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Checklist vaccinaties
Op de beurs in Hardenberg, die van 21 tot
23 oktober is gehouden, heeft SUVITA varkensartsen aandacht gevraagd voor het belang van een goede uitvoering van vaccinaties. Met vaccinaties is vaak veel geld gemoeid. Niet alleen vanwege de kosten van
de vaccins en de toediening daarvan. Maar
ook doordat een onjuiste vaccinatie onvoldoende bescherming oproept, waardoor
de ziekte waartegen gevaccineerd wordt,
alsnog kan toeslaan.
Om de aandacht te trekken, hadden we in
onze stand een bewegend knuffelvarkentje.
Bezoekers konden proberen dit varkentje
op de juiste plaats te enten. Veel van de varkenshouders die verbonden zijn aan onze
praktijk en de beurs bezochten, hebben een
poging gewaagd om midden in de roos te
prikken. Dat bleek nog behoorlijk lastig…
Maar het ging ons niet alleen om de injectie
op de juiste plaats. SUVITA varkensartsen
maakt gebruik van een checklist bij het bespreken van de vaccinatiestrategie. In die
checklist wordt aandacht gevraagd voor
een goede temperatuur van het vaccin wanneer het wordt toegediend, de juiste lengte
van de gebruikte naald, het juiste moment
van vaccinatie, de eventuele boostering,
etc.
Het is goed om samen met uw dierenarts
aan de hand van deze checklist uw werkwijze tijdens het vaccineren kritisch te beoordelen.
Koppelkuren
Het blijkt dat veel varkenshouders nog
steeds niet goed op de hoogte zijn van de
nieuwe regels rond het toedienen van antibiotica, die sinds 1 maart van dit jaar van

kracht zijn geworden.
Zo mogen er alleen nog maar antibiotica
voor een koppel dieren worden ingezet, nadat een dierenarts een diagnose heeft gesteld. Zonder voorschrift van een dierenarts
mag een varkenshouder dus geen antibiotica
die gebruikt kunnen worden voor een koppelkuur, op het bedrijf in voorraad hebben.
Een varkenshouder mag antibiotica in een
beperkte voorraad op zijn bedrijf hebben,
mits het eerstekeuzemiddelen zijn en mits
ze voor individuele behandeling worden gebruikt.
Het gebruik van tweedekeuzemiddelen kan
alleen op voorschrift van een dierenarts.
Inmiddels controleert de NVWA dierenartsen en varkenshouders intensief op het naleven van deze nieuwe regels!
Beren houden
Vleesvarkenshouders die beren mesten,
klagen nog wel eens over ongewenst gedrag
van de beren. Vooral als de dieren wat ouder
worden, vertonen ze berengedrag. Dat heeft
onrust en kreupelheden tot gevolg. In de
praktijk is het lastig om dit gedrag in te perken.
Toch zijn er ook bedrijven die nauwelijks last
hebben van het berengedrag.
Onlangs heeft de WUR een folder uitgebracht met tips om dit berengedrag binnen
de beperken te houden. Een van onze dierenartsen heeft daaraan meegewerkt.
Het blijkt dat er niet één advies is te geven
waarmee alle problemen in één keer zijn opgelost. Door meerdere factoren te optimaliseren, kunt u wel de problemen aanzienlijk
verminderen.
De folder kunt u downloaden van onze
website: www.suvitavarkensartsen.nl.

