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“De salmonellaaanpak is niet zo
zwart-wit”
De aanpak van salmonella heeft heel wat meer voeten in de
aarde dan we soms denken. Linda Peeters (GD) en Tim van
Sprang (Slingeland Dierenartsen) gingen in gesprek over de
regels, tekortkomingen en eventuele oplossingen. “Het verhaal is misschien niet altijd duidelijk, maar de oplossing op
zich wel.”
Momenteel is het grootste probleem volgens Tim en Linda dat er
verkeerd wordt omgegaan met salmonella in Nederland. Serologie
is de maatstaf en daar kun je onvoldoende van op aan. “Het laat
niet zien wat nou daadwerkelijk het probleem is”, vertelt Tim.
“Als ik kijk naar één van de bedrijven waar ik bezig ben, zie ik
het volgende: ik kan salmonella in tientallen mestmonsters niet
meer aantonen, maar de bloedwaardes aan het eind van de mestperiode zijn torenhoog. Op het bedrijf is er dus bijna geen uitscheiding van salmonella, maar het bedrijf zit wel in categorie
drie.” En dat is volgens Linda ook wat dit verhaal zo ingewikkeld
maakt. “De veehouders zien die serologieresultaten, maar eigenlijk zegt dit te weinig over wat er in de stal gebeurt. Dat maakt
het ongrijpbaar. Net als het feit dat er geen concrete regels zijn
opgesteld.”
Duitsland vs. Nederland
Dat is ook volgens Tim iets wat het nog ingewikkelder maakt.
“In Nederland mag iedereen zelf kiezen hoe er getest wordt: op
het bedrijf of aan de slachtlijn. In Duitsland testen ze alleen aan
de slachtlijn, waardoor je steeds dezelfde leeftijdscategorie
test.” Wat hem betreft kun je nu niet veel met de salmonellastatus zoals deze nu bekend is in Nederland. Daar kan Linda zich
wel in vinden. “Wat we nu eigenlijk doen is appels met peren
vergelijken. Het is lastig om daar goede conclusies uit trekken.”
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De twee hebben het in het gesprek meer dan eens over onze
Oosterburen. De striktere regelgeving in Duitsland dwingt de
veehouders daar. “In Duitsland wordt er niet alleen op een
andere manier getest, de boeren krijgen ook minder betaald als
hun varkens positief testen.” Tim knikt en laat weten dat er voor
Nederlandse boeren nu eigenlijk geen reden is om echt uit te
zoeken waar de problemen vandaan komen. “En dat is zonde”,
zegt hij. “Want boeren weten heus dat ze met voedselproductie
bezig zijn en dat volksgezondheid heel belangrijk is. Maar ze
horen aan de andere kant ook dat het grootste probleem niet in
de stal ligt, maar in het slachthuis en de keukens, en als ze
bovendien het gevoel hebben dat hun maatregelen geen direct
effect hebben op de monitoringsresultaten, hebben ze niet het
idee dat ze invloed hebben in het systeem zoals het nu opgezet
is.”
Oplossingsgericht denken
Het overgrote deel van de humane salmonella-infecties komt
namelijk door slechte keukenhygiëne, een klein percentage komt
vanuit het slachthuis en nóg minder komt bij het positieve varken vandaan. “Maar wat niet in een varken zit, kun je natuurlijk
ook niet in de keuken krijgen”, relativeert Tim. “Dus het is en
blijft belangrijk dat er toch iets gedaan wordt aan de visie op
salmonellabestrijding in Nederland.”
Linda haakt hierop in en vertelt dat één van de belangrijkste
doelstellingen moet zijn dat er gerichter onderzoek komt naar
waar salmonella precies zit op een bedrijf. “En dat kun je niet
bereiken met de huidige serologische monitoring, die alleen iets
zegt over de serologische status aan het eind van de rit. In principe kun je met serologie wel een infectiemoment inschatten,
maar alleen als er regelmatig bloedonderzoek uitgevoerd wordt.”

Anne Taverne, redacteur

interview

Tim van Sprang en Linda Peeters in gesprek over
de aanpak van salmonella.

Iets waarmee je wel beter kunt monitoren waar de salmonella
zich precies bevindt op het bedrijf, zijn de overschoentjes die
gebruikt worden bij mestonderzoek. “De schoentjes zijn ook
niet dé oplossing”, vertelt Linda. “Maar ze zijn wel een redelijke
maatstaf. Ze zorgen voor gerichter onderzoek en kunnen niet
fout-positief zijn. In tegenstelling tot serologie zeggen de
mestonderzoeken wel iets over waar en wanneer de varkens in
de stal geïnfecteerd worden met salmonella.”
Focus op hygiëne
Hoewel de precieze infectiedynamiek in het geval van salmonella misschien niet heel duidelijk is, is de oplossing dat
volgens Tim wel. “Je moet weten waar salmonella op je bedrijf
zit, hygiënisch werken en knelpunten opsporen. Dit betekent op
het juiste moment hygiëneblokkades inrichten. Door de hygiëne
op te schroeven, kun je de verspreiding beperken. De knelpunten spoor je op door mestonderzoek.”
Daar is Linda het mee eens. “Het is belangrijk om te weten hoe
je bedrijf beweegt. Met gericht onderzoek analyseer je de pro-

bleemmomenten en risicogebieden op je bedrijf, zodat je kunt
ingrijpen en de aanpak kunt starten.”
Tim ziet dat bedrijven die hier daadwerkelijk mee aan de slag
gaan ook op andere gebieden positief verrast worden. “Als je
kijkt naar de algehele diergezondheid op deze bedrijven, maken
ze grote sprongen. En dat is ook wat waard.”
Salmonella is niet idiot-proof
De twee zijn het in ieder geval over één ding eens: als je te
simpel denkt over de aanpak van salmonella, gaat het niet lukken. “Het is niet idiot-proof. Dingen werken niet altijd direct en
het is geen kwestie van ‘eventjes aanpakken’. Maar met een
degelijke aanpak gericht op structurele veranderingen is er wel
degelijk een resultaat te behalen.”

MEER OVER SALMONELLA
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/AANPAKSALMONELLA
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GOEDE HYGIËNE IS INVESTERING DIE NIET ALLEEN SALMONELLA AANPAKT

“Succes verzekerd als je
hygiëne breed aanpakt!”
“Als stalmedewerker heb ik in het verleden echt ervaren dat
je met hygiëne heel veel kan bereiken op het gebied van
diergezondheid. Daar wilde ik bij Schippers meer mee
doen.” Arjan Wermink is hygiënespecialist en HyCare-coach
bij MS Schippers in Bladel.
In zijn rol als hygiënespecialist ziet Wermink dat de hygiëneproducten succesvoller worden als er goede begeleiding en
coaching gegeven wordt. Schippers heeft diverse producten op
het gebied van hygiëne, maar die moeten wel op de juiste
manier ingezet worden.

Arjan Wermink benadrukt dat hygiëne
belangrijk is in de varkensstal.
Foto: Richard Brusse
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“We brengen eerst in kaart wat het probleem is en wat de
bedrijfsspecifieke situatie is”, vertelt Wermink. “Pas dan kan je
met een goede aanpak komen. We moeten de mensen die de
maatregelen gaan uitvoeren, ook trainen in het juiste gebruik
van de producten”, benadrukt de hygiënespecialist.
Wermink heeft in zijn werk veel contact met bedrijven die problemen hadden met salmonella. “Wat mij opviel is dat de meesten salmonella met één ding willen oplossen: ‘zet er maar zuur
op en we zien wel hoe het gaat.’ Maar daar geloof ik niet in. Je
moet het breed aanpakken, met álle hygiënemaatregelen.”

interview

Tanja Slagter, redacteur

Inweek- en desinfectiemiddelen moeten
op de juiste manier gebruikt worden.

verschuilen.” Vervolgens is het cruciaal dat ook looppaden,
afdelingsgangen en centrale gangen meegenomen worden in het
reinigingsproces. “Voor nieuwe biggen is het geen enkel probleem om de bacterie op te pikken op de centrale gang, nog
voordat hij in het hok komt.”
Stap 3 is ongediertebestrijding. “Salmonella kan zich zeer
gemakkelijk verspreiden via ratten, muizen, vliegen en maden.”
Wermink benadrukt dat wat hem betreft een kat in de stal ook
gezien kan worden als ongedierte. “Een kat is leuk voor in huis,
maar niet in de stal. Hij komt net als de rat overal en neemt de
bacterie ook mee van de ene plek naar de andere.”
Stap 4 is het drinkwater. In de eerste plaats moet het watersysteem vrijgemaakt worden van biofilm en daarna moet er zuur
toegevoegd worden aan het drinkwater. Biofilm is een dun filmlaagje dat zich aan de leiding vastzet. Daarin kunnen bacteriën
zich schuil houden. Voor een goed effect van zuur is het
belangrijk dat de waterleiding schoon is, dus vrij van biofilm.
Deze vier stappen vormen een brede hygiënebasis, maar overkoepelend daaraan komt volgens Wermink de werkwijze van de
varkensverzorger aan bod. Ook hij kan verspreider van salmonella zijn. Dus bij alles wat hij doet of gebruikt moeten de hygieneregels in acht genomen worden.

4 hygiënestappen
Om het salmonellaprobleem effectief aan te pakken, moet een
varkenshouder volgens Wermink vier hygiënestappen doorlopen.
“Ten eerste moet er kritisch gekeken worden naar de hokken
waar de dieren in leven”, legt Wermink uit. “In mijn optiek zijn
de meeste stallen onvoldoende goed te reinigen. We steken er
heel veel energie in om goed schoon te maken, maar veel hokken bevatten kieren en naden die je niet goed schoon kan
maken en betonnen vloeren zuigen vocht en vuil op als een
spons.”
Dus stap 1 is zorgen dat je een hok creëert dat je goed kan reinigen en desinfecteren. “Een coating op de betonnen vloer
maakt al heel veel verschil.”
Als de poriën in het hok dicht zijn, kan de varkenshouder aan
de slag met stap 2, het hok iedere ronde goed ontvetten en
desinfecteren. “Hierbij is het belangrijk dat de mensen die dat
uitvoeren zich bewust zijn waarom ze die inweek- en desinfectiemiddelen gebruiken. In de praktijk worden hier snel fouten
gemaakt. Dat is geen onkunde, maar het wordt ze niet verteld.
Juist bij salmonella is het belangrijk dat alles goed gereinigd
wordt: alle hoeken, onder de voerbak, onder de drinkbak, et
cetera. Daar blijft vaak mest achter, waar salmonella zich kan

Kosten
Wermink realiseert zich dat boeren kunnen opzien tegen de kosten van al deze maatregelen, maar volgens hem maken veel
mensen hier een cruciale denkfout.
“Je pakt met deze maatregelen niet alleen salmonella aan, maar
ook andere infecties zoals PRRS, App, clostridium, E.coli en alle
andere dierziekten. De totale diergezondheid gaat omhoog en
daarmee ook het rendement van de dieren. Wij vinden bij onze
HyCare-praktijkbedrijven een netto voerwinstverbetering van 10
tot 15 procent. Eigenlijk praten we dus niet over een salmonella-aanpak, maar de basisvoorwaarden voor het houden van
varkens. Veel bedrijven grijpen naar dure oplossingen (bijvoorbeeld vaccinaties) om de problemen het hoofd te bieden. De
schade is dan al geleden. En ja, het coaten van de stallen is
een investering, maar het verhoogt ook de levensduur van de
stal en het levert financieel voordeel op doordat het schoonspuiten sneller en met minder water kan.”
Die aanpassingen vragen nogal wat van de ondernemer, weet
Wermink. “Maar, als de klant bereid is om de hygiëne breed aan
te pakken, dan durf ik wel te zeggen dat succes verzekerd is. Bij
het ene bedrijf na drie maanden en bij het andere bedrijf misschien na een half jaar of langer. Dat is erg afhankelijk van hoe
snel de medewerkers de vernieuwde werkwijze oppakken. Maar
één ding weet ik zeker: het gaat werken!”
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INTERVIEW

“Pak salmonella
sectorbreed aan”
“De aanpak van salmonella bij varkens is in Nederland een
onderbelicht item.” Dat stelt Gerard Drost van varkenshandel Thijssen Drost BV in Leunen. Hij pleit voor een bredere
aanpak, waarbij de hele varkenssector gecontroleerd wordt.
Besmetting met salmonella komt op ruim de helft van alle varkensbedrijven voor, maar veroorzaakt slechts zelden problemen.
Salmonellose bij varkens verloopt in bijna alle gevallen zonder
klinische verschijnselen en er kan vanuit gegaan worden dat er
geen economische schade voor varkenshouders ontstaat als er
geen klinische klachten zijn. Een structurele aanpak lijkt
daarom niet functioneel.
Toch is het volgens Drost belangrijk om wél actief bezig te zijn
met de aanpak van salmonella. “Wij moeten onze dieren gezond
houden en daar is salmonella een onderdeel van”, stelt hij.
Bovendien kunnen boeren bij export van varkens voordeel halen
uit een goede monitoring van salmonella. “Duitsland is veel
strikter in de controle dan Nederland en ze hanteren ook een
beloningssysteem”, vertelt Drost. “Voor varkens uit categorie 1

“Alle lagen binnen de
varkenssector zijn
gebaat bij een goede
controle, dus ook de
vermeerderaars”
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krijgt de boer extra betaald bij Westfleish, waar wij zaken mee
doen.” Daarom is het voor boeren belangrijk om te kunnen aantonen dat hun varkens laag in de waardes zitten.
Waar komt besmetting vandaan?
Ook in Nederland wordt wel gemonitord, maar er zitten geen
consequenties aan voor een boer als hij in categorie 3 zit. Dat
komt door een verschil in benadering van besmettingsoorzaken.
“Hier zeggen we – ook de slachthuizen zelf – dat de meeste salmonellabesmettingen bij het slachthuis vandaan komen. In
Duitsland zeggen ze dat de besmetting van het boerenbedrijf
komt. In Duitsland zijn ze er dus veel meer op gebrand dat de
varkens schoon zijn.”
Thijssen Drost vervoert wekelijks zo’n 25.000 varkens; daarvan
gaat ongeveer 30 procent naar het buitenland. “Als je wekelijks
zoveel exporteert, dan wil je gewoon dat jouw product op orde
is. Daarom is het voor ons essentieel dat wij onze vervoermiddelen op orde hebben, maar ook de ondernemers waarmee wij
zaken doen moeten de boel voor elkaar hebben.”
Salmonella is dan in Nederland misschien geen hot item; voor
Thijssen Drost is het dat wel. Het bedrijf heeft in samenwerking
met GD een plan van aanpak opgesteld dat verspreiding van salmonella moet voorkomen. “Wij investeren in onze vervoermiddelen. Zo werken we met dichte auto’s die we verwarmen kunnen, ontsmetten we de auto’s grondig en werken we hygiënisch.
Daarnaast eisen wij van onze klanten dat zij hun controlerapporten via GD laten opstellen. Wij hebben voor GD gekozen
omdat het onafhankelijk is. Het is een algemeen Nederlands
instituut met een goede reputatie die ook in het buitenland
staat.”

interview

Tanja Slagter, redacteur

Aanpak salmonella is niet simpel
Thijssen Drost is nu een jaar of vijf gericht bezig met salmonella
en Drost merkt dat het geen simpel onderwerp is. “Salmonella
bestrijden kan op zoveel manieren… We kunnen niet zeggen
dat er één manier is om het goed aan te pakken.” Wat hij wel
weet, is dat hygiëne heel belangrijk is. Je kan als boer aanzuren
via voer en water, de leidingen doospoelen, maar als je de hygiene niet voor elkaar hebt, dan kan het nog misgaan.”
Het is voor een varkensboer ook moeilijk om een salmonellabesmetting helemaal kwijt te raken door de manier waarop var-

Salmonella-aanpak in Duitsland
Duitsland hanteert een salmonellamonitoring die vergelijkbaar is met
die van Nederland. Het aantal
bemonsteringen verschilt, maar de
indeling in categorieën vleesvarkensbedrijven is hetzelfde. De categorieindeling is een maat voor het risico
dat de vleesvarkens van het bedrijf
met salmonella besmet zijn.
Categorie 1 betekent een gering
risico, categorie 2 is een matig risico
en categorie 3 staat voor een hoog
risico.

kensbedrijven in Nederland ingericht zijn. “Bij pluimveebedrijven is er sprake van all-in all-out. Als het pluimvee weg gaat, is
de stal leeg en kan deze helemaal gereinigd worden. Bij varkensboeren is de stal nooit helemaal leeg.” Maar dat het een
moeilijk aan te pakken probleem is, betekent niet dat je niets
moet doen, vindt Drost. “Het zou voor de hele varkenssector
goed zijn als we alles zagen. Dat betekent dat er goed gecontroleerd moet worden bij alle lagen in de sector, dus ook bij de
vermeerderaars. Want als je niet weet waar een besmetting vandaan komt, kan je ook geen actie ondernemen.”

Gerard Drost: “Wij investeren in
onze auto’s, zodat besmetting
niet via onze transportmiddelen
kan optreden.”

Het verschil tussen Nederland en
Duitsland zit in de benadering van
categorie-bedrijven: in Nederland
zitten er voor de varkenshouder geen
consequenties aan de toekenning
van categorie 3. Nederlandse varkenshouders ontvangen een brief
wanneer hun bedrijf in de hoogrisicogroep valt met het dringende verzoek er wat aan te doen, maar daar
blijft het bij. In Duitsland berekenen
slachterijen een strafkorting voor
bedrijven die in categorie 3 zitten.
Enkele slachterijen hebben zelfs
besloten helemaal geen vleesvarkens
meer te willen slachten van categorie 3-bedrijven.
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SLOFJESMETHODE IS GEMAKKELIJK EN SNEL

Pilot succesvol:

“Gewoon doen!”
“Als je salmonella aanpakt, dan verbeter je je bedrijf ook op
het gebied van andere ziektes.” Trudy van der VenVerschuuren is boerderijcoach en dierenarts voor KDV
(Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees), in dienst van
Westfort Vleesproducten. Zij adviseert en begeleidt boeren
die deelnemer zijn van de keten op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.
De aanpak van salmonella is een van de speerpunten binnen
KDV. KDV gaat voor duurzaam vlees en heeft oog voor milieu en
dierenwelzijn. Van der Ven: “Binnen KDV hebben we extra criteria op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Zo willen
we bijvoorbeeld het antibioticagebruik zoveel mogelijk minimaliseren en zijn we intensief bezig met salmonella.”
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Volgens Van der Ven zijn duurzaamheid en salmonella nauw met
elkaar verbonden. “Salmonella zit op veel bedrijven en vaak
merken boeren dat niet. Maar als ze problemen hebben met salmonella, dan kan dat ten koste gaan van de diergezondheid en
het dierenwelzijn. De voerconversie en groei gaan onderuit en
daar zijn financiën mee gemoeid.”
De aanpak van salmonella is dus belangrijk en KDV stelt dan
ook eisen aan haar deelnemers. “Een criterium voor ons is dat
het boerenbedrijf niet in categorie 3 zit. En als hij daar onverhoopt wel in zit, dan maken we een plan van aanpak. We willen
als keten niet alleen een afvinksysteem zijn, maar het samen
aanpakken. En daar kom ik als dierenarts en bedrijfscoach bij
kijken. Ook Westfort ziet meer in positieve stimulering dan in

interview

Tanja Slagter, redacteur

straffen. “De slachterij kan wel een strafkorting opleggen op
bedrijven die in categorie 3 zitten, maar een positieve aanpak
en samenwerken werkt veel beter.”

test was dat bij minstens de helft van de besmettingen de oorzaak bij de vleesvarkens lag. “Heel vaak wordt gezegd dat het
van de zeugen bij de big komt en dat de big het dan meeneemt
de stal in. Dat blijkt dus lang niet altijd het geval.”

Win-win
Van der Ven benadrukt dat iedereen het liefst gezonde varkens
heeft. Een actieve salmonella-aanpak is dus een logische
bedrijfsstrategie. “Als je salmonella aanpakt, dan verbeter je je
eigen bedrijf ook qua andere ziektes. Alle maatregelen die je
neemt om salmonellabesmetting te minimaliseren, werken ook
op andere ziektes. Het is een win-winsituatie.”
Maar voordat je een salmonellaprobleem effectief kan aanpakken, moet je eerst weten waar de besmetting zit. Van der Ven
heeft enige tijd geleden in samenwerking met GD een onderzoek
gedaan met de slofjesmethode. Het viel haar op hoe simpel het
is om via die methode salmonella te vinden. “Je gaat naar een
bedrijf en je loopt met die slofjes door de juiste afdeling en dat
is het. Je krijgt zo een mestmonster, dat stuur je op naar GD en
je krijgt de uitslag. De methode is gemakkelijk toepasbaar, voor
ons als keten en voor de varkenshouder. Het geeft een goed
inzicht waar de besmetting zit.”
Van der Ven vertelt enthousiast over de slofjesmethode. “We
hebben die pilot gedaan bij vijftien bedrijven, waar we per
bedrijf in totaal zes maal monsters genomen hebben op verschillende momenten. Op basis van die monsters hebben we
gekeken of we met de slofjesmethode kunnen zien waar het
moment van besmetting zit en of de slofjesmethode überhaupt
wel werkt en we er wat mee kunnen.” De uitslag van de proef
was duidelijk: “Je krijgt helder of er een besmetting zit of niet.
Bij bijna 75 procent konden we de conclusie trekken waar het
moment van besmetting is en waar we kunnen acteren.”
Oorzaak besmetting
Het is belangrijk om te weten waar de besmetting begint,
omdat je daar je plan op kan aanpassen, stelt Van der Ven. “Dus
als de biggen besmet zijn, pak je het probleem daar aan, en
niet alleen bij de vleesvarkens.” Een opvallende uitkomst van de

Trudy van der Ven adviseert als bedrijfscoach deelnemers van
KDV op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De
slofjesmethode loont volgens haar.

De uitslagen van de slofjestest zijn besproken met de deelnemers. “Sommige boeren hebben de aanpak vervolgens met de
eigen dierenarts opgepakt en sommigen begeleid ik verder. En
die aanpak werkt; de bedrijven die ermee aan de slag gegaan
zijn, laten een reductie in salmonelladruk zien.” Aan de slag
gaan met de slofjesmethode loont, stelt Van der Ven.
Varkenshouders krijgen de mogelijkheden voor een goede aanpak op een presenteerblaadje aangeboden. “Wij signaleren dat
het niet helemaal als gewenst gaat en wij bieden hulp. Het
enige waar ze wat kosten aan hebben, is die slofjes maar dat is
minimaal. Daarna krijgen ze advies en begeleiding en kunnen ze
een verbetering zien in de diergezondheid en het bedrijfsresultaat.” Er zitten voor de varkenshouder alleen maar voordelen
aan, wil Van der Ven maar zeggen. “Gewoon doen dus!”
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HYCARE-STALLEN ZIJN POSITIEVE
ONTWIKKELING

“Aanpak
salmonella
is kwestie
van lange
adem”
“Bestrijding van salmonella is niet zo eenvoudig als bestrijding van sommige andere ziektes.” Karien Koenders,
Adviseur Gezondheid bij Topigs Norsvin, constateert dat de
aanpak van salmonella vooral een kwestie van lange adem
is. Maar het is wél belangrijk. “Uiteindelijk gaat het om
voedselveiligheid”, benadrukt Koenders.
Topigs Norsvin is één van de grootste varkensfokkerijorganisaties in de wereld. Het bedrijf is al enige jaren bezig met een
gerichte aanpak van salmonella. “We hebben beleid gemaakt
voor onze franchisers. Dat beleid is erop gericht dat wij ernaar
streven dat al onze franchisers in categorie 1 zitten. En zo niet,
dat die bedrijven dan actief bezig gaan met een plan van aanpak om salmonella terug te dringen, zodat ze in categorie 1
terecht komen.”

De aanpak van salmonella begint bij hygiëne.
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Lang traject
En dat traject van terugdringen duurt lang. “De besmetting
komt in de basis vanuit de dieren. Je kunt maatregelen nemen
om de besmettingsdruk te verlagen vanuit de dieren, zoals aanzuren van het voer of vaccineren van gelten, zeugen en biggen.

Tanja Slagter, redacteur

samenleving

“Om salmonella goed aan te
pakken, moet de hele keten
daaraan meewerken.
Het gaat tenslotte om de
voedselveiligheid”
Maar dan ben je er dus nog niet. De besmetting blijft vaak hangen in de stal zelf. Om die besmetting aan te pakken, moet er
schoongemaakt worden als de stal leeg is. Voordat je daarmee
rond bent op een gesloten bedrijf, ben je al zo’n drie maanden
verder. Het kan soms wel drie rondes duren voordat je effect
ziet. Dan ben je zo een jaar verder.”
Bedrijven die te maken hebben met salmonella, moeten hard
werken om de infectie de kop in te drukken. “Het kan soms best
frustrerend zijn dat het zo lang duurt voordat je resultaat ziet”,
weet Koenders, “maar de aanhouder wint. We hebben in
Duitsland gezien dat een goede aanpak van salmonella ook op
andere fronten een positief resultaat oplevert. Je pakt onbewust meerdere ziektes aan.”
De aanpak van salmonella begint volgens Koenders bij de hygiene. “Denk daarbij aan het scheiden van diergroepen, een systeem van all-in all-out per leeftijdsgroep en goed reinigen en
ontsmetten. Daarnaast kunnen er voedingsmaatregelen genomen worden, zoals het aanzuren of miner fijn malen, en bestaat
er een vaccin tegen salmonella.”
Een positieve ontwikkeling is volgens Koenders de HyCarestallen. Door de vloeren en muren te coaten, zijn deze goed,
hygiënisch en gemakkelijk te reinigen.
De overschoentjes met mestmonster uit de stal worden
opgestuurd naar GD voor
onderzoek.

Overschoentjes en swifferdoekjes
Hoe belangrijk hygiëne is, zag Koenders bij de aanpak van salmonella in Duitsland. Onderdeel daarvan was een brede monitoring. “Er worden dan niet alleen bloedmonsters genomen, maar
ook gingen we met overschoentjes de stal in en met swifferdoekjes langs de muren, over buizen en in ventilatiekokers. Het
was een eye-opener voor mij om te zien hoeveel salmonella er
aanwezig is in de omgeving. In het stof, onder de voerbak, op
de lampen… Dat geeft wel aan hoe belangrijk goede hygiëne
is.”
De noodzaak van een brede salmonella-aanpak wordt steeds
duidelijker. “Het is begonnen met druk van Duitse slachterijen,
die bij categorie 3 gaan korten op vleesvarkens. Daardoor gaan
onze klanten kijken naar de gelten die zij via ons aangeleverd
krijgen.” Gelukkig zit het overgrote deel van onze franchisers in
de goede categorie en de bedrijven die in categorie 3 zitten,
zijn al heel ver met hun aanpak”, benadrukt Koenders. De rol
van Topigs Norsvin is klein bij de aanpak. “Wij signaleren en
monitoren en we geven advies. We hebben beleid gemaakt als
franchisegever, maar de daadwerkelijke uitvoering ligt bij de
franchiser. Die moet samen met zijn bedrijfsdierenarts een plan
van aanpak opstellen. Hij kan daarbij samenwerking zoeken met
GD, de voervoorlichter en de leverancier van een vaccin tegen
salmonella.”
Hele keten moet meewerken
Om salmonella goed aan te pakken, moet de hele keten daaraan
meewerken, stelt Koenders. “Als je alleen de vleesvarkens zou
aanpakken, dan is dat dweilen met de kraan open. Je moet het
probleem bij de bron aanpakken, dus het hele opfoktraject en
ook de vermeerderaars en slachterijen aanpakken.” Bovendien is
er niet één aanpak die werkt. “Je moet per bedrijf kijken wat
werkt. Hoe zit het bedrijf in elkaar? Heeft een bedrijf een
knaagdierprobleem, zijn er verouderde en daardoor moeilijk te
ontsmetten stallen, of wordt het salmonellaprobleem opgelost
met het aanzuren van voer?” Wat er ook moet gebeuren, het is
wel belangrijk dát er wat gebeurt, want het gaat tenslotte om
de voedselveiligheid.
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diergezondheid volgens Sjef de Bruijn
Dat Sjef de Bruijn in de varkenshouderij terecht zou
komen, lag niet echt voor de hand. Toch is hij
bedrijfsleider van Varkenshouderij De Hoeve in
Valkenswaard. “Na de mavo wist ik niet goed wat ik
wilde, maar ik heb wel altijd een passie voor dieren
gehad. En ik kwam wel vaak op een boerderij. Dat
vond ik heel leuk.” Zo is Sjef terecht komen op de
agrarische school. Na zijn afstuderen kwam hij
terecht bij de varkenshouderij van Hans Verhoeven.
“Ik heb altijd de ambitie gehad om iets voor mezelf te
doen, ik wil niet mijn hele leven voor een baas werken”,
lacht Sjef. Een varkenshouderij leek hem dé sector met
kansen voor hem. “Ik zocht een bedrijf en hij zocht een
bedrijfsleider. Voorlopig ben ik in loondienst, maar ik
hoop dat ik het bedrijf op termijn kan overnemen.”
Het bedrijf is een demobedrijf voor KDV (Keten
Duurzaam Varkensvlees) in het kader van de Stal van de
Toekomst. “In de Stal van de Toekomst pakken we het
ammoniakprobleem bij de bron aan”, vertelt Sjef
enthousiast. “De mest gaat zo snel mogelijk de stal uit
om te voorkomen dat ammoniak ontstaat. Dat bevordert
de gezondheid van de dieren.”
Diergezondheid
Diergezondheid speelt een belangrijke rol in het werk
van Sjef. “Diergezondheid betekent voor mij dat de dieren zich prettig voelen en dat het stalklimaat goed is.”
Hygiëne is daarbij heel belangrijk, stelt de bedrijfsleider.
“We zorgen altijd voor schone laarzen, schone kleren en
schoon materiaal, we reinigen en ontsmetten de hokken
en hebben alles netjes op orde. Op die manier houden
we ziekten buiten de deur”, stelt Sjef.
Ammoniakreductie
In de toekomst wordt ammoniakreductie een steeds groter item, verwacht Sjef, en daar is het varkensbedrijf
van Verhoeven al goed op voorbereid. Zo is de
ammoniakuitstoot flink verlaagd en heeft het bedrijf
een vergistingsinstallatie. De varkensmest wordt
gescheiden en vergist en de energie die daaruit gewonnen wordt, wordt weer gebruikt op het bedrijf.
Daarnaast komen in de toekomst volgens Sjef de dieren
steeds meer centraal te staan. “Dus niet: we bouwen
een hok en dan moet er een varken in, maar we hebben
een varken en daar moeten we een hok omheen maken.”
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