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In deze workshop komt het volgende aan bod:  

samenhang tussen diergezondheid en ………

Voeding Huisvesting

Natuurlijk gedrag

Infectie-risico beheersing
Natuurlijke weerstand

Diergerichte preventieve zorg
Hygiëne

Dierwelzijn

Beheersplan buitenverblijven

Zoönose

One-health

Houderijsystemen

Bos- weiden-akkers- circulair

Intrinsieke waarde

Microbioom

Varkensziekten



samenhang tussen diergezondheid en ………

Voeding Huisvesting

Beheersplan buitenverblijven

Houderijsystemen

Bos- weiden-akkers- circulair



Terug van weggeweest “Circulaire landbouw”, 

met de kennis van nu op gebied van One-

health (mens & dier & ecosysteem) 

One-health benadering: een gezamenlijke aanpak (kennis en infectieziektebestrijding), waarin iedere 

betrokkene vanuit zijn eigen expertiseveld bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en ecosysteem.



Focusgebieden van circulaire landbouw  

“van de vroege middeleeuwen tot nu”

17de eeuw 18de – en 

19de eeuw

20ste- en 21ste eeuw

Afvalverwerking op 

eigen erf met 1-2 varkens

Ontwikkeling van varkensvoeding > bijproducten uit 

opkomende commerciële voedselverwerking

Varkens in bossen en huis-

en weide varkens 

(seizoensweidesysteem)

❑ Ontwikkeling huisvestingssystemen

❑ Schaalvergroting 

❑ Aandacht voor zoönosen en AB reductie“One- Health”

❑ Van curaftief naar preventief naar ziektevrij

❑ Rol van diervoeding en fokkerij op het microbioom

❑ Multifuncionele- en circulaire landbouw



Varken blijft rondom huis (backyard)



18e en 19e eeuw Seizoens-weidesysteem

Voorjaar: 

gras-

klaverweide

Najaar: 

stoppelakkers

, 

Herfst: bossen 

en bosvruchten
Winter: slacht

Varken wordt verplaatst



19e en 20e eeuw

Productie van varkensvoeding

Bijproducten van kaas-en 

boterbereiding en verwerking van 

restproducten van opkomende 

voedselindustrieën zijn grondstoffen 

voor varkensvoer.

20e en 21e eeuw
Naast reststromen, nu ook circulatie van 

eindproducten uit winkels, restaurants 

etc, alles waar energie uit te halen is kan 

weer als varkensvoer worden verwerkt, 

vaak in de vorm van brij (slobber).



Gemeente Renkum 

Bestrijding van Japanse duidzendknoop

Het varken is een omnivoor : eten plantaardig maar ook klein dierlijk en kadavers

Kernkwaliteit van varkens 

is wroeten!



Mogelijke voordelen van het wroeten van 

varkens in bossen

o Verspreiding van sporen

o Hechtplaats voor paddenstoelen mossen en korstmossen

o Bosplanten (hertshooi, veldbies, mannetjes ereprijs etc)



Natuurlijke bosverjonging: Bosmuizen, eikels en varkens

Gechipte eikels verstopt door bosmuizen

Onderzoek van : Lennart Suselbeek



Mogelijke nadelen van wroetende varkens in bossen en op weidegebieden:

o Verdwijnen van bos-anemoon

o Eten van eieren en kuikens van grond-broedende vogels (fazant, houtsnip)

o Predatie van larven van het vliegend hert



Opmeten van de planten voordat 

de varkens in een perceel 

komen.

Dit is vooral van belang als er 

aan landschapontwikkeling / 

natuurbehoud, wordt gewerkt 

m.b.v. varkens 

Beheersplan nodig  

in “tijd & ruimte”

1. Open scheuren  dichte grasmatten

2. Ontkiemen zaden in open bodem

3. Verbeteren bodemvegetatie

Oud munitiecomplex in Donderen : pionieren door 

Elles Kiers en Sjef Meijman



samenhang tussen diergezondheid en ………

Infectie-risico beheersing

Natuurlijke weerstand

Diergerichte preventieve zorg

Hygiëne

Zoönose

One-health
Microbioom

Varkensziekten



Controlemodel versus adaptiemodel

Controlemodel
•Focus op problemen
•Variatie uitschakelen
•Continue monitoren
•Direct ingrijpen
•Statisch evenwicht

Adaptiemodel
•Focus op systeem
•Variatie benutten
•Zelfregulatie stimuleren
•Indirect ingrijpen
•Dynamisch evenwicht



De relatie tussen het microbioom en de “natuurlijke 

weerstand” (het immuunsysteem)

Het microbioom is 
als een gemengde 
bos bloemen, hoe 
meer soorten in 
geur en kleur, 
des te beter wordt 
je humeur.

Het darm-microbioom (microbieël 

ecosysteem) bestaat uit een grote 

variatie van bacteriën, schimmels 

en virussen.

Zo bestaat er ook het long-

microbioom het huid-microbioom 

enz.  





Zorg voor:

o Schone kraamhokken

o Rust rondom de kraamhokken

o Voldoende schoon nestbouw-materiaal

o Voorkom dat wilde zwijnen ander wild 

en vossen bij de varkens kunnen 

komen (goede afrastering)

Voorbereiding kraamperiode

Zeug zorgt zelf voor een 

comfortabel kraamnest voor 

haarzelf en de biggen



Een  schone start is het halve 

werk en draagt bij aan gezonde 

vitale biggen.

De biggen kunnen zo geleidelijk 

hun algemene weerstand 

opbouwen !







Biest bevat afweerstoffen (IgG en IgA) tegen 

ziektekiemen die de biggen later tegen gaan 

komen

Minimaal 160-170 ml 

biest (colostrum)/ kg 

lichaams gewicht

Big weegt tussen de 

1200-1500 gr bij 

geboorte

IgG wordt gedurende de eerste 

24-48 uur door de darmwand 

opgenomen.  Werkt vooral tegen 

kwaadaardige kiemen die via het 

bloed binnendringen

IgA doet zijn werk op de 

slijmvliezen (o.a in de darm) en 

voorkomt binnendringen van 

kwaadaardige kiemen



Wanneer varkens naar buiten gaan  zijn er volop kansen, die 
natuurlijk gedrag en natuurlijke weerstand bevorderen

Kansen

Natuurlijk gedrag
• zoelen/ wroeten 
• sociale interactie
• beweging
• huidverzorging

Immuniteit
• aangepast aan omgeving
• natuurlijke weerstand



Echter wanneer varkens naar buiten gaan  zijn er dreigingen om 
rekening mee te houden

Mogelijke dreigingen 
Ziekteoverdracht via (tussen)- eindgastheren KVP en AVP

Vossen lintworm

Rabiës

Leptospirose

Aangifteplichtige dierziekten

Zoönosen

Rundertuberculose

MKZ

Ziekte van Aujeszky



Vlekziekte (bedrijfsgebonden

zoönose)

Miltvuur (aangifteplichtige

zoönose)

Let op zoönosen !!

zoönosen zijn infectieziekten van dieren, die ook voor de mens besmettelijk kunnen 

zijn, dus ben daar alert op! 

One-health



Varkenslintworm



Schurft mijt

Ecto-parasieten

Varkens luis



Ascaris suum (spoelworm)

Endoparasieten

Meest voorkomende worm bij varkens 



De spoelworm (Ascaris suum) komt altijd voor bij dieren met uitlopen die niet 

worden ontwormd.

• Zeugen: bouwen antistoffen op

• Vleesvarkens: kost groei en “white spots” in de lever (restanten van recente 

infectie)

• Biggen: hoesten vanwege rondtrekkende larven door de longen



Overige endoparasieten die voorkomen bij varkens met uitlopen

Latijnse naam Nederlandse naam Waar zit de parasiet

Metastrongylus Longworm Longen (tussengastheer is de 
regenworm)

Hyostrongylus Rubidus Rode maagworm Maag

Strongyloides Ransomi Aaltjesworm Dunne darm (komt via de 
huid binnen bij jonge biggen)

Trichuris suis Zweepworm Dikke darm

Oesophagostomum Knobbelworm Dikke darm

Rode maagworm 

Symptomen:  maagzweren, vermagering en 

bloedarmoede 

Aaltjesworm

Symptomen: bloeddiarree en bloedarmoede



Experiment met natuurlijke ontwormingsmiddelen 

versus ivermectine en hun invloed op het bodemleven



Resultaat bodemleven na gebruik van natuurlijke ontwormingsmiddelen



Diergerichte preventieve zorg

Kraamzeugen c.q -biggen

• Biggen: biest voorziening

• Zeugen: hygiëne, vers water, stress arme omgeving

Voeding op grasweide 

• Biggen (bijvoeren: granen en eiwit)

• Vleesvarkens (bijvoeren: eiwit en energie)

• Water van drinkwaterkwaliteit

Algemene weerstand verhogen

• Biggen: ijzer (compost, ijzerpasta, bloedmeel, ijzerinjectie)

• Biggen en vleesvarkens: mineralen en vitamines

• Hygiëne 

Specifieke weerstand verhogen door vaccinatie

• Opfokzeugen en zeugen in de kraamperiode: Vlekziekte

• 1ste en 2de worps zeugen: Parvo, clostridium (evt)

• Oudere biggen en jonge vleesvarkens: ontwormen (evt)

• Gebruik van schone en scherpe naalden, of naaldloos



Samenvattend


