de die ren voor stres sfac to ren ze ker niet ver min -
derd. De re sis ten tie van di ver se bac te ri ën te gen an ti bi o ti ca
is toe ge no men. Meer de re ge nees mid de len zijn de laat ste ja -
ren om ver schil len de re de nen uit de han del ge no men waar -
d oor voor som mi ge in fec tieu ze aan doe ning en (bij na) geen
cu ra tie ve mid de len meer be schik baar zijn. Daard oor is de
mo ti ve ring om pre ven tief te wer ken, toe ge no men. Dit zijn
nieu we uit da ging en voor de be drijfs hy gi ëne. Daar te gen -
over staat dat er nieu we hy gi ënische con cep ten en tech nie -
ken be schik baar ko men, zo als de stoom de sin fec tie of de
pro duc ten die spe ci fiek bi o films af bre ken. Het is ech ter dui -
de lijk dat, wan neer de sin fec tan tia in de prak tijk “niet meer
wer ken”, dit niet is we gens de re sis ten tie van bac te ri ën te -
gen de de sin fec tan tia.
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