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Beste wensen
Alle varkensartsen die bij SUVITA varkensartsen
zijn aangesloten, wensen u en uw naasten een
heel goed en gezond 2012 toe. Natuurlijk zullen
de varkensartsen van SUVITA u komend jaar
weer met veel inzet en enthousiasme terzijde
staan om de varkens op uw bedrijf gezond te
maken en – beter nog – gezond te houden. Dat
doen we vanuit een intensieve samenwerking
tussen de artsen, die een belangrijke basis
vormt voor onze kennis en kunde.
Met die deskundigheid kunnen wij u begeleiden
bij het verbeteren van de gezondheid van uw
varkens. Want als uw varkens gezond zijn, is dat
de beste garantie voor een gezond bedrijf, ook
in het nieuwe jaar!

voor Colistine, dat echter oraal gegeven moet
worden. De colibacteriën zijn vaak ook gevoelig
voor injectiepreparaten als Diatrim en Dofatrim.
En als er dan echt geen enkel ander middel
werkt, waarvan wij verwachten dat het dus vrijwel nooit zal voorkomen, dan beveelt het Productschap een ontsnappingsroute aan waarbij
de varkens als niet IKB-erkende dieren worden
afgeleverd.
Maar belangrijker nog is het voorkomen van
streptokokken- en coliproblemen. Behandelen
is als het blussen van een brand. Het is de kunst
om aan brandpreventie te doen.
De varkensartsen van SUVITA hebben daarvoor
checklists uitgewerkt die u kunnen helpen bij
een goede preventie.

Positieve lijst
Met ingang van 1 januari 2012 is een besluit van
het Productschap in werking getreden waarmee
het gebruik van derdekeuzemiddelen op IKBerkende bedrijven wordt verboden. In onze vorige nieuwsbrief hadden we al geschreven dat dat
besluit eraan zat te komen.
Derdekeuzemiddelen zijn antibiotica die in de
humane geneeskunde als laatste redmiddel
worden ingezet. Veelvuldig gebruik hiervan zou
dus kunnen leiden tot grote problemen in de
ziekenhuizen vanwege het optreden van resistentie.
Om die reden is het belangrijk dat er in de landbouw zeer terughoudend met deze middelen
wordt omgegaan. Het gaat hierbij om de volgende middelen: Baytril, Enroxil, Cobactan,
Naxcel, Excenel en Marbocyl.
In de varkenshouderij wordt al heel weinig gebruik gemaakt van deze middelen. Nog sterker,
vertegenwoordigers van de varkenssector vinden dat we ook zonder moeten kunnen. SUVITA
varkensartsen verwacht dat dit in de praktijk
zelden tot grote problemen zal leiden. Excenel,
Naxcel en Cobactan werden bij problemen met
streptokokken gebruikt. Maar vrijwel alle streptokokken zijn ook goed gevoelig voor Procpen
of Ampicilline.
Coliproblemen bij biggen werden nogal eens
behandeld met Baytril, Enroxil of Marbocyl.
Maar vrijwel alle colibacteriën zijn ook gevoelig

Uitsluitingsdiagnostiek varkenspest
We vinden het in deze tijd van groot belang
om u te wijzen op de mogelijkheid om zonder
onderzoekskosten bloedmonsters te laten
onderzoeken op varkenspest. Wettelijk gezien
is elke varkenshouder verplicht om onderzoek
te laten uitvoeren als zijn varkens verschijnselen
vertonen waarbij varkenspest niet kan worden
uitgesloten.
Helaas zijn de verschijnselen van varkenspest zo
weinig specifiek, dat bij veel ziekteverschijnselen ook aan varkenspest gedacht moet worden.
Dus wettelijk gezien moet een varkenshouder
bij de meeste gezondheidsproblemen zijn dieren laten onderzoeken op varkenspest.
Het Productschap vergoedt de kosten van het
onderzoek op varkenspest. Het is immers in het
belang van de hele varkenssector dat een varkenspestinfectie zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld. Alleen de kosten van het verzenden
van de monsters naar het CVI en de afname van
de vereiste zes bloedmonsters zijn voor rekening van de varkenshouder. Die kosten bedragen ongeveer € 50,- als uw dierenarts toch al op
het bedrijf is.
Door het uitvoeren van deze zogenaamde uitsluitingsdiagnostiek wordt de kans op het ontstaan van een nieuwe grote varkenspestepidemie verkleind. En een herhaling van de epidemie die in 1997 ons land teisterde, willen we
graag voorkomen!

