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Uit  een steekproef  onder 17 zeugenbedr i jven
en ló v leesvarkensbedr i jven is  gebleken
dat  de dr inkwatervoorz iening een broeinest
is  voor  res is tente bacter iën.  ó5 % van de
zeugenbedr i jven en 5ó % van de v lees-
varkensbedr i jven heeÍ t  MRSA-bacter iën in  de
le id ingen.

Als onderdeel van het innovatieprogramma
Antibioticavrije Ketens' van Keten Duurzaam
Varkensvlees is gekeken naar de voorwaarden
voor een bedrijfs- en ketengericht gezondheids
management op pluimvee- en varkens-
bedrijven zonder gebruik van antibiotica.
Naast belangrijke factoren die als voorwaarden
voor een gezonde bedrijfsvoering gelden, zoals
de bewustwording van betrokken veehouders,
de kwaliteit van de dieren en voorwaarden
voor de ketens, kwam drinkwaterkwaliteit
a ls  één van de meest  bepalende technische
factoren naar voren voor een adeouaat
gezond heid sma nagem ent.

Voor het ministerie van EL&l een reden om
hierover meer informatie te verzamelen en een
studie te doen naar de bacteriële kwaliteit van
het drinkwater inclusief de aanwezigheid van
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MRSA en ESBfs op varkens-  en v leeskuiken-
bedrijven. Het Centraal Veterinair Instituut van
Wageningen UR te Lelystad en KEWI Services te
Heesch hebben het onderzoek uitgevoerd.

P roefo pzet
KEWI Services heeft van oktober tot en met
begin december zon in totaal 6z bedrijven
bezocht. Het betrof 33 varkensbedrijven
(r7 zeugenbedrijven en r6 vleesvarkens-
bedrijven) en z9 vleeskuikenbed ri jven. Tijdens
de bedrijfsbezoeken zijn de drinkwater-
insta l la t ies beoordeeld met  behulo van een
standaard vragenli jst en zijn watermonsters
genomen op verschi l lende n iveaus in het
drinkwatersysteem.

Algemeen k iemgetal
Per bedrijf werd het kiemgetal bepaald van
t monster uit de bron, z monsters uit de lei-
dingen en de z monsters op dierniveau. Van de
monsters op leiding- en dierniveau werd steeds
het gemiddelde kiemgetal berekend en een
klasse- indel ing gemaakt .

Met het toeoassen van de norm van KEWI
Services van < 1o.ooo kolonie vormende

De waterleiding van een varkensstal
bli jkt een welkome plaats voor resistente
bacteriën.

eenheden (KVE)/mi l l i l i ter  was te z ien dat  de
gemiddelde microbiologische kwaliteit van het
bronwater bij alle drie bedrijfstypen voldoende
was. Op leidingniveau gold dit alleen voor de
vleesvarkens, terwij l het water in de leidingen
bij de zeugen en vleeskuikens van onvoldoende
kwaliteit was met een gemiddeld kiemgetal
van ro.ooo tot roo.ooo KVE/mill i l i ter. Op
dierniveau werd bij alle bedrijfstypen een
gemiddeld kiemgetal gemeten dat boven de
gehanteerde norm lag (zie tabel r).

lso lat ie en typer ing van MRSA
MRSA werd het vaakst bij varkensbedrijven
aangetoond (zo van de zz positieve bedrijven),
zowel bij zeugenbedrijven (n = rr) als bij vlees-
varkensbedrijven (n = 9). Daarnaast werden
z vleeskuikenbedrijven positief bevonden. In

Tabel r: De resultaten van de kiemgetallen van de
watermonsters (n = 291')

il (r- tv)

rv( r -v)
rv (r-vr)
il (r- rv)

i lr  0 -v)

v  ( i l r -vr )

i l ( r - i l r )

rv (r-v)
v (i lr-vt)

/  N R  ó  /  J U N  2 0 1 2  /  O N D E R Z O E K



Tabel z: Resultaten MRSA isolatie per bedrijf
totaal werden in 35 monsters MRSA-bacteriën aangetroffen, waarb'l j  op

rr bedrijven meerdere monsters positief werden gevonden (inclusief de

z vleeskuikenbedrijven). MRSA werd aangetoond in z6 watermonsters

(r3 x op leidingniveau en r3 x op dierniveau), 3 bri jvoermonsters en

6 swabs.

Samenvattend
. Uit de resultaten van het onderzoek bli jkt dat de microbiologische

drinkwaterkwaliteit bij vleeskuikens, vleesvarkens en zeugen over het

algemeen onvoldoende is.
. Dit blUkt zowel uit de hoge kiemgetallen in de leidingen als uit het

frequent voorkomen van MRSA en ESB[s in alle bedrijfstypen.
. Op basis van dit onderzoek is het niet mogeli jk om bepalende factoren

in de bedrijfsvoering en/of in het onderhoud van de drinkwater-

installaties aan te wijzen die gerelateerd zijn aan dit frequente voor-

komen en die gericht aangepakt zouden kunnen worden'
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De resultaten laten wel zien dat de aanleg maar ook het onderhoud en
gebruik van drinkwaterinstallaties een belangrijk onderdeel moet zijn

van de bedr'rjfshygiëne om verspreiding van (resistente) bacteriën via

het  dr inkwater  te min imal iseren. <-


