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Het aantal met Afrikaanse Varkenspest besmette 
wilde zwijnen in het besmette gebied van Etalle, in de 
provincie Luxemburg, is inmiddels opgelopen tot meer 
dan 180 dieren. Buiten dit gebied zijn tot op heden geen 
besmette wilde varkens aangetroffen in België. Ook zijn 
er geen besmette gehouden varkens aangetroffen in of 

buiten dit gebied in België. Het is wel zaak heel scherp te 
blijven op de externe biosecurity op jullie bedrijven om 
insleep te voorkomen want de dreiging is er nog steeds. 

Voor meer informatie over AVP zie onze vorige nieuwsbrief:
https://www.varkensartsen.nl/pdf/NB20185.pdf 

Onze jongste dierenarts Klaas 
is al sinds 2009 werkzaam in 
de varkenshouderij. Op een 
varkensbedrijf als zaterdaghulpje 
begonnen, waar zijn interesse 
voor de varkenshouderij ontstond. 
Gedurende zijn studie in Utrecht 
heeft hij ervoor gekozen om zich 
zoveel mogelijk te richten op de 
varkenshouderij, waarbij hij naast de 
studie als oproepkracht werkte op 
het zeugenbedrijf van de faculteit. 
In november 2018 is hij afgestudeerd 

als dierenarts en begonnen 
als varkensarts bij Coöperatie 
VARKENSARTSEN.! 

Klaas’ UDN is 1500016 en hij is door 
deze kennismaking bevoegd om 
als dierenarts op uw IKB-bedrijf te 
mogen acteren.

Hier ziet u onze nieuwe collega Klaas in actie. Lesgeven bij varkensfokkerij- en leerbedrijf Bruns aan MBO leerlingen. 
Ook dit vinden wij als dierenartsen van de Coöperatie belangrijk om te doen, naast onze andere werkzaamheden. 
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Naar aanleiding van de PED uitbraak 
die er geweest is en ook naar 
aanleiding van de AVP dreiging zijn 
op de meeste bedrijven de puntjes 
op de i gezet wat betreft de externe 
biosecurity. De interne biosecurity 
moeten we echter ook niet uit het 
oog verliezen. Naast looplijnen, 
schone kleding en laarzen, schone 
afdelingenen gangen, all-in all 
out etcetera, is de bewaring en de 

manier van gebruik van medicatie 
en vaccins erg belangrijk. Controleert 
u regelmatig de temperatuur en 
de inhoud van de koelkast waar 
de medicijnen/vaccins bewaart 
worden? Is er verschil in temperatuur 
voor of achterin de koelkast? Hoe zit 
het met de houdbaarheidsdata van 
de medicijnen die buiten de koelkast 
bewaart worden? Hoe lang blijven 
aangeprikte fl esjes staan? Is uw 

injectiemateriaal schoon? Gebruikt 
u schone en scherpe naalden? 
Vervangt u de naald wel voldoende? 
Deze en andere zaken bepalen voor 
een groot deel het effect van uw 
behandelingen/vaccinaties. Zorg 
dat u hier netjes mee omgaat en de 
investering in de middelen niet voor 
niks is door een onjuiste werkwijze 
en/of bewaring. Overleg bij twijfel 
met uw dierenarts. 

Biosecurity

Wist u dat…

   Het laten nemen van tracheobroncheale swabs een 
ideale methode is om een mycoplasma infectie 
(in de geltenopfok) aan te tonen, ook bij een lage 
infectiedruk

   Extra enten van gelten tegen Mycoplasma 
hyopneumoniae voor insemineren/inzetten effectief 
is om de infectiedruk op bedrijven onder controle te 
houden

   Gebruik van geluidsapparatuur voor het waarnemen 
van hoest in de stal eventuele problemen 3 tot 5 
dgn eerder in beeld kan brengen dan bij alleen 
de normale observatie door de varkenshouder/
personeel

   PRRS virus onder bepaalde omstandigheden tot 
wel 3 weken kan overleven op besmet materiaal 
(bijvoorbeeld naalden). Door te enten met niet-
schoon materiaal kun je het virus dus snel verspreiden 
over je dieren/je bedrijf

   Biggen lichter dan 1.13kg bij geboorte zelfs bij 
voldoende biestopname een signifi cant lagere 
overlevingskans hebben dan hun zwaardere 
toomgenoten. Breng voor jezelf de gewichten eens 
in beeld en neem actie als er veel te lichte biggen 
geboren worden

   Urineweginfecties een bepalende rol kunnen 
spelen bij het risico op doodgeboorte. Verbeteren 
van de waterkwaliteit en wateropname geeft een 
betere urinewegkwaliteit en hierdoor kunnen 
de productieresultaten sterk verbeterd worden. 
Regelmatig controleren van de waterafgifte en de 
kwaliteit bij zowel zeugen als biggen als vleesvarkens 
is essentieel om kristallurie te voorkomen. 



Apotheeknieuws
Helaas wordt de komende weken Porcilis 
APP niet door de leverancier uitgeleverd 
in verband met produktieproblemen. We 
doen ons uiterste best om via een omweg 
nog een extra voorraad in te kopen en een goed 
alternatief te bieden. Wij vinden het heel vervelend 
dat routine-vaccinatieprogramma’s onderbroken 
dreigen te worden door dit soort logistieke 
problemen en hebben onze leverancier daar op 
aangesproken.  

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 €22,35 (dit is inclusief gekoeld 
vervoer en zonder gewichtsbeperking)

Eigen bestellijst
We kunnen voor uw bedrijf bestellijsten 
samenstellen, waar uw bedrijfsspecifi eke 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.

Felicitatie

Bij deze willen wij graag de 
Familie Kleine feliciteren 
met het feit dat ze het 
100.000 ste biologische 
vleesvarken van dit jaar 
geleverd hebben aan de 
Groene Weg. Dit is voor het 
eerst dat er bij de Groene 
Weg 100.000 biologische 
varkens geleverd zijn 
binnen een jaar.  

Zie: https://youtu.be/
x3RF7V1g8G0 

Doodgeboren

De afsluiting van de drachtperiode van een zeug is 
de geboorte van een mooie toom biggen. Weinig is 
er dan zo frustrerend dan dat er van die toom enkele 
biggen vlak voor of tijdens de geboorte dood gaan. 
Het probleem van doodgeboren biggen is dat er geen 
eenduidige oplossing is voor dit probleem. In een artikel 
op de website leest u meer over de factoren die hierop 
van invloed zijn (zie fi guur). Door middel van analyse 
van kengetallen kan voor uw bedrijf in kaart gebracht 
worden waar de risico’s liggen met betrekking tot het 
aantal doodgeboren biggen.

Meer informatie: 
https://www.varkensartsen.nl/doodgeboren


