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Varkenspest
In Rusland en Letland zijn de laatste weken diverse
uitbraken van Afrikaanse varkenspest vastgesteld.
Dat brengt in de Nederlandse varkenssector wel enige onrust teweeg. Want dit roept herinneringen op
aan de grote uitbraken van de vorige eeuw.
Het is belangrijk dat iedereen in de varkenshouderij
goed doordrongen is van de risico’s die we lopen.
Daarom willen wij bij dezen benadrukken dat het erg
belangrijk is om nog een keer de hygiëneregels van
uw bedrijf na te lopen. Kijk dus kritisch naar uw bezoekers. Het is volstrekt logisch dat ze bedrijfskleding aantrekken, voordat ze de stal betreden.
Vrachtauto’s horen brandschoon op uw bedrijf te
komen. En chauffeurs horen niet in uw stal te komen. Kijk samen met uw SUVITA varkensarts of er
nog puntjes op de -i- te zetten zijn.
Daarnaast is het belangrijk om bij ziekteverschijnselen die ook op varkenspest kunnen wijzen – en dat
zijn ze bijna allemaal – uitsluitingsonderzoek te
doen. Dat betekent dat u zes bloedmonsters laat
insturen naar het CVI in Lelystad.
Het onderzoek kost u niets, de uitslag is bijna altijd al
na 24 uur bekend en uw bedrijf gaat bij een goede
uitslag niet op slot. De enige kosten die u hiervoor
maakt zijn de kosten van de bloedafname door de
dierenarts en de verzendkosten naar het CVI.
Met dit onderzoek kunt u varkenspest dus uitsluiten.
U bent als varkenshouder wettelijk verplicht om uitsluitingsonderzoek te laten uitvoeren bij verschijnselen die ook op varkenspest kunnen wijzen. Maar los
van die wettelijke verplichting moet u het ook willen
in het belang van uw eigen sector!
Thema-avond
Op maandagavond 26 november was het een gezellige drukte in restaurant Buitenlust in Voorthuizen.
Rob van Schie van Trouw Nutrition had een zeer inspirerend verhaal over biggenopfok. Hij kwam met
goede praktische adviezen hoe je van een big een
goed vleesvarken kunt maken.
Na het verhaal van Hetty van Beers van de Stichting
Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) weet iedereen
weer welke normen leidend zijn in het antibioticagebruik. Adriaan van Walderveen liet zien hoe de nieuwe software eruitziet die de SUVITA varkensartsen
op de varkensbedrijven gaan gebruiken. Het geeft
de varkenshouder een beter zicht op de gezondheid

van zijn varkens.
En na een leuke petje-op-petje-afquiz kwamen de
bitterballen, de drankjes en de grote verhalen…
Het was een zeer geslaagde avond. Volgend jaar
weer.
Antibiotica
Deze maand krijgt u van uw SUVITA varkensarts
het nieuwe bedrijfsbehandelplan. Dat ziet er anders uit dan vorig jaar. Op een bedrijfsbehandelplan staan nu alleen nog maar de zogenaamde eerstekeuzemiddelen. Eerstekeuzemiddelen zijn middelen op basis van oxytetracycline, doxycycline,
trim/sulfa (bijv. TSO), procaine-penicilline
(bijvoorbeeld Procpen, Depocilline) of florfenicol
(Nuflor); ook Tylan en Pulmotil zijn eerstekeuzemiddelen.
Tweedekeuzemiddelen op basis van ampicilline,
amoxycilline, colistine en neomycine mag u alleen
nog maar gebruiken als we goed onderbouwd kunnen aangeven waarom we met een eerstekeuzemiddel niet het probleem kunnen oplossen. Bijvoorbeeld door een bacteriologisch onderzoek te
doen.
In veel gevallen zal het nieuwe behandelplan betekenen dat u diverse aandoeningen anders zult
moeten gaan behandelen dan u gewend bent. Het
is dus belangrijk om samen met uw dierenarts goed
naar het behandelplan te kijken.
Machtiging
In uw account van uw IKB-organisatie kunt u nazoeken wat het antibioticagebruik op uw bedrijf is.
Als u onder de 10 dagdoseringen per dierjaar zit,
hoeft u geen aanvullende maatregelen te nemen.
U kunt uw SUVITA varkensarts machtigen om in
uw account te kijken naar uw antibioticumgebruik.
Daardoor krijgt uw dierenarts een goed zicht op uw
gebruikscijfer en dat komt de begeleiding van uw
bedrijf ten goede. Ook kan uw dierenarts met een
machtiging zicht krijgen op de salmonellastatus
van uw bedrijf.
U hebt onlangs van Verin of DGB een brief gekregen waarin uw dagdosering staat vermeld. Ook
bevat de brief nog een keer uw gebruikersnaam en
wachtwoord om in uw account te kunnen kijken. In
uw account kunt u met een vinkje uw dierenarts
machtigen.

