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Vraag:
Ik heb een vraag betreffende dikke oortjes. Waar komen die dikke oortjes vandaan, een deel
wordt dik rond het oormerk en van anderen worden ze aan de andere kant dik.
Wat kunnen we eraan doen? Soms groeit het oormerk er volledig in, maar je merkt een grote
achterstand bij het biggetje, zodoende nijpen we het oormerk er nu uit. Kan er daar een
probleem van gemaakt worden bij een eventuele controle van het voedselagentschap?
Antwoord:
De oorzaak van een bloedoor is een beschadiging van de bloedvaten van de oorspieren,
waarna een bloeding ontstaat tussen het oorkraakbeen en de (fascie van de) oorspieren1.
Vechten, oorbijten, schuren of krachtig schudden met de kop, vastpakken van de biggen aan
de oren en tatoeëren kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van bloedoren. Uit een
recente studie2 blijkt dat bij geoormerkte oren het risico op het voorkomen van een bloedoor
wordt verhoogd (1,6%) vergeleken met oren zonder oormerk (0,6%). Bloedoren bleken ook
meer voor te komen bij biggen van oudere zeugen (2,45%) in vergelijking met biggen van
eersteworps zeugen (0,97%). Waarschijnlijk is er sprake van een erfelijke factor aangezien
het bij sommige rassen meer voorkomt.
Binnen de drie weken worden de bloedstolsels in het oor geresorbeerd, waarna een
schrompel- of bloemkooloor overblijft. Het is niet aangewezen om in tussentijd een bloedoor
in te snijden. Langs deze snede kunnen bacteriën (o.a. S. aureus, S. hyicus, E. coli)4 het oor
binnendringen, wat kan leiden tot een etterige ontsteking van het oor of een bloedvergifting.
Dit kan ook voorkomen als in het oor wordt gebeten.
Indien het bloedoor groot is, is het mogelijk dat het varken de kop scheef gaat houden en/of
niet voldoende voeder kan opnemen. Enkel indien het varken gehinderd wordt, kan het oor
worden ingesneden. Vanaf de oorpunt wordt een snede van enkele cm gemaakt, waarna het
bloed eruit wordt gedrukt. Indien er sprake is van sterk bloedverlies kunnen biggen last
krijgen van bloedarmoede, waardoor een ijzerinjectie is aan te raden.
Vanaf het spenen dient elk varken gemerkt te worden met een oormerk van het
geboortebeslag. Bij controles gebruikt het FAVV checklists om na te gaan of wordt voldaan
aan de vastgelegde criteria.
In de checklist ‘Identificatie en registratie’ worden voor de identificatie volgende onderdelen
met betrekking tot oormerken opgenomen:
-

Het aantal of het percentage van de gespeende varkens zonder oormerk.
Geen aanwezigheid van varkens met oormerken die verplaatst, veranderd, gewijzigd
of vervalst zijn. Het aantal niet-conforme dieren wordt genoteerd. (10 punten)
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-

-

-

Geen aanwezigheid van nooit geïdentificeerde varkens (na speenleeftijd), met het
aantal niet conforme dieren. Het aantal niet-conforme dieren wordt genoteerd. (3
punten)
Geen aanwezigheid van varkens die afkomstig zijn uit een ander bedrijf dan waar ze
geboren zijn, zonder oormerk van het herkomstbedrijf. Het aantal niet-conforme
dieren wordt genoteerd. (1 punt)
Geen aanwijzingen van varkens die 48 u na invoer nog niet voorzien waren van een
Belgisch oormerk. Het aantal niet-conforme dieren wordt genoteerd. (1 punt)

In de checklist, vindt u naast de kolommen ‘C’ (conform) en ‘NC’ (niet-conform) de kolom
‘punten’ waarbij telkens een wegingsfactor (1, 3 of 10) vermeld wordt (zoals hierboven
weergegeven). Hoe groter dit cijfer, hoe ernstiger de niet-conformiteit wordt beschouwd. Een
controle waarbij geen enkele niet-conformiteit wordt vastgesteld of alleen niet-conformiteiten
met een gewicht 1 wordt als ‘gunstig’ geëvalueerd. Ook bij een niet-conformiteit van gewicht
3 kan nog steeds een ‘gunstig’ rapport worden verkregen op voorwaarde dat het aantal nietconformiteiten minder is dan 20%. In alle andere gevallen is de evaluatie ‘ongunstig’, maar
een PV wordt pas opgesteld bij een niet-conformiteit van een gewicht 10 en meer dan 20%
niet-conformiteiten. De normale gevolgen bij het vaststellen van niet-conformiteiten zijn een
waarschuwing, een proces-verbaal en inbeslagname. In het kader van de controle van de
randvoorwaarden GLB (MTR)-premies, moeten alle niet-conformiteiten worden
doorgegeven. Elke niet-conformiteit kan gevolgen hebben en leiden tot een (tijdelijk) verlies
van een deel van de premie.

Dit antwoord werd door het Varkensloket en de leden van het Praktijkcentrum varkens met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt
evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet
af van elke klacht tegen het Varkensloket, de leden van het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot
het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Varkensloket, het Praktijkcentrum varkens of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld
kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.
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