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Bedrijven met HyCare-managementsysteem verhogen basishygiëne fors

Uitgekiende hygiëne
Varkenshouders worden zich steeds 
meer bewust van de invloed van de 
hygiëne op de gezondheid en de pres- 
taties van dieren. Voorlopers die het
HyCare-managementsysteem toe-
passen, plukken nu al de vruchten van 
het verhogen van de basisgezondheid.

Levensmiddelen- en diervoederbedrij-
ven beschikken over een voedselveilig-
heidssysteem gebaseerd op de zoge-
naamde HACCP-systematiek. Kritische 
onderdelen van het productieproces zijn 
daarbij in beeld gebracht en worden via 
omschreven maatregelen en protocol-
len (hygiënecode) geborgd. Dat zo’n 
gestructureerde werkwijze doorgetrok-
ken wordt naar primaire voedselprodu-
centen zoals varkenshouders, lijkt een 
kwestie van tijd te zijn.
In de varkenshouderij dient het besef 
te groeien dat de hygiëneteugels nog 
wel zijn aan te trekken. Zo ventileert de 
Dierenbescherming bij monde van Bert 
van den Berg dat de basishygiëne op de 
varkensbedrijven omhoog moet. In de 
criteria voor het Beter Leven-keurmerk 
zijn al enkele zaken opgenomen, zoals 
het vier keer per jaar controleren van de 
waterkwaliteit en het reinigen en ont-
smetten van de ziekenboeg. De hygiëne-
lat voor producenten van stervlees zal 
volgens Van den Berg waar mogelijk en 
haalbaar hoger worden gelegd.

Het legioen varkenshouders dat in de 
kopgroep zit op het gebied van hygiëne 
groeit gestaag. Dat zijn de eigenaren van 
HyCare-bedrijven die dat integraal en 
gestructureerd aanpakken. Ze investe-
ren in hygiëne omdat ze ervan overtuigd 
zijn dat zo’n managementsysteem ge-
zondheidswinst en betere dierprestaties 
oplevert. Het werkplezier neemt toe en 
het antibioticagebruik is tot een mini-
mum te beperken.

Goed implementeren
De HyCare-aanpak begint met een goed 
ingerichte hygiënesluis, het strikte 
gebruik ervan en uitgekiende looplijnen. 
Er wordt in bedrijfskleding en met  
wegwerphandschoenen aan bij de  
varkens gewerkt. Per afdeling handen 
ontsmetten en bij het betreden van  
hokken overschoenen gebruiken. De 
kwaliteit van het drinkwater is geborgd 
en ongedierte wordt planmatig aan-
gepakt door een gecertificeerd bedrijf. 
Betonnen en stenen oppervlakken 
waarmee varkens contact hebben, zijn 
porievrij, naadloos en vochtdicht ge-
maakt met een stroeve coating. Bij rei-
nigen en ontsmetten wordt protocollair 
gewerkt. Volgens Mark Schippers gaat 
het implementeren van het HyCare-
management niet vanzelf. Coaching is 
essentieel voor een structureel goede 
hygiëne-aanpak.

“HyCare werken in de 
stallen maakt mij trots. 
Dat straalt het bedrijf ook 
uit naar de omgeving”

“Voor vleesverwerkers is 
hygiëne en voedselveilig-
heid vanzelfsprekend. Hy-
Care was een eyeopener”

“Er is nog veel te winnen 
wat betreft dierenwel-
zijn. Werken aan gezon-
dere varkens tikt door”

“Gezondheidsproblemen en slijtage van 
de hokvloeren waren de aanleiding om 
de hygiëneknop drastisch om te zetten. 
Ik verdiepte me in HyCare en zag de 
voordelen voor mijn 3.300 vleesvarkens 
in drie stallen. De puntjes op de bedrijfs-
hygiëne zetten. De hygiënesluis is ideaal 
gemaakt met een doorloopdouche. 
Kruismogelijkheden tussen het vuile 
en schone gedeelte zijn er niet als ik 
eenmaal in de stal ben. De hokvloeren, 
paden en gangen zijn dichtgezet met 
een coating. Maar ik moest flink wennen 
aan het werken met handschoenen en 
overschoenen en het desinfecteren van 
handen. Discipline is noodzakelijk. De 
eerste ronde volledig HyCare levert ook 
al wat op: een gezonde opstart en het 
schoonmaken gaat beter en sneller. Op 
mijn erf houd ik het spic en span en ik 
probeer de biodiversiteit te vergroten. Ik 
ben klaar voor het met trots produceren 
van gezond vlees met één ster.”

“Bij het verwerken van vlees zijn een 
schone omgeving en steriele materialen 
cruciaal. Vloeren en wanden zijn naad-
loos en vochtdicht en elke dag wordt 
alles grondig gereinigd en ontsmet. 
Hygiënisch werken is in onze branche 
ingebakken. Tot voor een aantal jaren 
terug heb ik nooit stilgestaan bij het 
hygiëneaspect in de schakel ervoor. Wij 
zijn bij het HyCare-varkensbedrijf van 
MS Schippers gaan kijken. Dat was een 
eyeopener. Gezond boerenverstand 
vertelde ons dat daarmee één plus één 
drie werd. Ons normale kwaliteitsniveau 
doortrekken naar het boerenbedrijf 
levert gezondere en efficiëntere stervar-
kens op. De HyCare-pilot bij een paar 
van onze vleesvarkenshouders bewees 
dat ook. Om versnelling erin te krijgen, 
is samen met de Rabobank en MS 
Schippers een investeringsfonds opge-
richt. Binnenkort hebben we 14 HyCare-
vleesvarkensbedrijven. Eind 2020 hoop 
ik dat dat er 40 zijn.”

“Je kunt varkens bij wijze van spreken in 
een gouden kooi houden, maar als ze 
niet gezond zijn, schiet je er niks mee op. 
Werken aan een betere diergezondheid 
is dus ook goed voor het welzijn van 
het varken. Maar ik constateer dat de 
basishygiëne op veel varkensbedrijven 
niet op orde is. Dat niveau moet écht 
omhoog om zieke dieren te voorkomen 
en het gebruik van antibiotica nog 
verder terug te dringen. Ziekte geeft 
negatieve energie. Daarnaast schort 
het in de praktijk nogal eens aan een 
goede lucht-, licht- en waterkwaliteit. Het 
HyCare-managementsysteem verbetert 
een aantal van die basisvoorwaarden. 
Als de hokverrijking, de voeding en het 
klimaat in HyCare-stallen op orde zijn, 
kunnen varkensstaarten eraan blijven. 
Experimenteer daarmee. Wij gaan 
bekijken welke hygiënemaatregelen aan 
de Beter Leven-criteria zijn toe te voegen 
en welke verder kunnen worden aange-
scherpt.”
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