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Het doel van het onderzoek, zoals beschreven in dit proefschrift, is het
identificeren van fysiologische parameters voor het meten van stress bij
vleesvarkens. Stress, veroorzaakt door de huisvesting en het management van
productiedieren, beïnvloedt niet alleen het dierenwelzijn, maar ook de
productiviteit, de productkwaliteit en de acceptatie van het product door de
consument. Het meten van stress is dus van belang voor de varkenshouderij.
Dierenwelzijn wordt vooral negatief beïnvloedt in situaties waarin sprake is van
chronische stress. Daarom wordt in dit proefschrift de nadruk gelegd op lange-
termijn veranderingen in fysiologie, dus chronische activering van de stress-
responsen, als indicator voor verminderd welzijn van vleesvarkens. Biotelemetrie
is een methode die het mogelijk maakt om de hartslag en de lichaamstemperatuur
zonder stress, en gedurende een lange periode te meten. Daarom worden de
lichaamstemperatuur en de hartslag gemeten in dit proefschrift, als mogelijke
indicatoren voor chronische stress bij vleesvarkens. Bovendien worden de
(re)activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnieras (HPA-as) en het gedrag
gemeten als referentie-indicatoren.

In hoofdstuk 2-4 wordt gebruik gemaakt van het experimentele model van
verrijkt en intensief gehuisveste varkens om fysiologische indicatoren voor stress te
identificeren. Voorafgaand gedragsonderzoek heeft aangetoond dat intensieve
huisvestingscondities varkens blootstellen aan een situatie van chronische stress in
vergelijking met meer verrijkte huisvestingscondities. Eerst wordt getoetst of het
experimentele model inderdaad geschikt is om fysiologische parameters voor
chronische stress te identificeren, door zowel de HPA-as (re)activiteit als het
gedrag van intensief en verrijkt gehuisveste varkens te meten.

In hoofdstuk 2 worden de fysiologische responsen op acute stressoren
bestudeerd van varkens die zijn opgegroeid onder standaard intensieve condities, of
in een meer verrijkte omgeving (grotere hokken met stro). Onderzoek heeft
aangetoond dat condities van chronische stress tot gevolg kunnen hebben dat het
dier minder goed kan omgaan met acute stressoren. Het blijkt dat chronische stress,
veroorzaakt door intensieve huisvestingscondities, geen effect heeft op de cortisol-,
hartslag- en lichaamstemperatuurrespons op acute isolatie en acute restraint.
Verrijkt gehuisveste varkens hebben echter een hogere basale cortisolconcentratie
in speeksel dan intensief gehuisveste varkens. Verhoogde basale
cortisolconcentraties worden vaak geassocieerd met een situatie van chronische
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stress, maar, op basis van de gedragswaarnemingen verwachten wij dat juist de
intensief gehuisveste varkens blootgesteld zijn aan chronische stress.
Gedragswaarnemingen laten zien dat intensief gehuisveste varkens meer
beschadigend gedrag (bijten, 'masseren' van hokgenoten) in het hok vertonen dan
verrijkt gehuisveste varkens.

In hoofdstuk 3 is het verschil in basale cortisolconcentratie tussen intensief
en verrijkt gehuisveste varkens nader onderzocht, door het meten van de circadiane
ritmiek van speekselcortisol op 9 en 22 weken leeftijd. Het blijkt dat op 9 weken
leeftijd intensief en verrijkt gehuisveste varkens niet verschillen in de concentratie
cortisol in speeksel, en dat zowel de intensief als de verrijkt gehuisveste varkens
geen duidelijke circadiane ritmiek in speekselcortisol hebben. Echter, op 22 weken
leeftijd hebben de verrijkt gehuisveste varkens een duidelijke circadiane ritmiek
van cortisol, terwijl de intensief gehuisveste varkens een sterk 'afgeplat' circadiaan
ritme van cortisol hebben. Verder wordt aangetoond dat de verschillen in de basale
cortisolconcentratie tussen verrijkt en intensief gehuisveste varkens
leeftijdsafhankelijk zijn, en zichtbaar worden vanaf ongeveer 15 weken leeftijd.
Verstoringen van het circadiane ritme van cortisol komen voor tijdens situaties van
chronische stress en verminderd welzijn bij dieren en mensen, bijvoorbeeld bij
aangebonden zeugen of bij mensen met bepaalde typen van depressies. Op grond
daarvan wordt in hoofdstuk 3 aangenomen dat de verstoorde circadiane ritmiek van
cortisol bij intensief gehuisveste varkens een uiting is van chronische stress, en dus
van verminderd welzijn. Verder wordt in hoofdstuk 3 aangetoond dat intensief
gehuisveste varkens een slechter lange termijn geheugen hebben in een doolhoftest
dan verrijkt gehuisveste varkens.

In hoofdstuk 4 is de cortisol- en gedragsrespons op mengen, transport naar
het slachthuis en verblijf in de wachtruimte gemeten, bij varkens opgegroeid onder
intensieve of verrijkte condities. De concentratie cortisol in het speeksel stijgt
significant na mengen, transport en verblijf in de wachtruimte bij de intensief
gehuisveste varkens, maar niet bij de verrijkt gehuisveste varkens. Tijdens het
transport zijn de intensief gehuisveste varkens actiever (ze liggen minder, en ze
staan en lopen meer) dan de verrijkt gehuisveste varkens. Bovendien besteden de
intensief gehuisveste varkens meer tijd aan 'manipulatie' van soortgenoten (bijten,
'masseren') tijdens het transport dan verrijkt gehuisveste varkens. In de
wachtruimte van het slachthuis besteden de intensief gehuisveste varkens meer tijd
aan lopen en vechten dan verrijkt gehuisveste varkens. In hoofdstuk 4 wordt
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daarom geconcludeerd dat varkens die opgegroeid zijn onder intensieve condities
waarschijnlijk meer stress ondervinden bij mengen, transport naar het slachthuis en
verblijf in de wachtruimte, dan varkens die opgegroeid zijn onder verrijkte
condities.

Metingen van het gedrag en de reactiviteit van de HPA-as in hoofdstuk 2-4
tonen zoals verwacht aan dat intensieve huisvestingscondities vleesvarkens
blootstellen aan een situatie van chronische stress, in vergelijking met meer
verrijkte huisvestingscondities. Daarom wordt deze experimentele situatie ook
gebruikt in het vervolgonderzoek naar andere indicatoren voor chronische stress,
zoals de lichaamstemperatuur en de hartslag. Echter, er wordt geen effect van
huisvestingscondities op lichaamstemperatuur en hartslag gevonden (hoofdstuk 2).
Daarom worden deze parameters nog eens nader bestudeerd in andere situaties van
chronische stress.

Sociale stress, d.w.z. het mengen van varkens, is een ernstige stressor is die
lange-termijn effecten heeft op gezondheid, productie en gedrag. Daarom wordt in
hoofdstuk 5 en 6 sociale stress gebruikt om te bestuderen of hartslag en
lichaamstemperatuur goede indicatoren voor chronische stress zijn.

In hoofdstuk 5 wordt eerst de hartslagrespons van varkens op acute sociale
stress (d.m.v. een voercompetitietest en een 'resident-intruder' test) bestudeerd. Het
blijkt dat de hartslag significant stijgt tijdens deze situaties van sociale stress. Alle
varkens verliezen de gevechten in de 'resident-intruder' test. Het blijkt dat de
sociale status, bepaald aan de hand van de uitkomst van de voercompetitietest, de
hoogte van de hartslagrespons van de dieren in de 'resident-intruder' test bepaalt. Er
is een tendens voor een hogere hartslag bij ondergeschikte dieren in vergelijking
met dominante dieren. Metingen van de hartslagvariabiliteit suggereren dat tijdens
sociale stress bij groeiende varkens de balans van het parasympatische en het
sympatische zenuwstelsel niet verandert, in vergelijking met basaalmetingen in het
hok. Dit verklaart ook waarom er niet meer aritmieën in de hartslag worden
gevonden tijdens sociale stress, in vergelijking met basaalmetingen in het hok. Het
blijkt uit hoofdstuk 5 dat de hartslagfrequentie een indicator kan zijn voor acute
sociale stress bij vleesvarkens.

In hoofdstuk 6 wordt gemeten of het mengen van varkens lange-termijn
effecten heeft op de hartslag, de lichaamstemperatuur en het gedrag. Er wordt meer
aggressief gedrag waargenomen op de dag dat er wordt gemengd, maar niet op de
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daarop volgende dagen. Er wordt geen verschil gemeten in hartslag tussen
gemengde en niet-gemengde varkens gedurende 9 dagen na het mengen. Echter,
gemengde varkens hebben een significant verhoogde lichaamstemperatuur in
vergelijking met niet-gemengde varkens gedurende 8 uur na mengen, die pas 24
uur na het mengen weer terug is op het basaalniveau. Uit dit experiment blijkt dat
de  lichaamstemperatuur een gevoelige parameter lijkt te zijn om lange-termijn
effecten van sociale stress bij varkens te meten. De hartslag lijkt echter geen
gevoelige parameter te zijn om de lange-termijn effecten van sociale stress te
meten.

Metingen van de lichaamstemperatuur (hoofdstuk 2 en 6) laten zien dat
vleesvarkens geen duidelijke circadiane ritmiek in lichaamstemperatuur vertonen,
dit in tegenstelling tot vrijwel alle andere zoogdieren. Omdat de
lichaamstemperatuur afhankelijk is van metabole processen, wordt in hoofdstuk 7
bestudeerd of het hoge voerniveau van ad libitum gevoerde varkens, zoals
toegepast in de hier beschreven experimenten, de oorzaak is van de hoge
gemiddelde lichaamstemperatuur en de afwezigheid van de circadiane ritmiek in
lichaamstemperatuur.

Het blijkt dat ad libitum gevoerde varkens een hogere lichaamstemperatuur
en een hogere hartslag hebben dan beperkt gevoerde varkens. Dit kan worden
verklaard door een hogere warmteproductie en een hoger metabolisme bij ad
libitum gevoerde varkens dan bij beperkt gevoerde varkens, door een hogere en
meer frequente voeropname. Ook zijn ad libitum gevoerde varkens minder actief
dan beperkt gevoerde varkens. De circadiane ritmiek van de hartslag verdwijnt
wanneer beperkt gevoerde varkens overgaan op een ad libitum voerregime, maar
wordt weer zichtbaar na 5 dagen ad libitum voeren. Zowel ad libitum als beperkt
gevoerde varkens vertonen geen circadiane ritmiek in lichaamstemperatuur. De
resultaten van dit experiment tonen aan dat metabole processen een effect hebben
op de hoogte van de lichaamstemperatuur. Het is echter nog niet duidelijk waarom
groeiende varkens geen circadiane ritmiek in lichaamstemperatuur hebben.

In hoofdstuk 8 wordt geconcludeerd dat de circadiane ritmiek van
speekselcortisol en de lichaamstemperatuur gevoelige parameters lijken te zijn
voor het meten van chronische stress bij vleesvarkens. De relatie tussen
symptomen van chronische stress en verminderd welzijn wordt besproken. Welzijn
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betreft niet alleen het biologisch functioneren van het dier, maar juist ook  de
gevoelens en emoties van het dier. In hoofdstuk 8 wordt besproken hoe de relatie
kan worden gelegd tussen een afwijkende circadiane ritmiek van cortisol,
hyperthermie en het afwezig zijn van een circadiane ritmiek van de
lichaamstemperatuur, en verminderd welzijn bij varkens. Toekomstig onderzoek
moet zich onder andere richten op het bepalen van fysiologische parameters voor
chronische stress en gereduceerd welzijn, die ook op grotere schaal onder
praktijkcondities kunnen worden toegepast.


