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SUVITA studieavond op 19 maart
Vanaf heden gaan de varkensartsen van SUVITA drie
keer per jaar een studieavond voor varkenshouders
organiseren. Tijdens deze avonden zullen we steeds
één aspect van de varkensgezondheid uitgebreid
behandelen. Dit doen we in kleine groepen, zodat er
voldoende discussie kan plaatsvinden. Het is immers
heel leerzaam om met collega-varkenshouders van
gedachten te wisselen.
Op maandagavond 19 maart a.s. is de eerste studieavond met het onderwerp ‘Drinkwaterkwaliteit en
-voorziening’. Het kunnen opnemen van voldoende
drinkwater van goede kwaliteit is essentieel voor een
goede diergezondheid. Maar als de kwaliteit van het
drinkwater wordt onderzocht, wat betekenen dan de
afwijkende waarden voor uw dieren? Welke gezondheidsrisico's brengen die met zich mee en hoe kunnen we die risico's beperken? Weet u hoeveel uw
varkens drinken en hoeveel water ze eigenlijk nodig
hebben?
Op 19 maart zullen we deze, maar ook vele andere
vragen rond drinkwater proberen te beantwoorden.
De studiebijeenkomst wordt op een van de praktijken gehouden en begint om 19.30 uur. Om deze
avond te kunnen bijwonen, betaalt u slechts €25,-.
Als u geïnteresseerd bent kunt u zich opgeven bij uw
eigen dierenarts of via info@suvitavarkensartsen.nl.
Nieuw bij SUVITA!
De afgelopen maanden heeft SUVITA varkensartsen
hard gewerkt aan een nieuw en revolutionair informatiesysteem voor dierenartsen. Met deze software
kunnen we heel eenvoudig in de stal klinische waarnemingen registreren.
Dat deden we tot nu toe altijd op het visiteformulier,
maar met deze gegevens is het lastig om een goede
analyse te maken.
Door alle waarnemingen die we in de stal doen direct
vast te leggen, vullen we een database waar we veel
informatie uit kunnen halen. Voor uw bedrijf kunnen
we daarmee in grafieken laten zien hoe bijvoorbeeld
het aantal hoestende dieren zich in de loop van de
tijd ontwikkelt. We kunnen dan ook zichtbaar maken
of het in bepaalde seizoenen vaker voorkomt. Of
wanneer er verschil is tussen afdelingen.
In de stal voeren we onze waarnemingen in, in een
hygiënisch verpakte i-pad. En direct aansluitend aan
het bedrijfsbezoek mailen we onze waarnemingen
naar uw e-mailadres.
Alle gegevens worden anoniem opgeslagen in een
database. Na verloop van tijd ontstaat daar een
schat aan informatie.

Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de effectiviteit van
vaccinaties beoordelen. Deze informatie kan u weer
helpen om de resultaten van uw bedrijf te verbeteren.
De database is uniek in diergeneeskundig Nederland. Het is een opmerkelijk resultaat van de samenwerking van SUVITA varkensartsen.
Gratis bloedonderzoek
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft SUVITA
varkensartsen zeer onlangs benaderd om mee te
werken aan een onderzoek naar de effectiviteit van
‘Happy Bite’. Dit is een nieuwe methode voor onderzoek naar ziektekiemen bij varkens.
Het bestaat uit stukken touw waar de varkens op
kunnen kauwen. Het speeksel dat daarin achterblijft
wordt vervolgens onderzocht op ziektekiemen. U
begrijpt dat deze wijze van monstername een geweldige verbetering is ten opzichte van het bloedtappen bij varkens.
‘Happy Bite’ is nog in ontwikkeling. Wat de GD nog
wil onderzoeken is of de onderzoekuitslagen hiervan
overeenkomen met de waarden die uit het bloed
worden gehaald. Daarom wil de GD op diverse bedrijven monsters nemen via ‘Happy Bite’ en via het
bloed.
Aan SUVITA varkensartsen is gevraagd of zij bedrijven daarvoor willen aanleveren. Het laboratoriumonderzoek van het speeksel en het bloed is gratis.
Alleen de bloedafname is voor rekening van de varkenshouder. Er wordt vooralsnog alleen getest op
PRRS en PCV2. Natuurlijk is deze proef alleen geschikt op bedrijven waar deze kiemen ook werkelijk
rondgaan.
Voor deze mogelijkheid om heel goedkoop onderzoek te doen, is maar beperkt plaats. Als u geïnteresseerd bent, dient u zich snel op te geven bij uw
eigen SUVITA varkensarts.
IJzer in poedervorm
Mede naar aanleiding van de lezing van Kees
Scheepens op de thema-avond in november 2011,
gaat een student onderzoek voor ons doen naar de
effectiviteit van ijzer in poedervorm bij zuigende
biggen, vergeleken met de gebruikelijke ijzerinjectie. In de praktijk horen we steeds meer verhalen dat
bij orale ijzerverstrekking minder gewrichtsontstekingen lijken voor te komen.
Als u wilt meedoen aan dit onderzoek dan kunt u
zich opgeven bij uw eigen SUVITA varkensarts.
Er zijn echter maar een paar bedrijven nodig in dit
onderzoek.

