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Aanleiding en achtergrond van het onderzoek
Tal van factoren in de moderne varkenshouderij kunnen het welzijn en de

gezondheid van de dieren negatief beïnvloeden. De moderne varkenshouderij is
een zeer intensieve vorm van veehouderij waarin het welzijn van de dieren vaak
ondergeschikt is aan het streven naar maximale bedrijfseconomische resultaten,
leidend tot een grootschalige en efficiënte dierlijke productie. Dit soort houderij
wordt ook wel met de naam bioindustrie aangeduid. Consumenten worden zich er
steeds meer van bewust dat deze wijze van dierlijke productie ethisch niet
verantwoord is. Deze bewustwording uit zich vooral in strengere regelgeving met
als doel het welzijn van productiedieren te verbeteren. Echter, ondanks een
verminderde maatschappelijke acceptatie van de bioindustrie, en een toenemende
vraag naar 'welzijns-vriendelijke' producten, wordt het merendeel van de dieren
nog steeds onder intensieve condities gehouden. Dit wordt vooral veroorzaakt door
het aantrekkelijke prijsniveau van producten uit de bioindustrie.

 De omstandigheden waarin het gedomesticeerde varken zich in de
intensieve houderij bevindt wijken sterk af van de natuurlijke situatie. Hierdoor
kunnen situaties ontstaan waarin de dieren niet de mogelijkheid hebben om
soortspecifieke gedragingen uit te voeren. Dit kan leiden tot een sterk verminderde
beheersbaarheid van omgevingsfactoren, waardoor stress kan ontstaan. Stress dient
normaal als een effectief mechanisme voor aanpassing aan gebeurtenissen in de
leefomgeving (adaptatie), en heeft als doel het interne evenwicht (homeostase) van
het lichaam te waarborgen of te herstellen. Adaptatie komt tot stand door een nauw
samenspel van veranderingen in gedrag, reacties van het centrale en autonome
(sympathische en parasympathische) zenuwstelsel, en endocriene systemen. Een
veroorzaker van stress, de stressor, is dus niet per definitie ongunstig. Evenzo is de
reactie van het lichaam, oftewel de stressrespons, in het algemeen functioneel te
noemen. Echter, in de moderne varkenshouderij komen condities voor waardoor
zware eisen worden gesteld aan het adaptatievermogen (aanpassingsvermogen).
Soms worden de grenzen van het adaptatievermogen zelfs overschreden. Dit kan
leiden tot chronische stress en ziektes die optreden als gevolg van stress
(stresspathologieën). Dit komt bijvoorbeeld voor als een bepaalde onbeheersbare
situatie voor langere tijd aanhoudt, zoals sociale instabiliteit na mengen van
vreemde (onbekende) dieren, slechte stalklimaatcondities, een hoge
bezettingsgraad (weinig leefruimte per dier) en een kale, substraatarme
leefomgeving. Wanneer een dier zich langdurig niet goed kan aanpassen, kan de
chronische stressrespons op termijn schadelijk worden voor het individu en zijn
sociale omgeving. Er kunnen abnormale gedragingen ontstaan zoals agressie,
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gestoord gedrag (beschadigend gedrag zoals staartbijten; stereotyp gedrag) en
apathie. Chronische stress kan ook leiden tot een hyperactiviteit van fysiologische
regelsystemen. Langdurige activatie van het sympathisch zenuwstelsel, dat een
stimulerende werking uitoefent op de frequentie van hartslag, met catecholamines
(adrenaline en noradrenaline) als belangrijkste neurotransmitters, leidt bijvoorbeeld
tot hart- en vaatafwijkingen. Het parasympathische zenuwstelsel heeft een
onderdrukkend effect op hartslag en kan bij voortdurende activatie hartritme-
stoornissen veroorzaken. De hypothalamus-hypofyse-bijnier-as reageert op
stressoren door middel van afgifte van ACTH (adrenocorticotroop hormoon) uit de
hypofyse en corticosteroïden uit de bijnierschors. Corticosteroïden, waaronder
cortisol, hebben een belangrijke onderdrukkende werking op het immuunsysteem.
Aanhoudende verhoging van cortisol kan daarom leiden tot een verminderd
functioneren van het immuunsysteem en dus een verlaagde weerstand. Dit heeft tot
gevolg dat ziekteverwekkers zoals bacteriën en virussen makkelijker een kans
krijgen om dieren ziek te maken. Een verandering in fysiologische regelsystemen,
met name in de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as, kan ook optreden zonder dat
basale niveaus van hormoonspiegels veranderen. Een dier kan dan bijvoorbeeld een
meer dan normale stressrespons geven onder milde stresscondities. Dit kan duiden
op een verhoogde gevoeligheid voor veranderingen in de omgeving, oftewel
sensitisatie. Dit verschijnsel treedt bijvoorbeeld op na een éénmalige
verlieservaring van ratten. Deze dieren ontwikkelen psychopathologieën welke
sterke overeenkomsten vertonen met menselijke stress-gerelateerde
stemmingsziektes, zoals angst en depressie. Een andere overeenkomst is een sterk
gereduceerde beweeglijkheid en (sociale) activiteit. Over het optreden van
veranderingen in emotionaliteit, leidend tot genoemde stemmingsziektes, is bij
varkens, en landbouwhuisdieren in het algemeen, relatief weinig bekend.

Doel van het onderzoek
Van de factoren die het welzijn van vleesvarkens in de moderne houderij

negatief kunnen beïnvloeden zijn vooral die factoren van belang die samenhangen
met interacties tussen dieren, oftewel (psycho)sociale factoren. De sociale
omstandigheden waaronder varkens worden gehouden in de intensieve houderij
wijken dermate af van de natuurlijke situatie, dat de dieren minder of niet de
mogelijkheid hebben hun 'normale' sociale gedrag uit te voeren. Als het dier
hierdoor de controle over de omgeving verliest kan een toestand van stress en
verminderd welzijn ontstaan. Wanneer stress ontstaat als gevolg van sociale
factoren (sociale stressoren) spreken we ook wel van sociale stress. In de vrije
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natuur leven varkens in een familieverband met een sterke sociale band tussen de
dieren en verschillen in sociale status (rangorde). In de natuur worden rangordes
geleidelijk gevormd wanneer de dieren opgroeien. Agressie in de vrije natuur blijft
meestal beperkt omdat ondergeschikte dieren weg kunnen vluchten van dominante
dieren.

In de intensieve houderij wordt gestreefd naar uniforme (in gewicht)
groepen, en worden vleesvarkens uit verschillende tomen één of meerdere malen
gemengd (in Nederland nu éénmalig toegestaan; Varkensbesluit). Onbekendheid
met nieuwe hokgenoten en gelijk gewicht zijn nu juist die factoren die gevechten
en agressie tussen dieren het meest in de hand werken. De gevechten die
plaatsvinden om de rangorde vast te stellen gaan gepaard met veel sociale stress en
verwondingen. Ook kan, in tegenstelling tot de situatie in de natuur, een rangorde
niet geleidelijk gevormd worden. Ruimte en vluchtmogelijkheden zijn namelijk in
zeer beperkte mate aanwezig in intensieve huisvestingssystemen, en vreemde
dieren kunnen elkaar niet ontwijken. Hierdoor wordt ook het 'normale' sociale
ritueel dat een verliezend (ondergeschikt) dier zich verwijdert van een dominant
dier en ontwijkend gedrag gaat vertonen, ernstig belemmerd, en is het mogelijk dat
agressie en stress gedurende een langere tijd aanhouden, leidend tot sociale
instabiliteit. Op langere termijn kunnen zich problemen voordoen zoals
gezondheidsproblemen en een verminderde groei. Laatstgenoemde problemen
lijken vooral voor te komen bij ondergeschikte dieren. Mengen, onder de condities
van de moderne houderij, is dus een belangrijke risicofactor voor het welzijn van
vleesvarkens.

Het project dat in dit proefschrift wordt beschreven analyseert de
gedragsmatige en fysiologische stressrespons van vleesvarkens tijdens het mengen
van onbekende dieren, en bestudeert welke sociale componenten verantwoordelijk
zijn voor de negatieve effecten van mengen: langdurig negatieve gevolgen van
mengen kunnen voortkomen uit het aanhouden van stress doordat onbekende
dieren zich niet aan elkaar kunnen onttrekken, maar zouden ook een lange-termijn
effect kunnen zijn van gevechten om de rangorde te bepalen vlak na het mengen.
Verder wordt in dit project aandacht besteed aan een tweetal kenmerken die het
aanpassingsvermogen van individuele dieren kunnen beïnvloeden.

Social support. Bij verschillende diersoorten is bekend dat social support
oftewel sociale ondersteuning door soortgenoten kan leiden tot een betere
beheersbaarheid van omgevingsfactoren. Social support heeft hierdoor een stress-
verlagende of stress-bufferende werking. Social support lijkt vooral op te kunnen
treden tussen dieren met een sterke sociale band, zoals in relaties tussen moeder en
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jong, maar ook tussen toomgenoten. Over het optreden van social support bij
varkens is nauwelijks iets bekend. Een belangrijke doelstelling van dit project is
om hier meer inzicht in te krijgen, vooral in samenhang met mengen. Door varkens
sociaal te isoleren (individuele huisvesting) wordt vastgesteld of het hebben van
sociaal contact op zichzelf belangrijk is voor het welzijn van de dieren.

Individuele dierkenmerken. Onderzocht wordt hoe individuele
dierkenmerken het effect van mengen kunnen beïnvloeden en welke rol deze
kenmerken spelen in het vermogen en de wijze van aanpassing aan
omgevingsveranderingen (coping). Het bestaan van verschillende types,
overeenkomend met reactieve (voorheen passief genoemd) en proactieve (voorheen
actief genoemd) laboratoriumratten en -muizen (genetische lijnen) en dieren in
wilde populaties huismuizen en koolmezen (tweedeling in de populatie), zal nader
bestudeerd worden. Proactieve dieren worden gekenmerkt door gedrag dat lijkt op
'eerst doen, dan denken'. Ze vormen snel routines en zijn relatief agressief van aard.
Fysiologisch gezien hebben ze een uitgesproken reactie van het sympathische
zenuwstelsel. Reactieve dieren zijn afwachtender en hun reacties op stressoren
lijken juist op 'eerst denken, dan doen'. Ze lijken flexibeler met de omgeving om te
kunnen gaan en zijn daardoor in staat zich makkelijker aan te passen aan
veranderende omgevingscondities. Indien een reactie vereist is wordt hun
fysiologie meer gekenmerkt door een relatief hoge activiteit van de hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as en het parasympathische zenuwstelsel. Genoemde verschillen
geven aan dat het hebben van een bepaalde copingstrategie de perceptie van een
situatie, de dynamiek van adaptatiemechanismen, en het type stresspathologie in
belangrijke mate beïnvloedt. Een keuze voor een bepaalde copingstrategie wordt
voornamelijk gestuurd door erfelijke factoren, maar kan door ervaring worden
beïnvloed. De onzekerheid omtrent het bestaan van copingstrategieën bij
gedomesticeerde varkens komt voort uit tegenstrijdige conclusies uit voorgaand
onderzoek. Tevens wordt aangenomen dat domesticatie een belangrijke
selectiedruk op varkens uitgeoefend heeft. Het is daarom niet ondenkbaar dat een
verschuiving is opgetreden binnen de populatie naar een bepaald type dat zich beter
aanpast aan opgelegde condities.

Hoewel voor het onderzoek in het onderhavige project een hoofdzakelijk
fundamentele benadering is gekozen, zullen aanbevelingen en praktische
handvaten worden aangedragen ter verbetering van het welzijn van vleesvarkens
binnen het kader van de moderne varkenshouderij. Om welzijnsproblemen op een
verantwoorde en objectieve wijze te identificeren hebben we in dit project gekozen
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voor een multidisciplinaire aanpak door een integratie van (sub)disciplines zoals
ethologie (gedragsstudies), fysiologie, immunologie en endocrinologie.

Resultaten onderzoek
Hoofdstuk 2

Het project start met een studie naar de dag-nacht kinetiek (24-uurs
kinetiek of circadiane ritmiek) van cortisol in speeksel van groeiende vleesvarkens,
met als doel dit hormoon als belangrijke en makkelijk meetbare indicator voor
stress te kunnen gebruiken. Cortisol is één van de meest gebruikte fysiologische
indicatoren van stress. Een belangrijk voordeel van metingen van cortisol in
speeksel is dat speekselmonsters op een relatief eenvoudige en 'stressvrije' manier
af te nemen zijn. Dit is belangrijk in onderzoek waarbij effecten van behandelingen
op stressparameters wordt onderzocht. Meetmethoden dienen namelijk zelf zo
weinig mogelijk stress te veroorzaken. Het alternatief voor het afnemen van
speeksel, herhaaldelijke bloedafname door middel van een catheter die operatief
moet worden ingebracht of door punctie van de halsader, geeft vele malen meer
ongerief, waardoor stress kan optreden. Een ander belangrijk voordeel van
metingen aan cortisol in speeksel is dat dit hormoon in speeksel een afspiegeling is
van de vrije (niet gebonden aan drager-eiwitten) en biologisch actieve fractie in
plasma. Van cortisol, gemeten in bloedplasma, is bekend dat dag-nacht fluctuaties
voorkomen. Tevens varieert de gevoeligheid van het systeem waarvan cortisol deel
uitmaakt (hypothalamus-hypofyse-bijnier-as) gedurende de dag. Dit bemoeilijkt de
interpretatie van cortisolniveaus gedurende experimentele settings, en dan met
name veranderingen in niveaus en vergelijkingen tussen periodes en/of
behandelingen.

Uit het experiment blijkt dat leeftijd een belangrijk effect heeft op het ritme
van cortisol in speeksel. In de leeftijdsperiode van 12 tot 24 weken daalt de
gemiddelde concentratie van dit hormoon en ontwikkelt zich een ritme dat
omstreeks de leeftijd van 20 weken een volwassen en stabiel profiel bereikt.
Blootstelling aan een stressor (isolatie) gedurende twee perioden van de dag, 's
ochtends en 's avonds, en op twee leeftijden (12 en 20 weken), laat zien dat de
cortisol respons 's ochtends hoger is, wanneer ook het basale niveau het hoogst is.
Borgen hebben gemiddeld gezien hogere cortisolniveaus dan gelten. Met het
voorlaatste gegeven wordt verder in dit project zoveel mogelijk rekening gehouden
door (de aanvang van) blootstelling aan stressoren en testen te beperken tot een
bepaald dagdeel, met name de ochtend, wat de interpretatie van gemeten waardes
aanzienlijk vergemakkelijkt. Voor de bepaling van cortisol in speeksel van varkens
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is tijdens dit experiment een radioimmunoassay (RIA) geoptimaliseerd en
gevalideerd.

Hoofdstukken 3 en 4
Het is niet bekend of de langdurige negatieve effecten van mengen van

vleesvarkens veroorzaakt worden door de sociale stress die gepaard gaat met
initiële hevige gevechten en agressie om de rangorde te bewerkstelligen en/of door
het aanhouden van stress doordat onbekende dieren zich niet voor elkaar kunnen
verschuilen. Om hier meer inzicht in te krijgen wordt allereerst onderzocht wat de
gevolgen zijn van verlies tijdens een sociale confrontatie (sociaal verlies). De
verwachting is dat de meeste stress optreedt bij verliezende dieren, omdat met
name voor deze dieren een verlaagde beheersbaarheid van de omgeving ontstaat. In
eerste instantie wordt gebruik gemaakt van een model wat toegepast wordt in het
biomedisch onderzoek en is gebaseerd op een éénmalig sociaal verlies van ratten
(Hoofdstuk 3). Bij mannelijke ratten is bekend dat een acuut sociaal verlies een
traumatische ervaring is en langdurige negatieve gevolgen voor het verliezende
dier heeft. Sociaal verlies lijkt zelfs te leiden tot verschijnselen die overeenkomen
met menselijke stemmingsziektes zoals angst en depressie. Echter, het rattenmodel
maakt gebruik van dieren die na een verlies individueel gehuisvest zijn. De rat is
een sociaal dier en leeft onder natuurlijke condities in familieverband, net als het
varken. Daarom wordt in Hoofdstuk 3 onderzocht of dieren baat hebben bij de
aanwezigheid van bekende soortgenoten (social support) na een verlieservaring.
Het blijkt dat dit inderdaad het geval is. De stresservaring is op langere termijn veel
beter verwerkt door dieren die met bekende soortgenoten zijn gehuisvest, dan door
dieren die in hun eentje het verlies moeten verwerken. Karakteristieken van
laatstgenoemde dieren, overeenkomend met symptomen van depressiviteit bij
mensen, zijn o.a. een lage activiteit, groei (gewichts-) afname, en een hoge
activiteit van de hypothalamus-hypofyse-bijnier-as.

In Hoofstuk 4 wordt uitgaande van het verliesmodel bij ratten onderzocht
in hoeverre 10 weken oude varkens (gelten) op korte en langere termijn (gedurende
3 weken) negatieve gevolgen van een verlieservaring ondervinden, met hun sociale
omgeving als modulerende factor. Daartoe wordt, net als bij het rattenmodel,
gebruik gemaakt van de 'resident-intruder' test. Na een kortdurende confrontatie
met een dominant varken wordt een verliezend varken hetzij teruggezet bij een
bekende soortgenoot (toomgenoot) hetzij individueel gehuisvest. De acute
fysiologische reactie, vooral gekenmerkt door hoge activiteit van de hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as en het sympathische zenuwstelsel, maar ook door
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verschuivingen in percentages van bepaalde witte bloedcelpopulaties (leucocyten:
daling in %lymfocyten, stijging in %neutrofyle granulocyten), geeft aan dat sociaal
verlies een sterke stressor is. De acute stressrespons verdwijnt echter sneller en
varkens zijn beter in staat te habitueren aan een herhaalde angstopwekkende test
(vreemde omgeving), met andere woorden er treedt sneller gewenning op, wanneer
ze na verlies bij een toomgenoot worden teruggeplaatst. Social support lijkt dus
ook bij varkens op te treden en heeft een gunstig effect op het
aanpassingsvermogen van de dieren. Echter, varkens met een verlieservaring
hebben op langere termijn toch altijd nog nadeel van de stresservaring, ongeacht de
sociale omgeving. Ze zijn en blijven verhoogd gevoelig, oftewel ze zijn
gesensitiseerd, voor veranderingen in hun omgeving (bijv. introductie van een
vreemd voorwerp, confrontatie met een voorheen aversieve stimulus). Dit uit zich
vooral in een hoge hartslag in genoemde testsituaties. Hetzelfde geldt voor dieren
die individueel zijn gehuisvest. Aanvankelijk heeft sociale isolatie geen nadelige
consequenties voor laatstgenoemde dieren, zoals waargenomen bij controledieren
die geen sociaal verlies hebben ondergaan. Echter, op langere termijn gaan sociaal
geïsoleerde dieren, overeenkomend met dieren met een verlieservaring, minder
goed om met acute (milde) stressoren. Herhaalde plaatsing in een vreemde
omgeving geeft geen habituatie te zien (onveranderd hoge locomotie en cortisol
respons). Ook hebben deze dieren een extreem hoge hartslag in diverse
testsituaties.

Concluderend kan gezegd worden dat de vaak beschreven negatieve
effecten van mengen niet alleen toegeschreven kunnen worden aan stress als
gevolg van initiële gevechten, leidend tot dominante en ondergeschikte dieren.
Verliezende varkens vertonen wel een aantal kenmerken van langdurig negatieve
gevolgen na de verlieservaring, maar hun groei is bijvoorbeeld niet verminderd.
Vaak is juist een verminderde groei een belangrijke negatieve consequentie van
mengen. Dit wijst erop dat de risico's van mengen voor het dierenwelzijn gelegen
zijn in de permanente confrontatie tussen vreemde dieren. Een andere belangrijke
conclusie is dat sociaal contact belangrijk is voor een varken, wat blijkt uit een
aangetast welzijn bij sociaal geïsoleerde dieren.

Hoofdstuk 5
In het experiment beschreven in Hoofdstuk 5 wordt onderzocht wat het

effect van mengen is op de afweer tegen ziektes. Daarvoor wordt een vaccinatie-
challenge model gebruikt, met het pseudorabies virus (PRV; veroorzaker van de
ziekte van Aujeszky) als ziekteverwekker. Geslacht en sociale status worden in dit
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experiment als proeffactoren meegenomen. Na het mengen van specifiek-
pathogeen-vrije 6-7 weken oude gelten en borgen (paarsgewijs, hetzelfde geslacht)
blijkt dat mengen negatieve gevolgen kan hebben op de immuunrespons en de
verkregen bescherming tegen het virus. Dit is vooral zichtbaar bij borgen die
onderling gemengd zijn. De intensiteit en niveaus van agressie, en
catecholamineniveaus, verschilden niet tussen gemengde gelten en gemengde
borgen. Wel zijn er aanwijzingen voor hogere cortisolniveaus na mengen in
borgen, wat eerder ook in Hoofdstuk 2 werd aangetoond voor basale condities. Dit
verschil in hypothalamus-hypofyse-bijnier-as activiteit tussen borgen en gelten
geeft aanleiding tot discussie over de effecten van castratie. Een verhoogde
hypofyse-bijnier-as-activiteit heeft een verlaging van weerstand tegen ziektes tot
gevolg, en kan een lange-termijn effect (sensitisatie) zijn van castratie. Het kan ook
een direct gevolg zijn van deze pijnlijke ingreep (verlaging van testosteron
spiegels). In dit experiment hebben de dominante dieren in zijn algemeenheid een
betere immuunrespons dan ondergeschikte dieren, maar na mengen lijken ze in
sommige opzichten juist over een lagere immuuncompetentie te beschikken dan
gemengde ondergeschikte dieren. Dit is misschien een onverwacht resultaat, maar
het benadrukt dat de sociale situatie die ontstaat na mengen ook nadelig is voor
dominante dieren. Deze dieren ervaren een continue dreiging hun dominante status
te verliezen door de permanente nabijheid van andere dieren.

Hoofdstukken 6-8
In hoofdstukken 6-8 wordt onderzocht hoe individuele varkens (gelten)

verschillen in het aanpassingsvermogen aan gebeurtenissen in de omgeving. In
Hoofdstuk 6 wordt allereerst getracht het bestaan van verschillende types aan te
tonen, oftewel te bewijzen dat de varkenspopulatie onderverdeeld kan worden in
dieren met een reactieve dan wel met een proactieve copingstrategie. Metingen aan
agressie in een herhaalde voercompetitietest laten zien dat dit een stabiel
dierkenmerk is. Een rugtest, uitgevoerd enkele dagen na geboorte, lijkt voor een
gedeelte van de populatie een voorspellende waarde voor latere agressie en manier
van coping te hebben. In de rugtest wordt een big op de rug gelegd en gedurende
één minuut in deze houding vastgehouden. Doet een big veel pogingen om te
ontsnappen dan heeft het dier later een relatief agressief karakter en heeft het een
proactieve(re) manier van omgaan met stress. Weinig weerstand in de rugtest geeft
aan dat het dier voornamelijk rustig en reactiever van aard is. Voor ongeveer de
helft van de dieren (middengroep) is geen voorkeur voor een bepaalde
copingstrategie aan te geven. Een tweedeling in de populatie kan dus niet worden
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aangetoond, wat een belangrijke conclusie is in dit onderzoek. Een nadere
bestudering van de extreem reagerende biggen laat zien dat gedurende de
zoogperiode het vooral de proactieve biggen zijn die de voorste en beste tepels
bezetten en het hardst groeien. Zoals blijkt uit de reactie op ’vreemde stimuli’
vertonen proactieve dieren kortere latentietijden en lijken ze minder geremd te
worden in hun gedrag. Reactieve dieren lijken meer exploratiegedrag te vertonen
als reactie op ’vreemde stimuli’, en hebben fysiologisch gezien een hogere
hypothalamus-hypofyse-bijnier-as reactiviteit. Dit laatste wordt ook duidelijk na
maximale stimulatie van de bijnieren door middel van het toedienen van ACTH.

In Hoofdstuk 7 wordt vervolgens getracht de oorzaken van agressie en
stress na mengen te herleiden naar de eigenschappen van individuele dieren. Om
hier greep op te krijgen worden alleen dieren met een voorkeur voor een bepaalde
copingstrategie experimenteel ingezet. Na identificatie van  reactieve(re) en
proactieve(re) gelten aan de hand van de rugtest worden deze dieren op een leeftijd
van 7 weken paarsgewijs gemengd in verschillende combinaties. Ten opzichte van
de andere combinaties geeft het mengen van twee proactieve dieren een minder
snelle afname van agressie te zien, wat zich onder andere ook uit in relatief veel
huidbeschadigingen bij deze paren gedurende de eerste week na mengen. Relatief
hoge niveaus aan catecholamines (in urine) en een hoge lichaamstemperatuur op de
eerste dag, en een mindere voerefficiëntie en hogere basale hypothalamus-
hypofyse-bijnier-as activiteit (ACTH) gedurende de eerste week, geven aan dat
binnen deze paren van alleen proactieve gelten ook de meeste stress optreedt.
Sociale 'frictie' of sociale instabiliteit komt dus vooral voor wanneer proactieve
dieren gemengd worden. Opvallend is echter dat sociale instabiliteit ook voor kan
komen bij paren bestaande uit verschillende 'types'. Dit blijkt te gebeuren wanneer
een proactief dier dominant wordt, wat in ongeveer de helft van de gevallen
gebeurt. In tegenstelling tot een reactief dier, is een proactief dier na het winnen
van een gevecht minder geremd in uitingen van agressie. Dominantie van een
reactief dier, wat zelf alleen agressief is gedurende het vechten om de dominante
positie, lijkt echter de agressie van een proactief dier te onderdrukken. Het
samenbrengen van verschillende 'types' kan dus zowel gunstig als ongunstig
uitpakken. Paren bestaande uit alleen reactieve dieren zijn wat hun kenmerken en
reacties betreft een 'midden-groep'. Uit deze combinatie komt niet de meest
gunstige, maar ook niet de meest ongunstige, sociale situatie voort.
Ondanks de genoemde grote verschillen tussen en binnen de combinaties blijkt dat
ondergeschikte dieren in het algemeen meer nadelige effecten ondervinden van de
mengervaring dan dominante dieren. Ondergeschikte dieren hebben acuut gezien,
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dus als direct gevolg van sociaal verlies, sterkere stijgingen in speeksel-
cortisolniveaus en lichaamstemperatuur, en ze vocaliseren meer. Hun reactie op
een angst-inducerend 'vreemd voorwerp' (één week na mengen) wordt gekenmerkt
door een hogere frequentie van vocaliseren en een hoge parasympathische respons.
Dit laatste dient waarschijnlijk als compensatie voor een verhoogde sympathische
activiteit: de gemiddelde hartslag verschilde niet tussen dominante en
ondergeschikte dieren. De bevinding dat ondergeschikte dieren achterblijven in
groei bij dominante dieren bevestigt de conclusies van Hoofdstuk 4 dat de risico's
van mengen gelegen zijn in de permanente confrontaties tussen dominante en
ondergeschikte dieren. Het ondergeschikt zijn in een groep met vreemde dieren
heeft waarschijnlijk meer stress tot gevolg dan het ondergeschikt zijn in een groep
met bekende soortgenoten. De beschreven lange-termijn gevolgen van een sociaal
verlies (Hoofdstuk 4) en bovengenoemde kenmerken van ondergeschikte gelten na
mengen kunnen een aanwijzing zijn voor het optreden van stemmingsstoornissen
zoals angst en depressie bij varkens die gemengd worden onder intensieve
houderijcondities.

Hoofdstuk 8, tenslotte, behandelt de reacties van reactieve(re) en
proactieve(re) 7 weken oude gelten op sociale isolatie gedurende 3 weken. In
tegenstelling tot het experiment in Hoofdstuk 4, worden dieren ten behoeve van
isolatie verplaatst naar een ander hok (zie ook Hoofdstuk 2). Ook al is deze
procedure stressvol voor beide 'types', toch zijn er duidelijke verschillen in
stressreacties. Reactieve gelten hebben direct na isolatie een hogere stijging in het
niveau van speekselcortisol en vertonen in het algemeen meer exploratiegedrag.
Proactieve dieren zijn in het eerste uur na isolatie onrustiger (veel lopen en
vocaliseren) en hebben een hogere uitscheiding van noradrenaline in de urine na 3
weken. Deze reactiepatronen komen overeen met verwachte reacties op basis van
copingstrategieën. Echter, de meeste reacties op langere termijn geven vooral aan
dat sociale isolatie meer problemen geeft voor het proactieve 'type'.
Lichaamstemperatuur, na een eerdere daling, keert in proactieve gelten niet en in
reactieve gelten wel (binnen 1 dag) terug op het niveau van vóór isolatie.
Parasympathische activiteit, normaal hoger in reactieve dieren, is na 1 week
isolatie juist hoger in proactieve dieren (tijdens confrontatie met een 'vreemd
voorwerp'), waarschijnlijk ter compensatie van sympathische activiteit.
Verschuivingen in percentages van eerder genoemde leucocytenpopulaties treden
alleen bij proactieve dieren op. Eén proactieve gelt ontwikkelde maagzweren.
Sociale isolatie heeft dus voor proactieve dieren meer het karakter van een
chronische stressor dan voor reactieve dieren. In hoeverre dit doorgetrokken kan
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worden naar andere omgevingsveranderingen is de vraag, maar het kan een
aanwijzing zijn voor een flexibeler karakter van reactieve varkens. Theoretisch
zouden laatstgenoemde varkens zich dan beter kunnen handhaven in de intensieve
houderij. Dit kan een verklaring zijn voor een verdwenen ’tweedeling’ in de
populatie door een selectiedruk (domesticatie) richting een reactieve(re) manier
van coping. Echter, de extremen verschillen (nog) zodanig in de manier van
aanpassingsmechanismen dat dit relevant is voor de relatie tot de omgeving en het
optreden van stresspathologieën.

Conclusies en aanbevelingen
Het project dat in dit proefschrift wordt beschreven laat zien dat in de

sociale omgeving van intensief gehouden vleesvarkens niet alleen negatieve
(sociaal verlies, sociale instabiliteit) maar ook positieve componenten (social
support) een belangrijke rol spelen. De balans tussen deze componenten heeft een
belangrijke invloed op het niveau van dierenwelzijn, en inzicht hierin biedt
mogelijkheden om het welzijn van in groepen gehouden vleesvarkens te verbeteren
door adequate veranderingen in management en huisvesting. De belangrijkste
conclusies van dit project zijn:

• De aanwezigheid van bekende soortgenoten heeft een positief effect op het

welzijn van vleesvarkens. Bekende soortgenoten (toomgenoten) zijn in staat
social support (sociale ondersteuning) te bieden aan dieren met een
stresservaring, zoals bij de verwerking van een sociaal verlies. Verondersteld
wordt daarom dat de negatieve effecten van mengen beperkt kunnen worden als
dieren zoveel mogelijk met bekende soortgenoten in een nieuwe groep
terechtkomen. Niet alleen kunnen het aantal en de intensiteit van gevechten om
de rangorde daardoor afnemen, het contact met bekende soortgenoten kan door
het optreden van social support tevens een stressverlagende of stressbufferende
werking hebben.

• Alhoewel mengen ook nadelig is voor het welzijn van dominante dieren, zijn

het vooral de ondergeschikte dieren die het meest te lijden hebben onder deze
routinehandeling. De nadelige effecten van mengen zijn toe te schrijven aan de
abrupte wijze waarop onbekende dieren in een nieuwe groep een rangorde
moeten vormen en niet de kans hebben zich aan elkaar te onttrekken. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de minimale leefruimte en de afwezigheid van
vluchtmogelijkheden. Agressie en sociale stress kunnen daardoor gedurende een
lange tijd aanhouden en leiden tot sociale instabiliteit.
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• Varkens zijn sociale dieren waarvoor het hebben van sociaal contact een

belangrijke levensbehoefte is. Wanneer sociaal contact onmogelijk wordt
gemaakt leidt dit tot een verminderd welzijn.

• De varkenspopulatie kan niet onderverdeeld worden in dieren met een reactieve

dan wel met een proactieve copingstrategie (geen tweedeling). Dit zou verband
kunnen houden met domesticatie waardoor een selectiedruk richting een
bepaalde type dier kan hebben plaatsgevonden. Het reactieve type lijkt hier het
meest voor in aanmerking te komen. Echter, voor ’extremen’ geldt nog steeds
dat ze een voorkeur hebben of neigen naar een bepaalde manier van coping. Met
een rugtest op zeer jonge leeftijd is een voorspelling te doen van de manier van
coping en het daarbij behorende agressieniveau. Het mengen van dieren met een
groot verschil in agressieve intenties kan leiden tot sociaal zeer stabiele
groepen, maar dat is sterk afhankelijk van de uiteindelijke rangorde. Voor de
praktijk is het daarom van belang in ieder geval de agressievere (proactieve(re))
dieren zo goed mogelijk over groepen te verspreiden, waardoor wordt
voorkomen dat zeer instabiele sociale groepen met veel gezondheidsproblemen
en een lage productie ontstaan. In de praktijk zou de rugtest dus gebruikt
kunnen worden voor een betere groepssamenstelling bij het mengen van
vleesvarkens. Dit zou ook kunnen gelden voor in groepen gehouden zeugen.




