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De finalisten van HBIVV zijn bekend! 

Ondanks een onrustige tijd sloot 12 september de ideeën box van 2022 met 10 mooie kansrijke ideeën.  Een teken 
dat de varkenshouderij niet stil staat! Na een pittige discussie tijdens het vooroverleg mogen we jullie de volgende 
5 finalisten bekend maken: 
 
We presenteren jullie graag de vijf finalisten: 
– Johan Mathijssen met ´Urine doorlatende gasdichte band´ 
– Rainier van Gelderen met ´Pigsaver´ 
– Marcel en Hans ter Bleek met ´Trakteer je varkens op meer regionale producten´ 
– Twan Claessens met ´Health System´ 
– Sander Baijens met ‘BigLife: Artificial intelligence als middel tegen doodliggen’ 
12 oktober vond de studenten challenge plaats. Net als het voorgaande jaar is er 
een wildcard worden toegekend aan het winnende ‘Beste idee’. De winnaar is  
toegevoegd als 6e deelnemer aan de finale op 24 november a.s.  
 
Staat de finale van 24 november op de HAS-hogeschool in Den Bosch al in jullie agenda? 

Actualiteiten rondom Coöperatie Varkensartsen! 

Machtig Varkensartsen voor uw Pigmanager 

Everywhere 

Voor AgroVision klanten die zijn overgestapt van Pig-

manager naar Pigmanager Everywhere is het niet meer 

mogelijk om een KopieVoorBegeleider (KVB) te maken. 

Coöperatie Varkensartsen heeft daarom nu PME Con-

sultant. Als u een machtiging verstrekt aan Coöperatie 

Varkensartsen, kan uw varkensarts ‘live’ meekijken in 

uw Pigmanager Everywhere.  

Afscheid Annet Stamsnijder 

Na 31 jaar in de praktijk van Markgraven Dierenartsen 
te hebben gewerkt, heeft Annet besloten om per 21 
oktober 2022 te stoppen met haar werkzaamheden 
binnen deze praktijk. Dit betekent ook dat ze niet  
langer werkzaam zal zijn voor de Coöperatie Varkens-
artsen 

“Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de prettige 
samenwerking en wens ieder veel succes met de voort-
zetting in de varkenshouderij.” 

Annet was de afgelopen jaren verantwoordelijk voor 
de medicijn bestellingen voor de Coöperatie Varkens-
artsen.  

Wij willen Annet graag bedanken voor haar kennis en 
rotsvaste inzet voor onze apotheek. Haar taken wor-
den overgenomen door Berrie Ogink-Kobus en Doriet 
Veenendaal van Markgraven Dierenartsen en Ruben 
Plaggenmars van de Coöperatie Varkensartsen. 

Blijven leren van fouten: De Welzijnscheck  

Dit seizoen vul je de welzijnscheck opnieuw in, of aan. 
Behalve dat het IKB-voorwaarde is, kunnen we er zelf 
ook van leren. 

Lange en intacte staarten zijn er namelijk alleen bij de 
beste leerlingen. En de beste leerlingen zijn varkens-
houders die snel reageren, durven uitproberen en leren 
van hun fouten. 

De POV heeft al een aantal valkuilen op een rijtje gezet: 
dat is de welzijnscheck! Bekijk het complete artikel op 
onze website! 

Apotheeknieuws 

MSD heeft de kleuren van de potjes Porcilis PRRS aan-

gepast naar de hoeveelheid doses in het potje. 

Blauw  = 10 doses  

Rood    = 25 doses 

Geel   = 50 doses 

Groen  = 100 doses  

  

Een opfrismomentje voor het vaccineren 

Het is al weer enige tijd dat u als varkenshouder zelf 

alle dieren mag vaccineren. Ooit heeft u een cursus ge-

volgd om dit te mogen doen. Even een opfrismomentje 

om te kijken of er geen routines in zijn geslopen die 

minder wenselijk zijn! Het volledige artikel over juist 

vaccineren kunt u lezen op onze website.  

https://varkensartsen.nl/wp-content/uploads/2022/10/Update-welzijnscheck.pdf
https://varkensartsen.nl/wp-content/uploads/2022/10/Opfrissen-entingen-1.pdf

