Nierstenen, lengte meten
en welzijn / welfur
Leerzame, interactieve studiemiddagen Edelveen, 22 en 23 september 2015
Louise Boekhorst opent op 22 en 23 september beide studiemiddagen
met een hartelijke welkom aan de vele deelnemers. Blij met tweemaal
een volle zaal! Dit geeft aan dat de studiedagen in een behoefte
voorzien. Zij geeft een korte omschrijving van de onderwerpen die op
de agenda staan en doet een oproep aan iedereen om nieuwe tips en
ideeën voor een volgend keer te melden. Louise: “De studiedag is er
voor jullie, de NFE past graag het programma aan jullie wensen aan.”
Op de derde studiemiddag van dit jaar, georganiseerd door de NFE in
samenwerking met Robert Jan Molenaar van de GD, werden in de titel
genoemde onderwerpen uitvoerig besproken.

Nierstenen
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Met behulp van duidelijke foto’s geeft
Robert Jan Molenaar uitvoerig uitleg over
het ontstaan van nierstenen en -gruis bij
nertsen. Nierstenen zijn steentjes van
onopgeloste afvalstoffen in de urine.
Soms wordt zo’n steentje behoorlijk groot
en kan het vastlopen in de urinewegen.
Uit onderzoek blijkt dat nierstenen bij
nertsen regelmatig voorkomen. Reden te
meer om er extra aandacht aan te besteden. Een makkelijke oplossing is er niet,

wel zijn er aandachtspunten waarop speciaal gelet kan worden. In de nier filtert
het lichaam het bloed; het filtraat noemen
we dan urine. Voordat deze urine de nier
mag verlaten moet het eerst door een
lang stelsel van buisjes. Dit is een beetje
de supermarkt van de nieren. Het lichaam
vertelt de nier wat het nodig heeft, en de
nier haalt vervolgens van alles uit de urine.
Denk hierbij aan eiwitten, aminozuren,
mineralen en water. Als de urine de nier
verlaat, bevat het als het goed is enkel
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nog de (afval)stoffen die het lichaam kwijt
wil. Nertsen die weinig drinken zullen veel
water terug opnemen waardoor er dus
minder liters urine aangemaakt worden. In
deze lagere hoeveelheid urine zitten echter nog steeds evenveel afvalstoffen. Als er
te veel afvalstoffen en mineralen per liter
urine aanwezig zijn, dan kunnen ze niet
meer goed opgelost worden. Ze zullen
neerslaan, waarbij “gruis” ontstaat, dat met
verloop van tijd stenen kan vormen. Wanneer er enkel nog klein gruis in de urinewegen is, spoelt dit met veel drinken nog
gemakkelijk weg. Voor nertsen is het dus
belangrijk dat zij een makkelijke toegang
tot het drinkwatersysteem hebben. Een
drinknippel in de buurt van het nachthok
met weinig druk op het water als de pups
nog klein zijn is een pre. Ook smakelijk
drinken of extra water in het voer kunnen
eventuele problemen voorkomen. Een
van de aanwezige nertsenhouders voegt
in de puptijd, wanneer de pups mee gaan
eten, bewust 2x per week extra zout toe
aan het voer. Daardoor gaan zij meer drinken. Meer water is meer urine aanmaken.
Meer plassen is meer spoelen van de blaas
en de urethra.
Robert Jan gaat tijdens zijn presentatie uitgebreid in op
de verschillen tussen struvietstenen
en oxalaatstenen.
De meest voorkomende stenen bij
Robert Jan Molenaar Nederlandse nertsen zijn struvietstenen. Deze ontstaan
vooral in urine die niet erg zuur is. Oxalaatstenen ontstaan juist als de urine wel
erg zuur is. Bij problemen is het testen van
de ph-waarde van de urine een mogelijkheid. De samenstelling van de voeding
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heeft grote invloed op de ph van de urine.
Aanzuren van de urine helpt tegen struvietstenen. Bij steriele struvietstenen
werkt dit zeer goed, bij infectieuze struvietstenen zal het effect veel kleiner zijn.
Infectieuze struvietstenen ontstaan als
gevolg van een bacteriële infectie van de
urinewegen. Bepaalde bacteriesoorten
zijn in staat om na een dergelijke infectie
de samenstelling van de urine zodanig
aan te passen dat er zeer snel stenen ontstaan. Makkelijke oplossingen zijn helaas
niet voor handen. Bij mensen worden bacteriële infecties van de urinewegen soms
voorkomen door een dieet met cranberries maar het is zeer de vraag of dit bij
nertsen helpt. De combinatie van het verlagen van de infectiedruk (hygiëne),
bevorderen van de wateropname (zout in
het voer en goede beschikbaarheid van
schoon water) en aanzuren van de urine is
zeker zinnig.

Nier- en blaasstenen

Welzijn / Welfur, een andere
manier van werken
Louise Boekhorst
begint haar presentatie met de uitspraak dat goed
dierenwelzijn ons
bestaansrecht is.
Het is inmiddels al
20 jaar geleden
Louise Boekhorst
(1995) dat het Plan
van Aanpak in werking trad. In 1998 bleek
tijdens de evaluatie dat dit Plan daadwerkelijk zijn vruchten afwierp. Het merendeel van deze regels werd in 2003 rechtstreeks overgenomen in de officiële
‘Verordening welzijnsnormen nertsen’
(momenteel opgenomen in de wet Dieren). In het verleden werd regelgeving
vaak opgelegd van hogerhand. Nu komt
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de vraag meer vanuit de afzet. De consument kiest tegenwoordig meer en meer
voor verantwoord bont. Fur Europa probeert dit centraal aan te sturen zodat alle
landen dezelfde criteria hanteren. Al in
2004 ging in Europa voor allerlei diersoorten het Welfur Quality Project van start.
Om regelgeving niet van bovenaf opgelegd te krijgen maar zoveel mogelijk criteria zelf aan te kunnen dragen werden door
Fur Europe in 2009 onderzoekers van 7
verschillende universiteiten uit Europa bijeen gezet. Zij inventariseerden wat er aan
onderzoeksresultaten in de pelsdierenhouderij bekend was en waar zij nog meer
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van wilden weten. Welke problemen
moesten nog opgelost worden? Zij
keken vooral naar goede voeding
(geen langdurige honger of dorst),
goede huisvesting (comfort tijdens
het rusten, bescherming tegen
extreme hitte en kou, makkelijk kunnen bewegen), gezondheid (geen
zieke dieren, geen verwondingen,
geen pijn veroorzaakt door management handelingen), en gepast gedrag
(zijn de dieren nieuwsgierig, komen ze
naar een pen toe, bijten ze erin of blijven
ze angstig achter in de ren zitten, hoe
vaak worden dieren uit de ren gehaald
en gehanteerd of verplaatst). Voorheen
waren regels vaak concreet controleer- en
meetbaar, nu wordt meer vanuit het dier
gekeken “animal based”. Dit gaat meer uit
van hoe een dier zich voelt, gedraagt en
beweegt dan van bijvoorbeeld de precieze afgesproken grootte van de ren. Welzijnscriteria kunnen belangrijke discussiepunten opleveren tussen landen. Het is
dus belangrijk dat er dierenwelzijnsdeskundigen uit heel Europa deel uitmaken
van deze Fur Europe commissie. Ook
Nederland moet de vinger aan de pols
houden om verrassingen in de toekomst
te voorkomen. Daarnaast moeten alle
metingen overal in Europa op dezelfde
manier gebeuren en ook de herhaalbaarheid van observaties is heel belangrijk.
Metingen moeten praktisch toe te passen
zijn en de kosten moeten betaalbaar blijven. Uiteindelijk bleven er 22 checkpunten over. Daarvan zijn er 9 gebaseerd op
gedrag en gezondheid en de rest is

gericht op het systeem en management.
Na een uitgebreide testperiode in Denemarken loopt er momenteel in Europa een
pilot waarbij per land op 2 bedrijven (4 tot
6 uur per bedrijf ) gecontroleerd wordt op
al deze punten. Dit gebeurt gedurende
drie periodes per jaar (vanwege de jaarcyclus). Periode 1 loopt van 1 december tot
28 februari, periode 2 van 1 maart tot 15
juli en periode 3 van 16 juli tot 30 november. Zo wordt gekeken of dit systeem voor
alle landen daadwerkelijk toepasbaar is.
Louise gaf een uitgebreide toelichting op
de puntentelling. Er wordt apart gekeken
naar reuen, teven en pups, kleurslagen en
huisvestingssystemen. Wanneer kan men
punten scoren en wanneer verliest men
punten. Het voert te ver om hier alle punten die besproken zijn uit de doeken te
doen. Met behulp van enkele voorbeelden
geven we aan dat er voor Nederland niet
heel erg veel veranderd en het ook niet
direct extra kosten met zich mee brengt.
Het vergt soms alleen een andere manier
van werken.
Hebben de dieren continu water tot hun
beschikking? Is het watersysteem vorstvrij
en zijn de drinknippels/bakjes schoon.
Wanneer dit alles voldoet kunt u voor dit
onderdeel de maximale 100 punten halen
in periode 1 en 3. In periode 2 levert dit
maximaal 64 punten op. Dan is een extra
drinknippel in of bij het nachthok of een
manier om pups te leren het water te vinden en te gebruiken nodig om de maximale 100 punten te behalen.
Bodyscores worden geturfd gedurende de
verschillende periodes van het jaar. Hierbij
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wordt animal based naar de dieren gekeken. In periode 2 moet de bodyscore toenemen (geen 1 maar liever 2 tot 3, eind
maart bodyscore 3 en eind april bodyscore 4). Na het verspenen wil men geen
bodyscore 1 of 2 zien.
Hoe is het comfort tijdens het rusten.
Hebben alle dieren toegang tot het
nachthok? Passen de dieren er allemaal
goed in? Hoe is de kwaliteit van het
nachthok? Is het nachthok droog, schoon,
onbeschadigd, zonder vlooien en warm
genoeg? Hout is warmer dan kunststof.
Ligt er voldoende strooisel in het nachthok? Wordt eventuele tocht in het nachthok tot een minimum beperkt? Kortom:
biedt het nachthok bescherming tegen
extreme kou, wind en tocht? Maar ook
hoe worden dieren beschermd tegen
hoge temperaturen. Welke manieren past
men toe om temperaturen te onderdrukken in de ren? Valt er direct zonlicht in de
rennen waar dieren last van kunnen hebben?
Dieren worden beoordeeld op bijvoorbeeld beschadigingen, pelsbijten, kale
staarten, diarree, afwijkingen aan bewegingsapparaat en andere dierziekten.
Daarnaast wordt ook uitval onder fokdieren, pups en opgroeiende dieren precies
genoteerd.
Een goed voorbeeld van een andere
manier van werken die je niets extra’s
kost maar wel extra punten oplevert, is
de speenprocedure die onder sociale
huisvesting valt volgens de nieuwe Europese Welfur regels. Voorheen in het Plan
van Aanpak werd een speenleeftijd van
elf weken als ideaal gezien. In 2003 werd
deze regel in de welzijnsnormen voor
nertsen officieel aangepast naar 1 juli. In
het huidige Welfur programma krijgt men
de meeste punten wanneer gekozen
wordt voor verspenen op acht weken na
de geboorte. Wanneer men er dan voor
kiest om de moeder met een of meer
reupup(s) meer dan 20 meter van de rest
van haar nest te huisvesten, en de rest
van het nest nog meer dan zeven dagen
bijeen te houden, krijgt men het maximale aantal van 100 punten op dit criterium.
Zo ontstaat een duidelijk speenmoment
voor de teef en heeft de rest van het nest
zonder moeder nog steun aan elkaar.
Bij opgroeiende dieren leveren twee dieren van verschillend geslacht in een ren
(R-T, OT-R, de meeste punten op. Ook
vier dieren in groepshuisvesting levert
voldoende punten op. Met meerdere vol-
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wassen dieren bij elkaar in periode drie
krijgt men echter minpunten. Wat betreft
de oppervlakte van de ren wordt ook
meer en meer naar het dier gekeken dan
naar vloeroppervlak of hoogte. De 2550
cm2 en 850 cm2 per extra dier, die in
Nederland gelden worden ook in het Welfur programma gehanteerd als optimaal.
Over de dodingsmethode tijdens de pelstijd, maar ook voor individuele dieren
gedurende de rest van het jaar, zijn richtlijnen opgesteld om het welzijn van de dieren ook dan te waarborgen. Hier wordt
verwezen naar de Europese verordening
hieromtrent. Duidelijk is omschreven hoe
bij een gaskist van standaard afmetingen
de instelling van het reduceerventiel moet
zijn en welke tijden moeten worden aangehouden om het juiste percentage COgas te bereiken.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat een
onafhankelijke organisatie elk jaar alle
pelsdierenhouderijen gaat controleren.
Natuurlijk moet de pilot niet alleen maximaal rendement opleveren qua dierenwelzijn of maximaal aantal punten. Wanneer een dier zich ‘wel’ voelt zal ook de
nertsenhouder daar aan het einde van de
rit profijt van ondervinden. Voor alle vier
de onderdelen, voeding, huisvesting,
gedrag en gezondheid kan men maximaal
100 punten verzamelen. De weging van
de verschillende criteria binnen een principe is niet gelijk. Binnen het principe
goede voeding heb je water en voer, waar
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de watervoorziening zwaarder meetelt
dan de voeding. Een goede score op het
ene principe kan een mindere score op
het andere principe niet compenseren.
Goede voeding en goed gedrag kan bijvoorbeeld een onvoldoende voor goede
gezondheid niet compenseren. Wanneer
alle principes (goede voeding, goede huisvesting, goede gezondheid en gepast
gedrag) boven de 55 punten scoren, en
minimaal twee ervan boven de 80 verdient u een pluim! Men is intensief bezig
geweest met de juiste rekenregels.
Inbreng in deze commissie van Fur Europe
uit meerdere Europese landen is van groot
belang, zodat iedereen hiermee uit de
voeten kan.
Vergelijken we de nertsenhouderij met
een aantal andere veehouderijsectoren
dan, zien we in onze sector al bij voorbaat
een aantal positieve punten voor welzijn:
1. Nertsen worden gehouden bij
natuurlijk licht
2. Er vindt een natuurlijke paring plaats
3. De nestbox geeft mogelijkheid tot
nestbouwen
4. Er vindt een natuurlijke geboorte en
verzorging van pups plaats
5. De dieren worden gespeend als de
melkgift afneemt
6. Er vindt geen verminking plaats
(staarten knippen, snavels kappen,
castreren)
7. Nertsen worden gehuisvest naar
sociale behoefte

8. Nertsen worden op het bedrijf
gedood, zonder transport van levende
dieren
9. Nertsen worden gepelsd met weinig
klinische problemen/verwondingen
10. Huisvesting biedt mogelijkheid van
goede inspectie gezondheid, gedrag,
welzijn
11. Er zijn weinig conflicten tussen welzijn
en productie efficiëntie
Natuurlijk heeft Nederland jarenlang voorop gelopen wat betreft dierenwelzijn en
regelgeving op dat gebied. Eventuele discussiepunten hebben de aandacht van de
NFE. Voor het merendeel dekt de titel van
dit onderwerp uitstekend de lading: weinig nieuws onder de zon, gewoon een
andere manier van werken.

Lengte meten
Dat de kwaliteit van
pelzen belangrijk is,
weet inmiddels
iedereen wel. De
kwaliteit op Edelveen werd de laatste jaren beter door
de import van
Jan de Rond
reuen met hoge
kwaliteit maar de lengte stagneerde.
Daardoor is er 2 Jaar geleden (najaar 2013)
gestart met een onderzoek naar de erfelijkheid van lichaamslengte. Uit de gemeten lichaamslengte en het gewicht van de
dieren is nu ook nauwkeurig de pelslengte
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te voorspellen. Al in het decembernummer van de Pelsdierenhouder in 2014 en
het februari- én juli/augustusnummer van
dit jaar is daar uitgebreid aandacht aan
besteed. Jan de Rond is in zijn toelichting
hierop tijdens de studiedag heel duidelijk:
lange nertsen geven lange nakomelingen
en die hebben een betere pelslengte!
Selectie op alleen het gewicht betekent
geen echte vooruitgang in pelslengte.
Wanneer we alleen kijken naar het
gewicht van de nertsen, blijkt dat de
zwaarste dieren in de maatklasse 30
zwaarder zijn dan de gemiddelde dieren
in de maatklasse 40. Dit geeft te denken.
Nu we de lichaamslengte hierin betrekken
zien we dat de korte en zware dieren steevast in een lagere pelslengteklasse te vinden zijn dan de nertsen met een goede
lichaamslengte en hetzelfde gewicht. Zo
gingen er voorheen zeker ook korte zware
reuen door naar het fokbestand. Uit Jan
zijn presentatie blijkt duidelijk dat extra
lichaamslengte, meer pelslengte oplevert
dan extra gewicht. Selecteren op zowel
lichaamslengte als gewicht geeft de beste
voorspelling. Selecteren op gewicht deed
men al jaren omdat dit natuurlijk makkelijker was dan meten. Nu daar een goede
methode voor is, van neus tot precieze
staartinplant, staat dit niets meer in de
weg. Bij navraag in de zaal blijkt dat ongeveer de helft in het bezit is van een meetapparaat. Echter…. niet iedereen gebruikt
het ook al. De groei in lichaamslengte gaat
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door tot eind september / begin oktober.
Het verschil in leeftijd (geboren in april of
mei) werkt tot dat moment door, houdt
daar rekening mee wanneer je vóór half
oktober gaat meten. Met deze voorwaarde is het prima om in september op
lichaamslengte te meten; de nertsen die
dan lang zijn, worden niet meer ingehaald
door de korte nertsen. In oktober kun je
het meten van de lengte combineren met
het wegen. Maar let op, ook het gewicht
van de nertsen is aan de leeftijd gebonden en de jongste dieren halen de oudste
pas aan het eind van oktober bij. Het is
zeker te adviseren om de lengtemeting
voor de kwaliteitsbeoordeling uit te voeren. Selecteer op een minimum aan
lichaamslengte. Op Edelveen is dat nu 50
cm voor de reuen en 40 cm voor de teven.
Deze waarden kunnen op ieder bedrijf
anders liggen, meet 50 reuen en 50 teven
om je eigen grenzen te bepalen. Je meet
om de korte dieren kwijt te raken. De
meetmethode is goed maar ook kritisch.
Zorg ervoor dat de nerts ook echt trekt
(dat voel je) om de koker uit te lopen en
zich daarmee strekt. Het intrekken van de
nek kan zo 3 cm schelen. Omdat de sensor
in het midden van de buis meet en niet
langs de zijkant van de buis is het een
goede toevoeging om ter controle een
eigen meetlint op de koker te plakken.
Kort voor de pelstijd selecteer je ook op
gewicht (minimaal 3,3 kg, Edelveen). Het
huidige onderzoek naar lichaamslengte

zal mogelijk een antwoord geven wat de
beste selectiegrens voor gewicht en lengte is met betrekking tot de pelslengte. Uit
de getoonde tabellen blijkt dat bijvoorbeeld reuen van lange ouders die boven
het selectiegewicht wegen, significant
zwaarder en langer zijn dan die van kortere ouders. Wetende dat die paar centimeters extra 5 euro per pels meer opleveren
bij gelijke kwaliteit, is dit zeker de moeite
waard.
Na de studiedag wordt de aanwezigen
nog de mogelijkheid geboden tot een
wandeling door de stal en sheds. Daarvan
wordt door menigeen dankbaar gebruik
gemaakt. De meeste nertsenhouders kunnen op deze manier heel goed hun dieren
vergelijken met wat zij thuis op de farm
hebben zitten. De studiedag biedt niet
alleen de mogelijkheid om nieuwe informatie te vergaren maar ook volop kansen
om met collega’s onder elkaar te brainstormen over dagelijkse problemen of
juist successen!
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