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Inhoud 
• Perspectief in de tijd  

“Het spel” door de jaren heen 
– Speelveld. 
– Spelers. 
– Speelknikkers. 
– Spelregels. 
– Arbitrage. 
– Speelmomenten of overtredingen. 

 
 

 



“Het spel” door de jaren heen 
• Het veld wordt kleiner. 

– Afname van het aantal bedrijven 
• Op het veld komen steeds meer dieren 

– Toename van het aantal dieren per bedrijf. 
• Er komen andere “spelers” op het veld 

– Specialisatie per productie richting. 
– Eisen aan de spelers worden hoger 

– Productie 
– Voederconversie 

• De “knikkers” veranderen. 
– Voersamenstelling: dierlijke eiwitten, ABGP 



Afname van het aantal landbouw 
bedrijven 

Bron: CBS,  





Leghennenhouderij speelveld 

Bron: CBS,  







Spelers veranderen; leghennen 

1985 
• 90% in kooien (batterij) 
• Uitloop niet van 

toepassing 
• Productie 14 maanden: 

277-297 eieren 
• Eimassa: 17,5-19,8 kg 
• Voederconversie: 2,22-

2,60 

2013 
• Kooiverbod sinds 2012 
• 15 % van de eieren 

afkomstig van uitloop 
• Productie 14 maanden: 

355-365 eieren 
• Eimassa 22-23 kg 
• Voederconversie: 1,98-

2,08 



Spelers veranderen; leghennen 





Spelers veranderen; vleeskuikens 

1985 
• Mestduur: 41 dagen 

 
• Slachtgewicht: 1,68 kg 
• Groei per dier per dag: 40 

gram 
• Voederconversie (1500 

gram): 2,00 
• Bezetting: vrij 

2013 
• Productieperiode: 39 

dagen 
• Slachtgewicht: 2,6 kg 
• Groei per dier per dag: 

>51 gram 
• voederconversie: (1500 

gram) 1,21 
• Bezetting: < 33 kg/m2, 33-

39 kg/m2, 39-42 kg/m2 

Bron: Wakker Dier 



De speelknikkers veranderen 
• 1985 

– NLG. 
• Voeding  

– Dierlijke eiwitten 
 
– Additieven:  

• ABGP 
• Anti coccidiose 

middelen 

• 2013 
– € 

• Voeding 
– Verboden dierlijke 

eiwitten te voeren aan 
dezelfde diersoort.     

– Additieven: 
• Beperkt aantal anti 

coccidiose middelen  
• Enzymen (Fosfor) 



Spelregels veranderen 
• De 3 PPP bepalen het spel: 
• P: People  
• P: Planet  
• P: Profit 



League: Spel op internationaal niveau 
• Overproductie 
• Concurrentie 

– Binnenland 
– Buitenland 
– GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) 

• Optreden van dierziekte-uitbraken 



Spelregels veranderen;   
 Mondiale ontwikkelingen 
• Wereldbevolking stijgt naar 9 miljard in 2050. 

– Middenklasse stijgt van 0,5 naar 2,5 miljoen. 
– Behoefte aan dierlijke eiwitten stijgt met 50 tot 70% 
– Verminderde opname verzadigde dierlijke vetten. 

• Dierwelzijn wordt in westerse landen een steeds 
belangrijker onderwerp. 

• Verdere concentratie van productielocaties. 
• Uniforme, mondiale dierziektebestrijding is 

moeilijk. 
– Kosten, Prioriteiten, Culturele verschillen 
 

 



Spelregels veranderen:    
  Nationale/Europese ontwikkelingen 
• Overheid en burgers stellen eisen: 

– Milieuregels 
• Huisvesting 
• Mest-, nitraatregeling 
• Uitstoot NH3, endotoxine 

– Huisvestingsregels 
• Bezetting 
• Dierwelzijn: natuurlijk gedrag, licht 

• Behandelingsmogelijkheden voor groeistimulatie 
en ziekten verminderen 

• ABGP, Antibiotica, additieven. 



Spelregels veranderen:    
  Nationale/Europese ontwikkelingen 
• Afnemers stellen eisen: 

– Opdeelbaar kuiken 
– Goedkoop 
– Niche versus traditioneel 
– Productiemethode en product is veilig voor de mens 

en milieu. 



Dierziekte en risico voor de mens 
• Voor 1950 met name gekoppeld aan andere 

diersoorten dan pluimvee. 
– Rund (tbc, brucellose, Leptospirosis (melkerskoorts).) 
– Varken (trichinose) 

• Na 1960: probleem opgelost ! 
• Na ……: BSE, SARS, Q koorts, Salmonella, 

Campylobacter, AI, MRSA, VRE, ESBL, …. 
 

• Eisen van de burger m.b.t. omgeving en 
voedselveiligheid 





De 4e man 
• Hygiëne 

– Bedrijfsvoering veehouder 
– Kosten 
– Acceptatie burgers 







Speelmomenten 
(Virale aandoeningen in de Nederlandse pluimveehouderij) 

 
• 1978 Malabsorptie syndroom 

– Virale component onbekend: o.a. Reo, Astro, IB, 
Entero, Arena en Rota. 

• 4e man 
 

• 1980 Infectious bronchitis (IB) D 274 
• 1988 Infectious bronchitis (IB) D 8880 
• 1997 Infectious bronchitis (IB) 4/91 
• 2005 Infectious bronchitis (IB) D388 

 



Speelmomenten 
(Virale aandoeningen in de Nederlandse pluimveehouderij) 

• 1984 Swollen head syndrome 
– Aviair Metapneumo virus (TRT);  

• 4e man 
• Gele kaart 

• 1986 Tenosynovitis 
– Reo virus 

• 4e man  
• Gele kaart 

 
Percentage telefonische contacten over locomotie-aandoeningen  
(periode 2010-2012) (Bron: GD MORP) 



Speelmomenten 
(Virale aandoeningen in de Nederlandse pluimveehouderij) 

• 1987 Blauwe vleugeltjes ziekte 
– Chicken Anemia virus (CAV) 

• 4e man 
• Gele kaart 

 





Speelmomenten 
(Virale aandoeningen in de Nederlandse pluimveehouderij) 

Verdeling percentage vleeskuikenbedrijven 
die niet voldaan hebben aan de NCD-
titereis per postcodegebied (periode 2010)  

• 1992 ND 
– Rode kaart 
– 4e man 
– Gele kaart 
– Beschermingsniveau ?? 



Speelmomenten 
(Virale aandoeningen in de Nederlandse pluimveehouderij) 

• NCD 
• Status anno 21e eeuw: leghennen en 

vermeerderingsdieren  

Bron GD Kwartaal rapportage 2011 



Speelmomenten 
(Virale aandoeningen in de Nederlandse pluimveehouderij) 

•  NCD 
– Status anno 21e eeuw: vleeskuikens 

Bron GD Kwartaal rapportage  



Speelmomenten 
(Virale aandoeningen in de Nederlandse pluimveehouderij) 

• 1997 Leucosis J 
– Internationale rode kaart 

• 1999 Enteric Reo/ Poolse Reo 
– Gele kaart 

• 2003 HPAI (H7N7) 
– Nationale rode kaart 
– Gele kaarten 



Speelmomenten 
(Virale aandoeningen in de Nederlandse pluimveehouderij) 

• 2011 - ….. Infectieuze LaryngoTracheïtis (ILT) 
– Gele kaart 

 

Bron GD, Kwartaalrapportages 

Aantal bij de GD gemelde ILT-
besmettingen in Nederland bij 
bedrijfsmatig gehouden pluimvee 
(periode 2010-2012) 






