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Geslaagde avond voor varkenshouders
Op 25 november jongstleden organiseerde
SUVITA varkensartsen de jaarlijkse avond voor
varkenshouders in Zalencentrum Buitenlust in
Voorthuizen. De boeiende sprekers stonden
voor een geïnteresseerde volle zaal.
Rainier van Gelderen vertelde over het meerwekensysteem waarmee varkenshouders meer
vrijetijd voor zichzelf konden creëren en bovendien een betere gezondheidsstatus voor hun
bedrijf. Dat hij een overtuigend verhaal had,
bleek uit het feit dat er al op de avond zelf, maar
ook naderhand, meerdere afspraken zijn gemaakt met varkenshouders uit onze praktijken.
Marion Kluivers vertelde over de oorzaken van
staartbijten en ook over de mogelijkheden die
we hebben om het probleem te verminderen.
Gezondheid blijkt een belangrijke factor te zijn;
zieke dieren bijten vaker en worden ook meer
gebeten. Ook kreeg ze veel vragen over de invloed van voersamenstelling op het staartbijten.
Aan het eind van de avond was er nog een kleine test om in de vorm van een quiz te bepalen
wie het beste had opgelet tijdens de inleidingen. Jan Grootendorst uit Maarsbergen bewees
dat hij niet in slaap was gevallen en kreeg een
SUVITA varken met inhoud.

varkens bacteriën de oorzaak van het probleem. Zo zijn in veel gevallen niet vretende
zeugen in de kraamstal meer gebaat met een
injectie van een pijnstiller dan met een injectie
Diatrim of Dofatrim. De zeugen zijn na toediening van een NSAID veel vlotter, drinken meer
en geven meer melk.
Biggen en vleesvarkens krijgen zelden een injectie met een pijnstiller. Ook dat is vreemd.
Als u jonge kinderen hebt, weet u hoe geweldig een paracetamoltablet kan werken bij zieke en koortsige kinderen. Zieke varkens die
een injectie met een NSAID krijgen, zijn daardoor ook veel vlotter en vreten en drinken
meer. Er is dan lang niet altijd een antibioticum
nodig.
Het is daarom een goede strategie om elk varken dat traag is en een te dunne buik heeft, in
elk geval een injectie met een NSAID te geven.
U zult zien dat die dieren daar in heel veel gevallen duidelijk van opknappen.

Koppelkuren
Als in maart 2014 de nieuwe diergeneesmiddelenwetgeving van kracht wordt, mag een varkenshouder alleen individuele dieren behandelen met een antibioticum. Dat betreft dus alleen de injectiepreparaten en de middelen met
pompjes om jonge biggen in te geven in de
Pijnstillers
bek.
Net als in de rundveehouderij wordt ook in de
Als u een koppel varkens wilt behandelen met
varkenshouderij steeds meer gebruikgemaakt
een kuur door het water of over het voer, kunt
van NSAID’s. Dit zijn middelen die een pijnstilu dat zelf toedienen, maar wel pas als de dielende en ontstekingsremmende werking hebrenarts is geweest, een diagnose heeft gesteld
ben. Merken zijn Ketofen, Novem, Vetalgin,
en een therapie heeft voorgeschreven. Dat
Melovem, etc.
geldt alleen voor eerstekeuze-antibiotica zoals
Je kunt ze beschouwen als een krachtige uitvoe- Oxytetracycline, Doxycycline en TrimSulfa.
ring van het bekende tabletje met paracetamol Tweedekeuzemiddelen mogen varkenshouvoor mensen. Terwijl mensen die zich niet lekders alleen zelf toedienen als aan veel strengeker voelen al gauw een ‘paracetamolletje’ nere voorwaarden wordt voldaan.
men, zijn wij in de varkenshouderij vooral geEr verandert dus nogal wat. In de eerstvolgenneigd om meteen een antibioticum toe te diede edities van deze nieuwsbrief zullen we
nen wanneer een varken zich niet goed voelt.
proberen u meer uit te leggen over de nieuwe
Dat is vreemd, want lang niet altijd zijn bij zieke eisen.

