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Afrikaanse Varkenspest
Het zal u niet ontgaan zijn dat het
Afrikaanse varkenspestvirus de grens met
Duitsland heeft overgestoken. Ondanks
alle inspanningen komen er nog steeds
nieuwe meldingen van de vondst van
besmette dieren. Het blijft belangrijk om
ook in Nederland alert te zijn op risico’s met
betrekking tot insleep van AVP.
Check in ieder geval de volgende zaken:
Wie komt er allemaal bij u in de stal? Zijn er jagers tussen
die mogelijk contact hebben met wilde zwijnen. Bent u
duidelijk tegen bezoekers hoe u wil dat ze zich douchen,
omkleden etc? Hoe gaan ze om met materialen? Wie en
wat komt er allemaal rond uw stal? Loopt u ook over
deze routes met uw stalschoeisel? Komen hier ook uw
eigen varkens? Kijk eens goed hoe het gaat met kadavers ophalen, mesttransport en varkenstransport. Komt er
wel eens een big of varken terug uit de wagen: oei!
Is er grote kans dat er wel eens wilde zwijnen rond uw
bedrijf lopen? Scherm het erf af! Denk na over goed
hekwerk en bv een wildrooster.
Onthoud: paniek is niet nodig, gezond boerenverstand wél!

Wat mag u van ons verwachten?
• Wij zullen uiteraard onze hygieneprotocollen blijven
uitvoeren die nog uit de PED-tijd komen. Dat wil zeggen:
onze overschoenen en hygienepakketten. Op de bedrijven waar we douchen blijven we dit uiteraard doen.
• We zullen alert blijven op nieuwe ontwikkelingen.
• We zullen alert blijven op zieke dieren in uw stal.
Het is nog steeds mogelijk om bloedjes in te sturen wat
we kunnen doen bij bijvoorbeeld inzet koppelkuren.
• We blijven met andere erf-betreders in gesprek om
samen het belang van bioveiligheid te blijven onderstrepen.
• We zullen altijd open blijven staan voor uw vragen en
opmerkingen. Deze zijn altijd welkom.

Podcast PRRS

Welzijnscheck

Onze collega Valentijn Thuring is
geïnterviewd over het PRRS-virus in
de laatste aflevering van VKON – De Podcast. Hij gaat in op
vragen over het virus zelf, maar vooral over de aanpak en
bestrijding van het virus op een varkensbedrijf. De aflevering is hier te beluisteren.

Veel varkenshouders hebben de welzijnscheck al ingevuld met hun dierenarts en voervoorlichter. Vul deze
check vóór 31 december 2020 in! We merken dat welzijnscheck een mooie manier is om stil te staan bij een
aantal zaken die normaalgesproken niet tijdens ieder
bedrijfsbezoek aan de orde komen.

Hier zijn ook de eerdere opnames terug te luisteren die
over andere interessante onderwerpen in de
varkenshouderij gaan.

In Memoriam

HBIVV

12 oktober jongstleden
is onze collega Bas
Kolpa overleden. Hij
werkte sinds een jaar
achter de schermen met
ons samen vanuit zijn
praktijk ULP.
Wij herinneren hem als
een betrokken en gedreven varkensarts die ons
inspireerde in ons werk.
Bij complexe gezondheidsproblematiek herinnerde
hij ons er altijd “vriendelijk” aan om vanuit de basis
na te denken.
We gaan hem missen en hebben zijn naaste collega’s en familie veel sterkte gewenst.

Zoals elk jaar werkte Coöperatie Varkensartsen ook dit
jaar mee aan Het Beste Idee van Varkensland. De lustrumeditie van 2020 is gewonnen door de initiatiefnemers van
Zonvarken. Lees meer op de website het HBIVV en om de
finale terug te kijken.
Lees meer op de website van HBIVV

Apotheeknieuws
Healthy Climate Monitor
Sinds kort hebben we de beschikking over Healthy
Climate Monitors, apparatuur om stalklimaat te meten en
diergedrag inzichtelijk te maken. De Healthy Climate
Monitor meet onder andere CO2, temperatuur, ammoniak, luchtvochtigheid en fijnstof. Daarnaast is de monitor
uitgerust met camera én warmtebeeldcamera waarmee
bijvoorbeeld liggedrag in beeld gebracht kan worden. Op
de afbeelding is te zien wat voor inzicht dit geeft. Op dit
bedrijf was er al lange tijd een probleem met hokbevuiling. Door het liggedrag van de dieren te bekijken met de
Healthy Climate monitor, werd geconstateerd dat de
dieren continue op de verkeerde plek lagen. De oorzaak
hiervan bleek een verkeerd afgestelde vloerverwarming
te zijn. Interesse in de Healthy Climate Monitor voor uw
bedrijf? Vraag ernaar bij uw varkensarts!

De wachttijd van Pharmasin®
200 mg/ml is verlengd van
9 naar 16 dagen. Houd hier
rekening mee wanneer u dit
middel gebruikt.
Tip! Bewaar het oplosmiddel van het PRRS – vaccin
buiten de koelkast, dit scheelt ruimte ín de koelkast
én het vaccin is op kamertemperatuur op het
moment dat u het vaccin klaarmaakt om toe te
dienen.
Bestellen en Bezorgen
Medicijnen die ’s ochtends voor 12:00 besteld zijn,
kunt u de volgende werkdag aan huis bezorgd krijgen. Bestellingen vanaf € 500,- worden gratis
bezorgd, voor bedragen hieronder rekenen we
bezorgkosten van €22,80 (dit is inclusief gekoeld
vervoer en zonder gewichtsbeperking)
Eigen bestellijst
We kunnen voor uw bedrijf bestellijsten samenstellen, waar uw bedrijfsspecifieke middelen op staan.
Interesse? Mail dit verzoek naar apotheek@varkensartsen.nl. Op deze bestellijst kunt u eenvoudig invullen wat u nodig heeft en vervolgens deze ingevulde
lijst sturen naar hetzelfde emailadres.

