
Aanvoer gelten

Zeug in balans

Geïnfecteerde zeug

Adaptatie
Een gecontroleerde procedure waarbij gelten in staat worden gesteld zich op de juiste manier aan te passen aan hun nieuwe 

omgeving. Adaptatie is maatwerk. De onderstaande zaken zijn dan ook een algemene richtlijn. Bepaal samen met uw adviseurs 

de beste adaptatiestrategie voor uw bedrijf.

Noodzaak van adaptatie
Bij de aanvoer van gelten (en beren) op het bedrijf kunnen gezondheidsproblemen optreden bij de aangevoerde én de al 

aanwezige zeugen. Gezondheidsproblemen kunnen ontstaan door verschillen in weerstand en in besmetting met infectiekiemen. 

Tijdens de adaptatieperiode kunnen de aangevoerde gelten gecontroleerd afweer opbouwen tegen de aanwezige kiemen. Dit 

moet plaatsvinden voordat er contact ontstaat met de al aanwezige zeugenstapel om verstoring van het bedrijfsevenwicht te 

voorkomen.

Inrichting adaptatieruimte
De beste aanpak is de aangevoerde gelten tijdens deze periode geïsoleerd van het bedrijf te huisvesten. Belangrijk is om te 

zorgen voor een kwalitatief goede hokinrichting en klimaat voor de gelten. Maak telkens na een ronde (all in all out) de hele 

ruimte schoon, ontsmet deze en zorg dat de hokken goed zijn opgedroogd voordat de nieuwe gelten komen.

Adaptatie
Gezond introduceren van gelten in uw zeugenstapelInstroom met adaptatie

1 Quarantaine 
De eerste fase is de fase van quarantaine. Het doel is om veilig te 

stellen dat de gelten geen infecties het bedrijf in brengen. In deze 

fase is het belangrijk de gelten goed te observeren en eventueel te 

onderzoeken. 

Gelten moeten aankomen in een schone, lege quarantaine stal. Deze 

moet dus all-in all out functioneren. De quarantaine stal moet goed 

afgescheiden zijn van het zeugenbedrijf. Liefst zelfs een apart 

gebouw maar minimaal met aparte aanvoer en afvoer van lucht, 

aparte mestput en aparte laarzen en overall en materialen. 

Voor de duur van de quarantaine wordt praktisch gezien 6 weken 

aangehouden onder normale omstandigheden, deze tijdsduur 

verschilt echter per kiem en per situatie.

2 Adaptatie 
Als de gelten vervolgens geadapteerd worden, is de bedoeling dat 

ze op een zo gecontroleerd mogelijke manier, in contact gebracht 

worden met bedrijfseigen kiemen. Dit kan op verschillende manieren 

zoals contact met een slachtzeug maar ook bijv. d.m.v. jute zakken. 

De manier van contact is afhankelijk van de ziekten waarvoor je de 

gelten wilt adapteren. 

De gelten zullen hierdoor in de quarantainefase de infecties 

doormaken. In het plaatje worden de gelten dan ook nog in de 

quarantaine fase geïnfecteerd (zwart).

3 Vaccinatie
Om te voorkomen dat gelten teveel gezondheidsschade oplopen en 

mede om (wanneer mogelijk/ voor bepaalde ziekten) de uitscheiding 

van ziektekiemen te reduceren – worden gelten het best tijdig 

(vooraf) zo compleet mogelijk gevaccineerd. 

4 Cool down 
Vervolgens is het belangrijk dat de gelten een fase van “cool down” 

doormaken. Dat betekent dat de besmetting tot rust komt, terwijl de 

gelten nog apart zitten in de quarantaine. Dat betekent dus ook dat 

er geen gelten toegevoegd worden in deze fase. Ze blijven bij elkaar 

als groep. 

De tijdsduur van de cool down fase is verschillend per ziekte. In 

praktische zin houden we een minimale duur van 6 weken aan. Als 

de cool down periode achter de rug is, kunnen de gelten 

geïntroduceerd worden in de zeugenstapel.
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Aanvoer gelten

Zeug in balans

Geïnfecteerde zeug

Week 1 Observatie/quarantaine
•  Zorg voor een goede voorbereiding en ontvangst van de gelten. 

Voorkom contact met de al aanwezige gelten en respecteer de 

hygiënevoorschriften.

•  Controleer de gelten dagelijks nauwkeurig op verschijnselen die wijzen 

op verstoring van de gezondheid.

•  Laat de gelten aan elkaar en aan de verzorger wennen.

Week 2 t/m 6 Vaccinatie/adaptatie
•  Bouw bescherming op door de gelten volgens een op de situatie van 

het bedrijf aangepast entschema te vaccineren.

•  Het verdient de aanbeveling de gelten tijdens de adaptatieperiode te 

ontwormen. Het is belangrijk dat de gelten gevaccineerd zijn voordat 

ze in contact komen met kiemen die op het bedrijf aanwezig zijn.

•  Tijdens de periode van adaptatie is het gewenst om de gelten in 

contact te brengen met op het bedrijf heersende infecties.

•  Breng elke groep gelten in contact met een, bij voorkeur jonge, 

slachtzeug. Herhaal dit telkens na enkele dagen door weer een nieuwe 

slachtzeug bij de gelten te plaatsen. In combinatie met een op de 

situatie toegespitst entschema krijgen de gelten zo de kans een goede 

afweer op te bouwen.

•  Het in contact brengen van de gelten met bedrijfseigen kiemen kan 

ook op andere manieren gebeuren afhankelijk van de doelstelling en 

gezondheidsstatus van het bedrijf. Bespreek a.u.b. met uw 

bedrijfsdierenarts wat in uw situatie de meest aangewezen en 

effectieve manier van adapteren is.

•  De benodigde tijdsduur en intensiteit van het contact kan verschillen 

per situatie en per ziektekiem, overleg met uw dierenarts over de 

beste aanpak voor uw bedrijf. Het is mogelijk dat tijdens de periode 

van vaccinatie en adaptatie de gelten symptomen laten zien die er op 

duiden dat ze iets doormaken.

  Overleg in dat geval met uw dierenarts hoe de dieren te behandelen.

Week 7 t/m 12 Cool down
•  Deze periode is bedoeld om de gelten te stabiliseren en er met name 

ook voor te zorgen dat ze geen of een verminderde hoeveelheid 

kiemen meer uitscheiden. Na een infectie duurt het immers enige tijd 

voordat de afweer op het gewenste peil is en dat de uitscheiding van 

kiemen stopt. De periode van uitscheiding is verschillend per kiem. 

Overleg met uw dierenarts wat de optimale tijdsduur voor adaptatie 

en cool down is op uw bedrijf.

•  Uiteraard moet ook tijdens deze fase de verzorging van de gelten 

optimaal zijn.

•  In deze periode is het mogelijk de gelten te synchroniseren en 

eventueel ook al te insemineren.

Adaptatie in stappen

De volgende schema’s betreffen het in laten stromen van gelten op conventionele bedrijven met het doel: 

stabilisatie van het bedrijf en onder controle houden van ziekten.

Indien we spreken over bedrijven die al in een ver stadium zijn met de gezondheidsstatus van hun eigen bedrijf kan de 

doelstelling zijn: het bedrijf vrij maken van bepaalde ziekten ofwel eradicatie ofwel roll-over. In dat geval zijn andere 

protocollen van toepassing. In zulke gevallen kunnen onder bepaalde voorwaarden wel vrije gelten zonder adaptatie ingezet 

worden, al dan niet met vaccinatie.

Instroom zonder adaptatie
Als gelten zonder adaptatie worden ingezet in het bedrijf, kan het 

gebeuren dat de gelten in contact komen met infecties die op het 

bedrijf aanwezig zijn. 

Zie dit stadium hiernaast: de gelt wordt geinfecteerd, wat 

weergegeven wordt door de kleur zwart. 

Het kan vervolgens gebeuren dat ze zodanig veel kiemen gaat 

uitscheiden dat ook de zeugenstapel, die tot dan toe in balans 

was, uit balans raakt. 

Dit zien we in dit laatse stadium doordat de gelten ook 

geïnfecteerd raken, ofwel verhoogde hoeveelheid kiemen 

uitscheiden en mogelijk ziek worden. Dit is een ongewenste 

situatie

Instroom zonder adaptatie


