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VOORWOORDVOORWOORD
Deze gids is geschreven als onderdeel van het DISARM-
project ‘Disseminating Innovative Solutions for Antibiotic 
Resistance Management’, gefinancierd door het Horizon 
2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de 
Europese Unie onder subsidieovereenkomst 817591.

Het DISARM-project heeft tot doel de 
antibioticaresistentie te verminderen door te focussen op 
ziektepreventie en diergezondheid, waardoor de noodzaak 
om antibiotica te gebruiken wordt verminderd. DISARM 
heeft een breed scala aan bronnen beschikbaar gemaakt 
via de website en het YouTube-kanaal. We hebben ook 
een actieve en deskundige Facebook-discussiegroep 
(we verwelkomen u daar graag, klik gewoon op deze 
link en beantwoord enkele korte/eenvoudige vragen 
om toegang te krijgen). We zijn ook actief op andere 
sociale-mediakanalen: Twitter, Facebook, LinkedIn. 
DISARM promoot ook de ‘multi-actor’ benadering 
waarbij veehouders, dierenartsen, voedingsdeskundigen 
en andere adviseurs samenwerken aan een betere 
diergezondheid en betere bedrijfsprestaties. Wil je hier 
meer over weten, bekijk dan onze toolbox om aan de slag 
te gaan!

Deze gids is gebaseerd op de informatie die is 
verzameld tijdens het DISARM-project en mag niet 
worden beschouwd als een volledig naslagwerk. Het geeft 
een handig overzicht met links naar praktische video’s, 
samenvattingen, artikelen, getuigenissen enz. om goede 
praktijken te stimuleren. Niet alle aanbevelingen zullen 
van toepassing zijn op of geschikt zijn voor uw bedrijf. 
Eventuele interventies moeten steeds besproken worden 
met uw bedrijfsadviseur(s).

Hoewel de auteurs alle redelijke inspanningen hebben geleverd om de geldigheid van deze praktijkgids te verzekeren, aanvaarden het DISARM-projectteam en de 
financieringsinstantie geen aansprakelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het vertrouwen op dit document. Gebruik dit document op eigen risico en raad-
pleeg uw dierenarts en/of adviseur(s) om er zeker van te zijn dat de acties die u wilt ondernemen bij uw bedrijf passen..

DISCLAIMER

Dit project is gefinancierd door het Horizon 2020 Research and Innovation Program van de Europese Unie onder 
subsidieovereenkomst nr. 817591.

Deze gids is één van de 10 praktijkgidsen die 
tijdens het DISARM-project zijn gemaakt. De 10 
gidsen hebben allemaal als doel u te informeren 
over een specifiek onderwerp om uiteindelijk het 
gebruik van antibiotica in de veehouderij te helpen 
verminderen. De andere DISARM gidsen zijn hier te 
vinden.

Bezoek onze Website Website

Vind ons op Facebook Facebook

Volg ons op Twitter Twitter

Bekijk ons op YouTubeYouTube

Volg ons op LinkedIn LinkedIn

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Gecoördineerd doorGecoördineerd door  Partners Partners

R
U

N
D

V
EE

R
U

N
D

V
EE

VA
R

K
EN

S
VA

R
K

EN
S

P
LU

IM
V

EE
P

LU
IM

V
EE

SC
H

A
P

EN
SC

H
A

P
EN

https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/c/DISARMProject
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://www.facebook.com/ProjectDisarm
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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INLEIDINGINLEIDING

SELECTIEF FOKKENSELECTIEF FOKKEN

Deze gids is bedoeld om veehouders te informeren over 
goede en innovatieve praktijken met betrekking tot 
veredeling en genetica. Door te selecteren voor robuuste 
en veerkrachtige dieren, kan de algemene gezondheid 
van de kuddes/koppels verbeterd worden, waardoor de 
behoefte aan antibioticabehandelingen vermindert.

Genetica kan een belangrijke rol spelen bij de bepaling 
van de vatbaarheid van dieren voor ziekten en hun reacties 
op andere fysieke, ecologische en sociale stressfactoren. 
Selecteren op verbeterde weerstand bevordert een goede 
gezondheid en welzijn van dieren in toekomstige generaties, 
wat de algehele bedrijfsprestaties ten goede komt.

‘Veerkracht’ is het vermogen van een dier om minimaal 
te worden beïnvloed door, of snel te herstellen van, 
uitdagingen voor hun fysieke en mentale toestand. Deze 
uitdagingen kunnen ziekte, temperatuurstress, nieuwe 
omgevingen, menselijke interacties en veranderingen 
in sociale groepen omvatten. Het vermogen van dieren 
om deze factoren onder verschillende omstandigheden 
het hoofd te bieden, wordt gedeeltelijk bepaald door 
genetica. Selectief fokken op gunstige eigenschappen 
kan ervoor zorgen dat ze vaker voorkomen in toekomstige 
generaties. Er wordt onderzoek gedaan naar indicatoren 
voor algemene weerstand, maar gezondheidsgerelateerde 
eigenschappen zoals levensduur en groei kunnen ook 
fungeren als indicatoren voor ziekteweerstand.

Er zijn verschillende methoden voor het identificeren 
en selecteren van genen die veilig kunnen worden 
gebruikt om landbouwhuisdieren te kweken die resistent 
zijn tegen verschillende ziekten, waardoor het totale 
antibioticagebruik daalt.

Nieuwe genomische technieken (bijv. genbewerking) 
zijn momenteel niet toegestaan onder de EU-wetgeving, 
aangezien de resulterende dieren zouden worden 
geclassificeerd als genetisch gemodificeerde organismen 
(GMO's). Hoewel deze juridische positie in de toekomst 
zou kunnen worden herzien, is dit gebied niet de focus 
van deze gids.

Verderop vindt u praktische informatie over de 
toepassing van selectief fokken; genomische testen; 
kruisingen voor hybride kracht, gebruik van indexen voor 
selectie en tenslotte voorbeelden van het gebruik van 
genetica voor verschillende landbouwsectoren.

Door de eeuwen heen zijn in veel regio's verschillende 
lokale dierenrassen ontwikkeld. Wereldwijd zijn er 
naar schatting ongeveer 5000 lokale rassen. Al deze 
dierenrassen zijn goed aangepast om aan de lokale 
omstandigheden te weerstaan en tegelijkertijd aan 
specifieke behoeften te voldoen. Bij de ontwikkeling van 
het ras werken extremen in het klimaat en infectieziekten 
die in de regio circuleren als een selectieve druk, die de 
verspreiding van resistentiegenen binnen de populatie 
beïnvloedt. Op basis van deze zichtbare eigenschappen (= 
dierlijk fenotype), evenals het specifieke landbouwsysteem 
en de voedingsmogelijkheden en -limieten, kunnen 
boeren fokdieren selecteren om de aanwezigheid van 
die gunstige erfelijke eigenschappen in toekomstige 
generaties van hun dieren te verhogen.

Van oudsher richtten kwekers zich hoofdzakelijk 
op fokken voor een hogere productie. Dit resulteerde 

Bij selectief fokken, wordt doorgaans voor de 
volgende set aan eigenschappen geselecteerd:

productiviteit in de huidige omgevingscondities 
of in omstandigheden die in de toekomst worden 
verwacht
vruchtbaarheid
ziekteweerbaarheid of levensduur, die gelinkt zijn 
aan productiekosten

Selecteren op veerkracht
In de veehouderij zijn er verschillende factoren die de 
economische prestaties van het bedrijf beïnvloeden. 
Genetica en selectief fokken van dieren is één aspect, 
maar factoren als dierenwelzijn, bioveiligheid en 
preventieve maatregelen tegen ziekten, goede voeding en 
watervoorziening zijn even belangrijk.

Selectief fokken kan met succes worden gebruikt om 
rassen te creëren met specifieke eigenschappen, b.v. dieren 
van een bepaalde kleur, of om de algehele productiviteit te 
verhogen door verbeterde gewichtstoename, spiermassa, 
eigrootte, melkgift enz. Over het algemeen moet men altijd 
streven naar het beste beschikbare genetische materiaal, 
maar de vraag is: hoe herken je het beste?

Selectief fokken kan op verschillende manieren 
aangepakt worden. In het algemeen moet u het best 
beschikbare genetische materiaal gebruiken, rekening 
houdend met de factoren waarop u selecteert - 
productiviteit, gezondheid, veerkracht, tolerantie voor een 
bepaald klimaat en voeding, soms zelfs infrastructuur. 
Bij dat laatste wordt b.v. rekening gehouden met de 
grootte van de dieren in verhouding tot de beschikbare 
dierenverblijven.

Kruisen voor hybride groeikracht, wat kan bijdragen aan 
betere productie-eigenschappen, levert in veel gevallen 

Weerbaarheid 
tegen specifieke 
infectieziekten
Vermogen tot een 
sterkere immuunreactie 
op vaccinatie
Resistentie 
voor bepaalde 
stofwisselingsziekten

Dieren met groter 
spieraandeel
Dieren met grotere 
gewichtstoename
Dieren met hogere 
FCR
Dieren met betere 
vleeskwaliteit

Selectie van 
robuustere 

dieren

Economische balans 

Voordelen voor 
volkgezondheid

Selectie 
voor hogere 

productiviteit

Dierenwelzijn Bioveiligheid

Preventieve 
maatregelen

Aangepaste 
voeding en 

watervoorziening

Intensieve kruisingen Extensieve kruisingen

vaak in negatieve gevolgen voor de gezondheid en het 
welzijn van de dieren, aangezien de dieren die werden 
gefokt voor productie-efficiëntie meer risico lopen op 
gedrags-, fysiologische en immunologische problemen 
(lees er hier meer over). Tegenwoordig bieden meer 
geavanceerde selectiemethoden, zoals genomische 
testen, een meer nauwkeurige genetische beoordeling 
om gunstige eigenschappen te selecteren en ongewenste 
eigenschappen te verminderen.

https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://ec.europa.eu/food/plants/genetically-modified-organisms/new-techniques-biotechnology/ec-study-new-genomic-techniques_en
https://www.imedpub.com/articles/benefits-of-farm-animals-genetic-adaptation-a-review.php?aid=22885
https://ahdb.org.uk/dairy-genetic-crossbreeding
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030162269800147X?via%3Dihub
https://academic.oup.com/af/article/2/1/4/4638584
https://academic.oup.com/af/article/2/1/4/4638584
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voordelen op. In de melkveehouderij kunnen dat b.v. 
melkproductiekenmerken en -gehalte zijn, afname van 
het celgetal, vruchtbaarheid van de koe en productieve 
levensduur. Bekijk deze video's over genomisch testen en 
kruisen.

De selectie van de best aangepaste en meest productieve 
dieren voor reproductie speelt een belangrijke rol bij het 
fokken van dieren die resistent zijn tegen ziekten, zonder 
dat dit ten koste gaat van de productiviteit. Het invriezen en 
bewaren van sperma heeft vele mogelijkheden gecreëerd 
voor kunstmatige inseminatie. Gemiddeld kunnen per 
afname per stier 2.000 doses sperma worden verzameld, 
ingevroren en jarenlang bewaard. Het diepvriezen van 
sperma maakt transport over de hele wereld mogelijk en 
als gevolg daarvan kunnen de beste stieren met gunstige 
eigenschappen zwaar ingezet worden (bekijk het volledige 
onderzoek hier).

Deze praktijk is gunstig, maar brengt risico's met zich 
mee, omdat het niet alleen gewenste eigenschappen kan 
verspreiden, maar ook enkele onbedoelde ziektegevoelige 
genen die in sommige regio's geen probleem zijn, maar 
in andere desastreuze gevolgen kunnen hebben. De 
stierselectie en het gebruik van indexen speelt dus 
een belangrijke rol bij het verbeteren van gewenste 
eigenschappen en het beperken van ongewenste. 
Dezelfde aanpak voor het invriezen van sperma kan ook 
worden toegepast in andere sectoren van de veehouderij.

Gezien de voordelen van het fokken van dieren 
van een bepaald geslacht (bijv. vrouwelijk vee in de 
melkveehouderij), is het gebruikelijk om gesekst sperma te 
gebruiken waarbij de fracties van X-dragend (vrouwelijk) 
en Y-dragend (mannelijk) sperma zijn gewijzigd t.o.v. de 
natuurlijke mix door middel van sortering en selectie. Het 
voordeel is een veel intensere selectie van vrouwelijke 
dieren, waardoor meer nadruk op gezondheidskenmerken 
kan worden gelegd. Dit is reeds zeer effectief gebleken 
in combinatie met vrouwelijke genomische testen en/of 
embryotransfer. In dit artikel vindt u meer informatie over 
deze technologie en de economische voor- en nadelen.

Selecteren op weinig erfelijke kenmerken zoals 
ziekteweerstand en vruchtbaarheid, is een uitdaging, 
maar wordt gemakkelijker als de selectie gebaseerd is op 
gemiddelden van relatief grote nakomelingengroepen. 
Voorwaarde voor het meenemen van ziekteweerstand in 
een fokprogramma is dat de ziekten, of andere daarmee 
nauw verwante eigenschappen, nauwkeurig worden 
vastgelegd. Zo is de systematische registratie van klinische 
gevallen van mastitis de belangrijkste manier om de 
stieren nauwkeurig te beoordelen op resistentie tegen 
mastitis bij hun dochters.

Het belangrijkste middel voor het detecteren van 
mastitisresistentie is het gebruik van celgetal (SCC). 
Het is mogelijk de weerstand tegen klinische mastitis te 
verbeteren door te selecteren op een lager celgetal. Dit 
wordt voornamelijk bereikt door de stieren uit te sluiten 
waarvoor bij de dochters de hoogste VCA (Value Chain 
Analysis) -waarden zijn aangetoond. Vanwege de hogere 
erfelijkheidsgraad van SCC was selectie op basis van 
deze eigenschap efficiënter dan selectie op basis van 
gevallen van klinische mastitis wanneer er slechts kleine 
nakomelingengroepen beschikbaar zijn. Een combinatie 
van beide maatregelen is echter ongeveer 20% efficiënter 
dan de eerste alleen (zie hier voor de links naar de studies: 
Knap et al, Lindhe & Philipsson).

De vrouwelijke vruchtbaarheid wordt beoordeeld in 
een vruchtbaarheidsindex aan de hand van informatie 
over het aantal benodigde inseminaties per bediende 
vaars, eerste- of tweede-kalfs-koe, gecombineerd met 
het aantal open dagen in de eerste en de tweede lactatie. 
Stieren worden zowel als stieren van kalveren als stieren 
van eerste-kalf-koeien beoordeeld, aangezien het 
vruchtbaarheidskenmerk duidelijk afhankelijk is van de 
effecten van zowel het kalf als de moeder.

Selectie op meerdere kenmerken voor totale opbrengst 
is een benadering waarbij selectie voor veel kenmerken 

tegelijkertijd plaatsvindt. Door middel van een selectie-
index is het mogelijk rekening te houden met het relatieve 
economische belang van verschillende eigenschappen, 
hun erfelijkheidsgraad en de genetische correlaties tussen 
alle eigenschappen die van belang zijn. Elke eigenschap 
krijgt een economisch gewicht dat het belang ervan 
voor het nettorendement van de productie weerspiegelt. 
Dit 'economische' gewicht kan ook ethische waarden 
en dierenwelzijnsaspecten omvatten. De selectie-
indexprocedure laat het volgende toe (de studie is hier te 
vinden):

Selectie van individuen voor een bepaalde eigenschap 
met behulp van gegevens over het individu en/of hun 
verwanten, en
Selectie van individuen voor verschillende 
eigenschappen die tegelijkertijd in rekening worden 
genomen, met behulp van gegevens over het individu 
en/of over hun verwanten, zodat de totale economische 
winst van de voorziene genetische vooruitgang wordt 
gemaximaliseerd.

Men kan indexen gebruiken zoals The Profitable 
Lifetime Index (£ PLI), die de extra winst aangeeft die een 
dochter van een stier met een hoge £ PLI tijdens haar leven 
naar verwachting zal opbrengen, vergeleken met een 
dochter van een gemiddelde stier met een £ PLI van nul. 
Deze index is samengesteld uit 1/3 productiekenmerken 
½ gezondheidskenmerken/levensduur, 1/6 efficiëntie (de 
uitsplitsing van de individuele wegingen van kenmerken 
wordt weergegeven in het cirkeldiagram door de UK 
Agriculture and Horticulture Development Board (AHDB)). 
Of, selecteer uitsluitend op gezondheidskenmerken.

Een gelijkaardige benadering kan worden toegepast 
op andere dierlijke productiesectoren wanneer gunstige 
eigenschappen en productiviteit zorgvuldig worden 
geregistreerd, geanalyseerd en de selectie van fokdieren 
is gebaseerd op deze gegevens. Hun effectieve en brede 
toepassing in veeteeltprogramma's wordt momenteel 
belemmerd door het gebrek aan adequate instrumenten 
om deze eigenschappen te meten of nauwkeurig in te 
schatten, meer bepaald de zogenaamde ‘pathogene lading’. 
Als je meer wilt weten, lees dan hier het volledige onderzoek.

34.4%

15.3%15.1%

13.7%

11.8%

8.1%

1.6%

AHDB AHDB 
Wegingen van Wegingen van 
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https://licnz.com/news/what-crossbreeding-contributes-to-your-herd/
https://youtu.be/RBBCj7YaWGU
https://youtu.be/KqDVJMzAYPs
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://dairy-cattle.extension.org/the-economics-of-sexed-semen-in-dairy-heifers-and-cows/
https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-020-00580-4
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://doc.oie.int/dyn/portal/index.xhtml?page=alo&aloId=29125
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://ahdb.org.uk/knowledge-library/profitable-lifetime-index-pli
https://doi.org/10.1186/s12711-020-00580-4
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VOORBEELDEN VAN HOE GENETICA WORDT GEBRUIKT  VOORBEELDEN VAN HOE GENETICA WORDT GEBRUIKT  
IN VERSCHILLENDE LANDOUWSECTORENIN VERSCHILLENDE LANDOUWSECTOREN

Ziekteresistentie bij kippen
Resistentiegenen tegen Salmonellose, de ziekte van Marek 
en de ziekte van Newcastle (ND) zijn reeds geïdentificeerd. 
Momenteel lopen er onderzoeken naar de toepassing van 
deze onderzoeksresultaten die zouden kunnen leiden tot 
verbeterde vaccins voor Marek en ND. Daarnaast kunnen 
fokkers kippen selecteren op verhoogde weerstand 
tegen die ziekten. Hier vindt u een artikel over de 
erfelijkheidsgraad van alle ND-responskenmerken in 
onderzoeken met Afrikaanse ecotypes en Amerikaanse 
commerciële leghennen.

Een andere benadering is het kiezen van robuustere, 
langzamer groeiende kruisingen. De klassieke 
conventionele vleeskuikenkruisingen groeien snel 
en worden in hoge dichtheden gehouden, zodat ze 
vatbaarder zijn voor aandoeningen, waaronder bacteriële 
en protozoaire ziekten die meestal worden behandeld met 
antibiotica. Door een veerkrachtiger pluimveeras te kiezen, 
kunnen veehouders het gebruik van antimicrobiële 
stoffen verminderen, waardoor ze zowel gezonde als 
gemakkelijker te managen koppels krijgen. Deze rassen 
hebben doorgaans een lagere voederconversie, waardoor 
ze minder intensief groeien.

Verbetering van de weerstand kan bereikt worden door 
middel van verschillende strategieën. Eén strategie is om 
de weerbaarheid te vergroten via genetische selectie in 
fokprogramma's. Het voordeel van genetische selectie, 
in tegenstelling tot managementverbeteringen, is dat 
het een duurzamere oplossing kan zijn. Zo is aangetoond 
dat rassen met een dubbel doel of lokale (traditionele) 
rassen weerbaarder zijn dan meer conventionele rassen. 
Ook kunnen sommige leghennenrassen meer vatbaar 
zijn voor schadelijk pikken - kies liever rustige, robuuste 
rassen en goede uitloopkippen voor vrije uitloopsystemen. 
Als u geïnteresseerd bent, kunt u hier meer lezen over 
verenverlies en goede praktijken om de verendekking te 
verbeteren.

Een biologische pluimveehouderij in Letland deelde 
hun inzichten over het hybride vleeskuikenras dat ze op 
hun bedrijf gebruiken. Als je meer wilt weten: hier is een 
video over de aanpak op hun kleinschalige antibioticavrije 
pluimveehouderij.

“Een van de sleutels tot het vermijden van 
antibioticagebruik, is de keuze voor de langzamer 
groeiende vleeskuikenhybriden die bedoeld zijn 
om op biologische boerderijen te houden” – Letse 
pluimveehouder

Schapen en geiten

Varkens

Rundvee

Overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) 
zijn dodelijke degeneratieve ziekten veroorzaakt door 
prioneiwitten (PrP) die het centrale zenuwstelsel van veel 
zoogdieren kunnen aantasten. De genetische variatie van 
de gastheer in TSE-resistentie is goed gekarakteriseerd, 
vooral bij schapen en geiten met klassieke scrapie. In veel 
landen zijn fokprogramma's op basis van het PrP-genotype 
met succes toegepast om de incidentie van scrapie bij 
schapen te verminderen (een volledige beschrijving van 
deze aanpak vindt u hier).

Selectief fokken wordt bij schapen het meest gebruikt 
om resistentie tegen gastro-intestinale nematoden 
te bevorderen. In het VK, Nieuw-Zeeland en Australië 
zijn hiermee de afgelopen decennia goede resultaten 
behaald. Het fokken van schapen voor verhoogde 
resistentie wordt gesuggereerd als een geschikte 
methode voor de controle van parasieten. De meeste 
fokprogramma's voor parasietenbestrijding zijn 
gebaseerd op indicatorkenmerken, met name het 
aantal wormeneieren (WEC) in feces. Daarnaast kunnen 
bloedanalyseparameters in specifieke algoritmen worden 
gebruikt om de erfelijkheid van resistentie te voorspellen. 
Hier kunt u verder lezen over de onderzoeken die zijn 
gedaan bij schapenkuddes in Australië.

Lees hier meer over de ervaring van een Britse 
teler van superfijne merinowol die een alomvattend 
schapenbeheer toepast om het welzijn van de veestapel te 
waarborgen en een hoge genetische waarde garandeert 
via embryotransfer (ET).

Genomische technieken zijn al gebruikt om de resistentie 
van varkens tegen bepaalde virussen te definiëren, meer 
bepaald voor de economisch meest belangrijke virussen: 
het porciene reproductieve en respiratoire syndroomvirus 
(PRRSV) en het varkenscircovirus (PCV). Deze informatie is 
vervolgens gebruikt om ziekteresistente varkensstammen 
te fokken.

Verschillende varkensgenen die tijdens Salmonella-
infectie differentieel omhoog of omlaag worden 
gereguleerd, zijn geïdentificeerd en gebruikt voor de 
ontwikkeling van Salmonella-resistente varkensstammen.

Ook wordt voor sommige varkensrassen een genetische 
resistentie tegen E. coli-infectie ontwikkeld (de studie is 
hier te vinden).

Virale ziekten bij runderen waarvan de genetische variatie 
van de gastheer is gekwantificeerd of significante associaties 
van genetische merkers zijn aangetoond, zijn onder meer 
runderleukose, verschillende luchtwegaandoeningen, 
boviene herpesvirus 1 (BHV-1) en mond- en klauwzeer. 
Variatie op ras- of soortniveau in resistentie tegen 
runderpest, maligne catarrale koorts (MCF) lumpy skin 
disease (LSD) is ook gemeld. Overweldigend bewijs toont 
aan dat genetica nieuwe benaderingen kan bieden voor 
ziektebestrijding in de snel veranderende omgeving 
waarmee veehouders worden geconfronteerd, zowel in 
ontwikkelde als in ontwikkelingslanden (de studie is hier 
te vinden).

Het voorkomen van kreupelheid bij melkveestapels 
is nog één van de gezondheidsaspecten die beïnvloed 
kunnen worden door selectief fokken; zie ook deze video 
over preventie van kreupelheid. Uiteindelijk moet dit leiden 
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https://www.youtube.com/watch?v=I0KWXxvuy0w&ab_channel=DISARMProject
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https://gsejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12711-019-0479-1
https://disarmproject.eu/resources/sheep-wellbeing-a-holistic-approach-to-management/
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606
https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20103344606
https://disarmproject.eu/resources/prevention-of-lameness-in-dairy-herds/


tot dieren met een hogere algemene ziekteresistentie en 
een lager antibioticagebruik, lagere kosten voor boeren en 
een hoger dierenwelzijn.

Maar hoe kun je fokken op vermindering van 
antibioticagebruik? De Genomic-evaluatie van Zoetis met 
CLARIFIED Plus omvat bijvoorbeeld evaluaties van specifieke 
gezondheidskenmerken, waaronder mastitis, metritis, 
kreupelheid, ademhaling bij kalveren en ademhaling bij 
koeien. Clarified heeft een Dairy Wellness Profit (DWP) index 
ontwikkeld die productie, type, vruchtbaarheid, levensduur 
en gezondheidskenmerken combineert. Analyse op basis 
van de uitgebalanceerde DWP-index laat zien dat de top 25% 
van de koeien 44% minder antibiotica gebruikt voor mastitis. 
Lees hier de DISARM-samenvatting of bezoek de website 
van CLARIFIED Plus om meer te weten te komen over de 
aanpak die zij hanteren. In de onderstaande tabel ziet u een 
samenvatting van de genetische waarden voor Holstein-
koeiengezondheidskenmerken. Deze voorspellingen op 
basis van genetica zijn gebaseerd op gegevens die zijn 
verzameld uit gezondheidsdossiers binnen Amerikaanse 
veestapels.

Minimum 
Score (STA)

Maximum 
Score (STA)

Welzijnskenmerken koe

Mastitis 52 76 115

Kreupelheid 52 73 115

Metritis 51 73 115

Placenta retentie 51 71 116

Lebmaagverplaatsing 50 69 111

Ketose 51 72 113

Melkziekte 36 68 114

Ademhalingsziekten 40 70 114

Vruchtbaarheidskenmerken

Ovariumcysten 29 69 118

Abortus 35 70 118

Tweelinggeboortes 42 66 112

Welzijnskenmerken kalf

Leefbaarheid kalf 42 85 117

Ademhaling kalf 36 83 116

Kalverdiarree 39 66 116

Hoewel het in de EU niet is toegestaan, zijn recentelijk 
nieuwe genomische technieken (NGT's) ontwikkeld die 
verder gaan dan natuurlijke selectie, zowel voor genetische 
modificatie bij planten als voor dieren. Dit gebeurt 
voornamelijk in andere werelddelen, aangezien de EU 
vanwege wettelijke beperkingen is uitgesloten van zulke 
onderzoeksinitiatieven.

De zogenaamde ‘CRISPR-Cas9’ techniek bijvoorbeeld, 
heeft een revolutie teweeggebracht in de generatie van 
transgene dieren. Dit systeem heeft een ongekende 
efficiëntie, multiplexbaarheid en gebruiksgemak, waardoor 
de tijd en kosten die nodig zijn voor genoombewerking 
worden verminderd en de productie van dieren met 
uitgebreidere genetische modificaties mogelijk wordt. 
Het is ook aangetoond dat het bruikbaar is bij een grote 
verscheidenheid aan dieren.

Daarom kan een meer gerichte aanpak worden 
gebruikt om nieuwe resistente dierrassen met gewenste 
eigenschappen te ontwikkelen. Er zijn veel voorbeelden van 
CRISP-Cas9-toepassingen voor genbewerkingstechnieken 
om landbouwhuisdieren te kweken die resistent zijn tegen 
veelvoorkomende pathogenen die grote economische 
verliezen veroorzaken.

CRISPR-Cas9 is gebruikt om varkens te genereren die 
resistent zijn tegen Afrikaanse varkenspest en het Porcine 
Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV). 
Resistentie tegen PRRSV werd bereikt door inactivering 
van het gen CD163, dat codeert voor de varkensreceptor 
voor PRRSV. CRISPR-Cas9 werd ook gebruikt om bij 
runderen een gen te introduceren dat weerstand biedt 
tegen rundertuberculose, enzoötische pneumonie en 
mastitis. Vergelijkbare resultaten met betrekking tot 
mastitis zijn gemeld bij geiten (u kunt meer informatie 
over deze techniek vinden in de studies van Shrock & Güell 
en Islam et al).

De ontwikkelingen van NGT’s hebben het potentieel 
om bij te dragen aan een veerkrachtiger en duurzamer 
agrofoodsysteem. Experts stellen dat gerichte mutagenese 
en cisgenese in bepaalde gevallen niet meer risico met 
zich meebrengen dan conventionele kweektechnieken, 
aangezien inserties, deleties of herschikkingen van 
genetisch materiaal en dus willekeurige veranderingen 
in het genoom plaatsvinden onafhankelijk van de 
kweekmethode. Toch zijn er veel bezorgdheden in 
verband met de toepassing van NGT's in de veehouderij, 
en vereisen deze technieken een (risico)beoordeling per 
geval. Hier kunt u meer lezen over het EU-standpunt over 
deze NGT's.

* Getallen geven data weer van een referentiepopulatie van dieren onder de 
leeftijd van 2 jaar.
Gemiddeld risico op ziekte is voorgesteld door een STA waarde van 100. Waarden 
groter dan 100 stellen dieren voor met een lager verwacht gemiddeld risico voor 
de betreffende ziekte in vergelijking met hun kuddegenoten. Selectie op een 
hoog STA komt overeen met selecteren voor gereduceerd risico op ziekte.

Gemiddelde betrouwbaarheid en gemiddelde, minimum Gemiddelde betrouwbaarheid en gemiddelde, minimum 
en maximum genetische waarden voor Holsteinkoe en maximum genetische waarden voor Holsteinkoe 
welzijnskenmerken, vruchtbaarheidskenmerken en welzijnskenmerken, vruchtbaarheidskenmerken en 
kalfwelzijnskenmerken*kalfwelzijnskenmerken*

DE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN  DE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN  
VAN HET GEBRUIK VAN  VAN HET GEBRUIK VAN  

GENETISCHE MODIFICATIESGENETISCHE MODIFICATIES
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