Nieuwsbrief
jaargang 3 nummer 3, maart 2013
Nieuwe griepstam ontdekt
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft een
nieuwe griepstam bij varkens ontdekt.
Het onderzoek hiernaar is in gang gezet door
waarnemingen van een van de varkensartsen
van SUVITA. In de tweede helft van 2011 constateerde deze varkensarts verschijnselen van
griep onder de dieren op een vleesvarkensbedrijf. Er werd bloed afgenomen om met een test
de diagnose te bevestigen. Met deze zogenaamde HAR-test kunnen alle bij het varken
bekende griepstammen worden aangetoond.
De test verliep echter negatief: er werd geen
griep aangetoond.
Omdat de verschijnselen sterk wezen op griep
(Influenza), werden er andere testen ingezet.
Hieruit bleek dat er wel degelijk sprake was van
griep, maar dan door een onbekende stam. Uit
onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren blijkt nu dat het gaat om een variant van de
bekende H1N1-stam. Het is de eerste keer dat
deze variant in Nederland is aangetoond.
Veelgebruikers
Varkenshouders die in 2012 meer antibiotica
hebben gebruikt dan de norm van de SDa
(Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit), worden door hun IKB-organisatie via een brief daarop aangesproken. Voor bedrijven met zeugen
ligt die zogenaamde actiewaarde op 22 dagdoseringen en voor bedrijven met vleesvarkens op
13 dagdoseringen.
Bedrijven die in 2012 meer antibiotica hebben
gebruikt dan die actiewaarde, moeten binnen 6
weken aan hun IKB-organisatie een uitgebreid
bedrijfsgezondheidsplan tonen waaruit blijkt
welke maatregelen er zijn genomen om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Bedrijven
die niet aan die verplichting voldoen, lopen het
risico uiteindelijk hun IKB-erkenning te verliezen.
Als u deze brief van Verin of DGB hebt gekregen, raden wij u aan om samen met uw SUVITA
varkensarts een plan op te stellen om onder de

actiewaarde te komen. Niet alleen om aan uw
verplichtingen als IKB-deelnemer te voldoen,
maar vooral ook omdat u wilt dat uw varkens
gezond zijn en dus geen antibiotica meer nodig hebben. Gezonde varkens groeien immers
harder en zijn vruchtbaarder.
In uw account van uw IKB-organisatie kunt u
de registratie van uw antibioticagebruik controleren. Zo vindt u niet alleen wat uw antibioticagebruik is, maar u kunt ook controleren of
de berekening wel op de juiste gegevens is
gebaseerd. Alle leveringen van diergeneesmiddelen zijn door uw IKB-organisatie geregistreerd. Aan de hand van de facturen van uw
SUVITA varkensarts kunt u die registraties
controleren.
SUVITA varkensartsen streeft ernaar om in de
begeleiding van varkensbedrijven vooral in te
zetten op het voorkómen van gezondheidsproblemen.
Het gebruik van antibiotica zien we vooral als
een verlies. Niet zozeer omdat daarmee de
dagdoseringen stijgen, maar vooral omdat
ziekte uw bedrijfsrendement doet dalen en het
dierwelzijn schaadt.
Masterclass
Op maandag 15 april organiseert SUVITA varkensartsen weer een masterclass. De vorige,
over Salmonella, was een succes. Nu gaan we
het hebben over diarree bij gespeende biggen
en vleesvarkens.
We gaan daar een avond lang over praten,
waardoor we ook de mogelijkheid hebben om
dieper op het onderwerp in te gaan. U krijgt
dan ook van ons te horen hoe diarree ontstaat,
wat er gebeurt in de darmen van het varken en
wat u als varkenshouder kunt doen om dit te
voorkomen.
Opgeven voor deze avond kan bij uw SUVITA
varkensarts. De kosten voor deze avond bedragen €25,-. Daarvoor krijgt u ook nog wat
om te nuttigen voor uw eigen maagdarmkanaal…

