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Denkt u ooit na over de vraag hoe u agrarisch ondernemer blijft in de varkenshouderij in Nederland? U vraagt zich misschien ook 
af hoe u ervoor kunt zorgen dat u concurrerend blijft produceren ten opzichte van uw andere Europese collega’s? Depop-repop 
kan een prima middel zijn om een flinke gezondheidsverbetering bij de zeugenstapel en/of vleesvarkens door te voeren.

Depop-repop betekent dat uw huidige varkensstapel vervangen wordt 
door een SPF-varkensstapel met een hoge gezondheid. SPF-varkens zijn 
varkens die vrij zijn van bepaalde ziektekiemen zoals PRRS, mycoplasma, 
APP, et cetera.
Er zijn verschillende redenen om een depop-repop uit te voeren. Hier-
onder staan de belangrijkste:
• uitbreiding van het bestaande varkensbedrijf;
• veranderen van genetica;
• verbouwing/nieuwbouw;
• verbeteren van het technisch resultaat;
• generatiewissel binnen het bedrijf;
• overname van een varkensbedrijf;
• verlagen van de ziektedruk;
• economisch resultaat/verlagen productiekosten en/of kostprijs.

De varkenshouders die een depop-repop hebben uitgevoerd noemen als 
belangrijkste resultaten: meer arbeidsvreugde, minder antibiotica gebruik, 
minder vaccingebruik en een beter economisch resultaat. Gezonde dieren 
zorgen ervoor dat de kostprijs omlaag gaat en het technisch resultaat 
omhoog. De kostprijsverlaging zit niet alleen in een verbetering van het 
technisch resultaat maar ook in een besparing op gezondheidskosten en 
arbeidskosten. Er hoeven bijvoorbeeld minder  vaccinaties uitgevoerd te 
worden bij de biggen. Het financiële voordeel kan in de vleesvarkens-
houderij oplopen tot 19,00 euro per varken per jaar.

Voor de varkenshouder die voldoet aan de voorwaarden van de externe 
en interne biosecurity, is het interessant om de financiële gevolgen van 

het verhogen van de gezondheid door depop-repop in kaart te brengen. 
De centrale vraag daarbij is: wat voor investering vraagt dit en wat is de 
terugverdientijd? De kosten van depop-repop bedragen grofweg twee 
keer de waarde van een dekrijpe opfokgelt per zeugenplaats. Deze kosten 
worden bepaald door de aanschaf van SPF-fokmateriaal en de periode 
dat er geen inkomsten worden gegenereerd.

Het gaat om het saldoverschil tussen het voortzetten van de bestaande 
onderneming in de huidige vorm en na het toepassen van depop-repop. 
Met dit saldoverschil kan een varkenshouder bepalen wat de terug-
verdientijd is op basis van te realiseren verbeteringen op technisch 
resultaat, hogere opbrengstprijzen en lagere gezondheidskosten.

Belangrijke overwegingen
Maar wat betekent zo’n complete depop-repop nu eigenlijk? De  afweging 
of depop-repop bij uw bedrijfsvoering past is een persoonlijke, er komt 
immers heel wat bij kijken. Het is dan ook belangrijk dat u, samen met 
uw adviseurs, tot een weloverwogen beslissing komt of de overstap naar 
het voeren van een SPF-bedrijf voor u een goede keuze is. Realiseert u 
zich daarbij dat niet alleen de cijfers belangrijk zijn. Het belang van een 
grotere arbeidsvreugde en meer gemak zijn ook een belangrijke factor 
waar u rekening mee moet houden

Bij een volledige depop-repop wordt de complete zeugenstapel ver-
vangen. Als de laatste dieren zijn afgevoerd, wordt het hele bedrijf 
schoongemaakt en ontsmet (inclusief de mestputten). Ongedierte 
zoals muizen, ratten, vliegen, enz., moeten intensief worden bestreden 
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Een grondige reiniging van de stal is cruciaal bij depop-repop.

De mens is een belangrijk factor voor behoud van een hoge gezondheids-
status.
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tijdens de leegstand. De leegstand dient minimaal 5 weken te zijn en 
ver volgens wordt de stal herbevolkt met SPF-zeugen. SPF-dieren zijn vrij 
van bepaalde ziektekiemen en om dit te controleren is het advies om 
op dag 5 en dag 30 na aanvoer van de dieren, materiaal (bloed, mest, 
speeksel) te verzamelen.

Bij de overweging om een depop-repop uit te voeren, dient rekening 
gehouden te worden met de locatie van een bedrijf. Gaat het om een 
varkensarm of een varkensdicht gebied? Er zijn immers verschillende 
ziektekiemen die via de lucht een bedrijf kunnen binnendringen, zoals 
PRRS en mycoplasma. In een varkensdicht gebied kan dit voorkomen 
worden door filtering van de binnenkomende lucht. In combinatie met 
een overdruksysteem in de centrale gang wordt dan voorkomen dat 
ongefilterde lucht in de stal komt. De kosten van luchtfiltratie bedragen 
0,70 - € 1,02 euro per big per jaar.

Randvoorwaarden voor succes
Om een depop-repop succesvol te laten zijn, dient de varkenshouder aan 
een aantal randvoorwaarden te voldoen en een goede voorbereiding op 
depop-repop is dan ook noodzakelijk. Het is daarbij zaak oog te hebben 
voor de interne en externe biosecurity. Denk hierbij aan de looplijnen 
binnen het bedrijf, het strikt toepassen van het all-in all-outprincipe, 
leeftijden strikt gescheiden van elkaar houden, en het verslepen van 
ziektekiemen door de mens binnen het bedrijf. Het dragen van hand-
schoenen tijdens de dagelijkse werkzaamheden is een must!

Maar ook de reinigbaarheid van de inrichting speelt een belangrijke 
rol. Bij het reinigen van de stal moeten de vloeren en wanden worden 
 beoordeeld of deze goed te reinigen en te desinfecteren zijn. Indien dit 
niet het geval is dient er een coating aangebracht te worden tijdens de 

leegstand zodat deze vloeren en wanden goed kunnen worden schoon-
gemaakt na het herbevolken.

Een SPF-bedrijf voert geen dieren aan en produceert zelf zijn opfokgelten. 
Na een depop-repop dient er dus een goede ruimte/stal aanwezig te zijn 
voor de opfok van de gelten. Dit mag geen ondergeschoven kindje zijn 

Er moet nagedacht te worden 
over afvoer van kadavers 
uit de stal zonder dat je 

zelf buiten de stal hoeft te 
komen, bijvoorbeeld door 

een luik in de muur te maken 
met aan de buitenkant een 
gekoelde kadaveropslag. 
Aan het einde van de dag 

moeten de kadavers worden 
weggebracht naar de 

centrale kadaverkoeling.
Eenmaal buiten de stal mogen de biggen niet meer terug naar binnen.

Kadavermanagement is een grote factor. Het afvoeren van kadavers 
vindt plaats aan het einde van de werkdag.
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aangezien hier de toekomstige zeugenstapel geproduceerd wordt. Op een 
SPF-bedrijf mogen varkens op geen enkele wijze buiten de stallen komen, 
dit betekent dat bij het overwegen van een depop-repop er ook gekeken 
moet worden of er nog stallen aan elkaar gebouwd moeten worden.

Indien biggen afgevoerd moeten worden dan dient dat te gebeuren via 
een sluis met dubbele deuren: de eerste deur gaat open en de biggen 
gaan de sluis in, vervolgens gaat de eerste deur weer dicht en gaat de 
buitendeur open zodat de biggen naar buiten kunnen. Varkens die buiten 
de stal zijn geweest komen niet meer terug de stal in en biggen van 
onvoldoende kwaliteit dienen ook buiten in een aparte ruimte te worden 
opgevangen zodat ze vervolgens bijvoorbeeld als slachtbig kunnen 
worden geleverd.

Truck Cooking en kadavermanagement
Het transport van SPF-biggen dient te gebeuren met vrachtwagens 
die schoon en droog zijn. Een natte vrachtwagen bevat kiemen. Truck 
Cooking kan een belangrijke bijdrage leveren aan het droog en schoon 
krijgen van een vrachtwagen. Het idee achter dit concept is dat door 
combinatie van droogte en temperatuur van tenminste 70 graden ziekte-
verwekkers het loodje leggen. In Amerika is aangetoond dat deze aanpak 
succesvol is tegen het PRRS-virus.

Verder dient er ook nagedacht te worden over afvoer van kadavers uit 
de stal zonder dat je zelf buiten de stal hoeft te komen, bijvoorbeeld 
door een luik in de muur te maken met aan de buitenkant een gekoelde 
kadaveropslag. Aan het einde van de dag moeten de kadavers worden 
weggebracht naar de centrale kadaverkoeling.

Bij de afvoer van de kadavers dient de varkenshouder rekening te houden 
met het feit dat de vrachtwagen van Rendac niet op het erf mag komen. 
Er dient een strikte scheiding te zijn tussen de schone en de vuile weg. 

Denk hierbij ook aan de bulkwagens die voer moeten kunnen lossen 
zonder dat ze op het schone weg gedeelte komen.

Mest en materiaal
Aandachtpunt blijft de afvoer van mest op het bedrijf. De plek waarlangs 
de mest wordt afgevoerd dient zo ver mogelijk van de stallen te liggen. 
Afvoeren van mest uit een mestsilo waarbij de mestwagen niet op het 
erf hoeft te komen en via een ondergrondse leiding de vrachtwagen 
kan vullen, heeft hierbij de voorkeur. Zorg ervoor dat de lucht uit een 
mestwagen niet in de stal terecht kan komen, denk hierbij ook aan de 
windrichting op het moment van mestladen.

Aanvoer van materialen dient te gebeuren via een quarantaine-ruimte. 
Dit is een ruimte waar de materialen worden aangevoerd en waar ze 
14 dagen in blijven liggen voordat ze het varkensbedrijf binnen mogen. 
Voor de aanvoer van diergeneesmiddelen en sperma dienen er (koel)
boxen te zijn die vanaf de buitenkant bereikbaar zijn zonder dat je in de 
stal hoeft te komen.

Echter, de allerbelangrijkste factor om een SPF-bedrijf SPF te houden is 
de mens! Als eigenaar/ondernemer dien je zelf het goede voorbeeld te 
geven. Ga je de stal in en uit dan altijd via de douche, 365 dagen per 
jaar. Ook ’s avonds als je nog een rondje gaat maken door het kraamhok! 
Medewerkers mogen niet op een ander varkensbedrijf werken of wonen 
en ook hun partners niet.

Bezoekers dienen 48 uur varkensvrij te zijn en kunnen het bedrijf alleen 
maar op via een hygiënesluis. Kleiner materiaal van medewerkers, 
 bijvoorbeeld een broodtrommel, kan via een UV-kast het bedrijf worden 
binnen gebracht. Als de interne en externe biosecurity niet op orde zijn, 
dan leiden alle inspanningen op de verbetering van de gezondheid niet tot 
het gewenste resultaat. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel! <

Situaties waarbij mestvrachtwagens tussen stallen moeten laden, wil je 
voorkomen als SPF-bedrijf.

De kosten van depop-repop 
bedragen grofweg twee 

keer de waarde van 
een dekrijpe opfokgelt 
per zeugenplaats. Deze 
kosten worden bepaald 
door de aanschaf van 
SPF-fokmateriaal en 

de periode dat er geen 
inkomsten worden 

gegenereerd.


