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Bedrijfsgezondheidsplan
Volgens de huidige eisen bent u zelf verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van een bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en bedrijfsbehandelplan (BBP).
Natuurlijk willen wij u graag helpen bij het opstellen
van een goed BGP en BBP. Maar het is uw eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw huidige
BGP en BBP niet ouder zijn dan een jaar, want het
moet elk jaar geëvalueerd worden.
Wij stellen dit zo met nadruk, omdat het nogal eens
voorkomt dat wij een dag voor de IKB-toetsing te
horen krijgen dat er nog een BGP en een BBP moet
worden opgesteld…
Nieuwe regels antibioticagebruik
Zoals u al op diverse plaatsen heeft kunnen lezen,
worden per 1 maart a.s. de nieuwe regels ten aanzien
van het toepassen van antibiotica van kracht. Vanaf
dat moment hebben alle antibiotica voor varkensbedrijven de UDD-status. Dat wil zeggen dat alleen
dierenartsen antibiotica mogen toedienen.
De gedachte achter deze wet is dat veehouders niet
zelf meer mogen beslissen over de inzet van antibiotica. Gelukkig is er wel een “nee, tenzij”-regeling en
mogen varkenshouders zelf antibiotica toedienen als
er aan enkele voorwaarden wordt voldaan.
- Zo moet er een 1-op-1-overeenkomst zijn met een
dierenarts die elke maand moet langskomen en er
moet een bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsbehandelplan zijn. Aan die voorwaarden voldoen
alle varkenshouders met een IKB-erkenning.
- Een varkenshouder mag zelf individuele varkens
behandelen met een eerstekeuzemiddel, onder de
voorwaarde dat de aandoening en het middel genoemd zijn op het bedrijfsbehandelplan. En op het
bedrijf mag hij een voorraad van dit diergeneesmiddel hebben waarmee maximaal 15% van de
dieren behandeld kan worden.
- Een koppelkuur mag alleen worden ingezet als de
dierenarts een diagnose heeft gesteld en een behandelingsadvies heeft gegeven.
- Tweedekeuzemiddelen mogen alleen worden gebruikt door de veehouder na onderzoek door de
dierenarts die daarna een behandeling heeft ingezet.
- Voor geboortediarree, slingerziekte en hersenvliesontsteking mag een veehouder zelf een behandeling met een tweedekeuzemiddel starten, mits de
dierenarts elke twee weken op het bedrijf komt en

omschrijft welke dieren mogelijk behandeld kunnen worden en beschrijft hoe er behandeld moeten worden. Deze uitzonderingsmogelijkheid voor
de drie genoemde aandoeningen geldt tot
1.3.2016.
Kortom
- U kunt dus nog gewoon als altijd een individueel
varken met antibiotica behandelen, mits het een
eerstekeuzemiddel betreft en het in combinatie
met de betreffende aandoening op het bedrijfsbehandelplan vermeld staat.
- Als u een afdeling of een hok met varkens wilt
behandelen,zult u altijd eerst uw dierenarts moeten laten komen om een diagnose te stellen.
- Als u een big met gewrichtsontsteking met een
tweedekeuzemiddel wilt injecteren, bijvoorbeeld
met Albipen LA, moet u eerst de dierenarts laten
komen. Als u het dier behandelt met een eerstekeuzemiddel, is dat niet nodig.
- Een koppel biggen met slingerziekte mag u alleen
nog met Colistine (tweedekeuzemiddel) behandelen als uw dierenarts heeft onderzocht dat een
eerstekeuzemiddel niet werkt. De dierenarts moet
dan ook nog elke 14 dagen langkomen om de dieren te omschrijven die mogelijk met Colistine behandeld kunnen worden.
Afijn, het wordt er niet gemakkelijker op om nog
antibiotica in te zetten. Gelukkig hebben de meeste
varkenshouders inmiddels geen tweedekeuzemiddelen nodig. En gelukkig worden er al heel veel
minder koppelkuren gebruikt in vergelijking met
pakweg vier jaar geleden.
Maar er is nu nog meer reden om te streven naar zo
min mogelijk inzet van antibiotica. SUVITA varkensartsen wil u daar graag bij helpen.
Masterclass ‘Kraamstalmanagement’
Graag nodigen wij u nu alvast uit voor de masterclass ‘Kraamstalmanagement op 31 maart 2014 in
Nijkerk. Tijdens deze avond wordt u in een kleine
groep uitgebreid geïnformeerd over bigvitaliteit,
overlegbeleid, biestmanagement, hygiëne, werkroutines, etc.
U kunt zich voor deze interessante masterclass aanmelden bij uw eigen dierenarts. De kosten voor
deelname bedragen 25 euro.

