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Beurs van Hardenberg
Afgelopen maand was SUVITA varkensartsen aanwezig op de LIV- beurs van Hardenberg. Het thema
in onze stand was de stelling dat infecties vaak door
de varkenshouder zelf worden verspreid. Om die
stelling te bevestigen konden de bezoekers een afdruk van hun duim maken op een plaatje met een
voedingsbodem voor bacteriën. Die plaatjes zijn geplaatst in de broedstoof in ons laboratorium bij 37°C
en na 24 uur is er een foto van gemaakt. Iedereen die
zijn duim op een plaatje drukte en een mailadres
achterliet, kreeg een foto van het bebroede plaatje
via de mail toegestuurd. Daarbij viel op hoe ontzettend veel bacteriën er op een duim zitten. En als die
duim in aanraking is geweest met biggen of varkens,
zal die alleen maar vuiler zijn.
Om die reden adviseren wij u om zo vaak mogelijk
uw handen te wassen wanneer u met uw varkens
werkt. Nog beter is het om wegwerphandschoentjes
te dragen en die regelmatig te verwisselen.
We kregen erg veel positieve reacties op de beurs en
diverse agrarische media hebben aan onze actie aandacht geschonken. Dat is leuk natuurlijk, maar het
gaat ons vooral om de boodschap: door schoon te
werken kun je de infectiedruk op het varkensbedrijf
laag houden, waarmee de varkens gezond blijven en
daarmee ook de resultaten van het bedrijf.
Boerenavond 25 november
Zoals u al in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, houden we op maandag 25 november onze jaarlijkse boerenavond in Zalencentrum Buitenlust,
Hoofdstraat 89 in Voorthuizen. Vanaf 19.30 staat er
koffie voor u klaar en om 20.00 uur start het programma met een korte uiteenzetting over waar SUVITA voor staat, wat we met elkaar hebben bereikt
en wat we nog van plan zijn. Maar in elk geval wordt
ook besproken wat u als varkenshouder daaraan
hebt.
Om 20.30 gaat Rainier van Gelderen van MSD u van
alles vertellen over het ´meerwekensysteem´ voor
vermeerderingsbedrijven. In Nederland zijn al veel
bedrijven overgegaan op deze manier van werken.
Maar op de een of andere manier zijn er in ons praktijkgebied nog niet veel bedrijven die ermee werken,
terwijl het systeem toch heel veel voordelen biedt.
Daarna is het woord aan Marion Kluivers, dierenarts
en onderzoekster bij de Landbouwuniversiteit van
Wageningen. Zij gaat u bijpraten over de nieuwste
inzichten in het gedrag van varkens. Met meer ken-

nis over varkensgedrag bent u nog beter in staat
om het optimale rendement uit uw dieren te halen.
Na de inleidingen is er genoeg tijd om nog gezellig
na te praten, te eten en te drinken.
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld!
Antibiotica UDD
Onlangs is in de Staatscourant een nieuwe wet gepubliceerd waarin beschreven staat dat antibiotica
alleen toegediend mogen worden door de dierenarts. Deze wet treedt 1 maart 2014 in werking.
Onder voorwaarden mag een veehouder nog wel
zelf antibiotica toedienen. Maar dan gaat het alleen
om eerstekeuzemiddelen (Oxytetracycline, Doxycycline, Trimethroprim/Sulfa, Procaïne penicilline)
en alleen voor individuele behandeling. Voor elke
koppelbehandeling moet eerst de dierenarts een
diagnose hebben gesteld. Deze koppelbehandeling
mag dan wel door de veehouder zelf worden toegediend, mits het ook hier weer om eerstekeuzemiddelen gaat.
Tweedekeuzemiddelen (Ampicilline, Amoxycilline,
Colistine) mag een veehouder na 1 maart 2014 niet
meer op zijn bedrijf op voorraad hebben. Als toch
een behandeling met tweedekeuzemiddelen nodig
is, mag alleen de dierenarts ze toedienen. Tot 1
maart 2016 wordt onder voorwaarden een uitzondering gemaakt voor de behandeling van biggen
met geboortediarree, van biggen met speendiarree
of slingerziekte en van varkens met hersenvliesontsteking door streptokokken. Deze aandoeningen
mag een varkenshouder wel zelf individueel behandelen met tweedekeuzemiddelen, mits de dierenarts duidelijk omschreven heeft welke dieren er
met tweedekeuzemiddelen behandeld mogen worden. Daarvoor moet de dierenarts elke twee weken
op het bedrijf komen.
De overheid wil het gebruik van tweedekeuzemiddelen terugdringen, omdat deze middelen belangrijk zijn voor de behandeling van mensen. Maar de
overheid begrijpt dat ook de varkenshouderij niet
helemaal zonder tweedekeuzemiddelen kan. Om
die reden eist de overheid dat alleen de dierenarts
mag beslissen of er tweedekeuzemiddelen moeten
worden gebruikt.
U begrijpt dat het na 1 maart 2014 veel lastiger
wordt om uw dieren met tweedekeuzemiddelen te
behandelen. Het is daarom belangrijk dat u nu al
met uw SUVITA varkensarts overlegt wat de gevolgen van deze nieuwe regels voor uw bedrijf zijn.

