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HyCare in de top van de fokkerijpiramide voegt waarde toe voor de varkensketen

Plussen op hygiëne
In de top van de varkensfokkerij 
wordt het fokken van SPF-gelten vaak 
als hét neusje van de zalm gezien. 
Next Genetix gaat daar een extra 
dimensie aan toevoegen. Als eerste 
organisatie ter wereld zal het de 
HyCare-methode toepassen bij de 
opfok van gelten.

Voorlopers die de HyCare-methode 
toepassen, plukken nu al de vruchten van 
het verhogen van de basisgezondheid 
op hun varkensbedrijven. Het legioen 
varkenshouders dat in de kopgroep zit 
op het gebied van hygiëne groeit volgens 
MS Schippers gestaag. Ze investeren in 
tophygiëne omdat ze ervan overtuigd zijn 
dat zo’n methode gezondheidswinst en 
betere dierprestaties oplevert. Het werk-
plezier neemt toe en het antibioticage-
bruik is tot een minimum te beperken.
Maar als er ergens in de varkensfokke-
rijpiramide winst is te behalen met een 
integrale hygiëne-aanpak, dan is het wel 
in de top daarvan. Bij kern- en subfokbe-
drijven van gelten is – naast het boeken 
van genetische vooruitgang – gezondheid 
een continu punt van aandacht. Hygiëne 
ligt aan de basis van gezonde gelten die 
op gangbare of SPF- vermeerderingsbe-
drijven top moeten kunnen presteren. 

SPF-bedrijven hebben hun hygiënezaken 
op orde, maar ook dan kan het altijd nóg 
beter. Dat een stapje extra zetten waarde 
toevoegt, beseft Next Genetix als eerste 
fokkerijorganisatie in Nederland. Daarom 
verlangt de organisatie van hun SPF 
kern- en subfokbedrijven in Nederland 
om minimaal de geltenopfok HyCare te 
maken. Met het professioneel borgen 
van de bedrijfshygiëne – interne en 
externe biosecurity, schoon drinkwater 
en plaagdierenbestrijding – verwacht de 
organisatie extra waarde toe te voegen. 
De resultaten van de extra investeringen 
en inspanningen in de top van deze fok-
kerijpiramide zal door druppelen bij de 
afnemers van hun SPF Danic fokgelten.
Daarmee zet Next Genetix een stap in 
de richting van de hygiënestandaard 
bij levensmiddelenbedrijven. Kritische 
onderdelen van het productieproces zijn 
in beeld gebracht en worden via om-
schreven maatregelen en protocollen 
(hygiënecode) geborgd. Dat zo’n gestruc-
tureerde werkwijze doorgetrokken wordt 
naar de primaire varkenshouderij, lijkt 
een kwestie van tijd te zijn. Zo heeft de 
Dierenbescherming al aangegeven dat de 
hygiënelat voor producenten van ster-
vlees waar mogelijk en haalbaar hoger 
zal moeten worden gelegd.

“Ook bij fokbedrijven 
die in de top van dier-
gezondheid opereren, is 
hygiënewinst te boeken”

“Trots op weer een stap 
in het verder verhogen 
van de gezondheidsstatus 
van Danic fokgelten”

“Zelfs bij de productie 
van SPF Danic gelten 
kan de HyCare-methode 
meerwaarde toevoegen”

“Het aantal varkensbedrijven met 
HyCare groeit gestaag door en ze 
boeken prima resultaten door de 
methode consequent toe te passen. 
Wat mij altijd heeft verbaasd, is dat 
bedrijven in de top van de varkens-
piramide niet voorop liepen om zo’n 
innovatie op gebied van hygiëne te 
omarmen. Daarom ben ik blij dat Next 
Genetix als eerste varkensfokkerijorga-
nisatie ter wereld heeft gekozen voor 
HyCare. Zij zien het als een manier om 
nog betere prestaties te behalen met 
hun kerngezonde fokdieren en om zich 
te onderscheiden. In opfokstallen is 
intensiever contact met dieren en zijn er 
meer werkzaamheden te verrichten dan 
in vleesvarkensstallen, daarom is hier 
het isoleren van kiemen per afdeling 
nog belangrijker. De HyCare-methode 
verlaagt de kiemdruk van alle voorko-
mende dierziektes, met salmonella als 
ultiem voorbeeld. Dat geeft hun gezonde 
productieketen een extra boost.”

“Wij vinden dat de tijd nu rijp is om als 
Next Genetix de stap naar HyCare te 
zetten. Als fokkerijorganisatie zitten 
we boven in de piramide en onder-
scheiden we ons al op diergezondheid. 
Bovendien willen we voorop blijven 
lopen. In HyCare zien wij die toege-
voegde waarde. Wij willen schoon, 
netjes en strak werken, net als produ-
centen van voedsel dat doen. Met de 
HyCare-methode brengen wij daar 
meer structuur in aan. Met een top-
hygiëne kunnen we kiemen – ook op 
SPF-varkensbedrijven zijn die volop 
aanwezig – nóg beter beheersen. Zo 
werken we doelgericht aan bijvoorbeeld 
het verder verlagen van de toch al lage 
salmonella-druk op onze fokbedrijven. 
De resultaten van onze extra inspan-
ningen druppelen door naar de afne-
mers van Danic fokgelten. Met HyCare 
groeien we naar ‘the next level’. Op 
de afzetmarkt onderscheiden we ons 
met topgenetica, extra gezondheid én 
imago.”

“Ik ben honderd procent overtuigd van 
de meerwaarde van het hygiëneconcept 
en de toegevoegde waarde voor mijn 
SPF-bedrijf. Als iets beter kan en het is 
praktisch haalbaar en betaalbaar, dan 
zet ik die stap hoger op de gezondheids-
ladder. Het HyCare maken van onze 
opfokstal is echter een flinke logistieke 
operatie. In de loop van 2020 zal het 
werken volgens de hoogste standaard 
op gebied van hygiëne zijn doorgevoerd. 
Het is een logische vervolgstap op het 
SPF worden van mijn kernfokbedrijf in 
2011. De basis is al heel gezond en ik 
zie het als een soort fine-tuning van de 
interne bedrijfshygiëne. HyCare maakt 
SPF compleet. We bouwen nog meer 
zekerheden in om fokgelten kernge-
zond te houden. Bovendien is de disci-
pline bij ons en het personeel er al om 
strikt volgens protocollen te werken. 
Draagvlak bij iedereen is dag in dag uit 
nodig om het maximale eruit te halen.”

Arjan Wermink
Hygiënespecialist
MS Schippers

Marcel Giesen  
Fokkerijspecialist
Next Genetix

Frank van der Pavert
Fokker Danic gelten
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