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Vlekziekte
In deze nieuwsbrief extra aandacht voor vlekziekte. Vlekziekte
wordt veroorzaakt door Erysipelothrix rhusiopathiae. Deze
bacterie is in staat om ziekte te veroorzaken in verschillende
diersoorten. Zo wordt vlekziekte beschreven bij kalkoenen,
lammeren en varkens. Daarnaast kunnen ook mensen ziek
worden van deze bacterie.
Het meest bekende beeld van vlekziekte bij varkens is de acute vorm
waarbij vierkante rode vlekken op de
huid in combinatie met hoge koorts
voorkomen. Daarnaast kan deze
bacterie echter problemen veroorzaken op andere organen, zoals het hart
en gewrichten. De symptomen die bij
deze dieren gezien worden zijn plotselinge uitval en kreupelheden.
Daarnaast kan deze bacterie ook
minder uitgesproken ziekteverschijnselen geven. Dan is de uitval later en
kunnen er vruchtbaarheidsproblemen

als terugkomers, abortussen, meer
mummies of kleine tomen voorkomen. Verder kunnen dieren chronisch
geïnfecteerd raken, dit uit zich in een
chronische gewrichtsontsteking of
een chronische hartklepontsteking
met verminderde prestaties of zelfs
uitval tot gevolg.
Dieren met vlekziekte reageren
normaliter goed op behandeling met
het antibioticum penicilline. Beter is
echter om verschijnselen van vlekziekte te voorkomen door middel van
een zeugenvaccinatie. Zeker omdat

de bovengenoemde ziekteverschijnselen die minder specifiek zijn, lastig
te herkennen zijn als vlekziekte én
omdat deze bacterie ziekteverschijnselen kan veroorzaken bij mensen die
met dieren of producten van dieren
werken, denk aan veehouders, dierverzorgers, dierenartsen, maar ook
bijvoorbeeld slachthuispersoneel.

Afleidingsmateriaal

Open dag

Begin dit jaar heeft de NVWA aangekondigd meer
aandacht te geven aan afleidingsmateriaal tijdens
inspecties op varkensbedrijven. Tot juni 2019 wordt
hier nog niet op gehandhaafd, maar later dit jaar zal
hier ook op gesanctioneerd worden. In de praktijk
merken we dat er veel vragen leven over welk afleidingsmateriaal het meest geschikt is. De universiteit
van Wageningen heeft een brochure uitgebracht
waarin zowel de wettelijke basis van de regelgeving
wordt uitgelegd als ook uitgebreid wordt ingegaan op
welk afleidingsmateriaal geschikt is en hoe dit toegepast kan worden.

Benieuwd naar de nieuwe vleesvarkensstal op het
bedrijf van de familie Van Vilsteren? Rob en zijn familie
heten u graag welkom tijdens de open dag op zaterdag 18 mei in Kraggenburg! Meer weten over deze
open dag?

Lees meer op het e-depot van Wageningen University
& Research of kijk op de website van de NVWA.

Pijnbestrijding na castratie
Vanaf 1 juli wordt het voor varkenshouders die leveren
binnen het Duitse QS keurmerk verplicht om napijn te
bestrijden na castratie. Uw dierenarts kan adviseren
hoe u dit het best kunt doen en welk product u hiervoor het best kunt gebruiken.

Behandelplannen en
gezondheidsplannen

Afrikaanse varkenspest

Volgens het meest recente voorschrift van IKB Varken
moeten het bedrijfsbehandelplan en bedrijfsgezondheidsplan digitaal beschikbaar zijn in InfoVarken. Deze
documenten dienen dus gescand en geüpload te
worden. Het is mogelijk om de dierenarts te machtigen
om dit te doen. Daarvoor dient u wel de bedrijfsdierenarts te machtigen in InfoVarken. Dit kunt u doen door na
inloggen bij InfoVarken in ‘MijnPortaal’ de juiste machtiging af te geven.

De afgelopen maanden heeft het Afrikaanse varkenspestvirus zich razendsnel verspreid over Azië. Inmiddels is het virus in alle districten van China gevonden.
Ook dichterbij huis, in het oosten van Europa, worden
nog regelmatig nieuwe gevallen gemeld. Daarnaast is
België nog steeds niet vrij van het virus. Het blijft dus
zaak om alert te blijven en insleep van dit virus te voorkomen! Meer informatie over de maatregelen die voor
Nederland genomen zijn en over de stappen die genomen worden als het virus in ons land wordt aangetroffen, vindt u op de website van de NVWA.

Een andere mogelijkheid is om voor u een digitaal
portaal in te richten waar u deze documenten kunt
vinden zodat u deze zelf kunt uploaden in InfoVarken.
In dit portaal vindt u dan ook de visiteformulieren en
logboekformulieren.

Vliegenbestrijding

Overigens worden er dit jaar alleen waarschuwingen
gegeven als de documenten niet geüpload zijn. Vanaf
volgend jaar is er een sanctie aan verbonden.

Het Beste Idee van Varkensland
Op dinsdagavond 28 mei 2019 vindt Het Beste Idee van
Varkensland plaats in Akoesticum in Ede. Deze avond
staat volledig in het teken van nieuwe ideeën op het
gebied van dierenwelzijn en biedt varkenshouders,
dierenartsen en sectorgenoten kennis en inspiratie over
ontwikkelingen in de varkenshouderij. Tijdens de avond
pitchen vijf finalisten hun idee, waarna publiek en jury
bepaalt wie zich de winnaar van ‘Het Beste Idee’ mag
noemen. Vier jaar geleden nam Coöperatie VARKENSARTSEN, samen met VKON, het initiatief voor Het Beste
Idee van Varkensland. Dit unieke en onafhankelijke
evenement krijgt sinds de eerste editie in 2016 jaarlijks
een vervolg. Voor meer informatie over het avondprogramma op 28 mei en aanmelden.

Met de zomer in het vooruitzicht is het goed om weer te
werken aan vliegenbestrijding. Met het relatief warme
voorjaar zien we dit jaar al vroeg veel vliegen in stallen. Naast dat vliegen onrust veroorzaken bij de dieren,
kunnen deze ook een rol spelen in de verspreiding van
dierziekten. Daarom is het belangrijk om tijdig in te grijpen en problemen te voorkomen.

Apotheeknieuws
Stresnil
Sinds enige tijd is Streniet
leverbaar.
snil®
Helaas is er geen alternatief
middel hiervoor beschikbaar. Wij
begrijpen dat dit vervelend is
voor u als varkenshouder en doen
ons best om dit bij de leverancier
onder de aandacht te houden.

Vaccinatiecursus
Als Coöperatie hebben wij een cursus ontwikkeld over
vaccineren van varkens. Als varkenshouder mag u zelf
vaccineren als u een cursus gevolgd hebt over vaccineren. Deze cursus is bedoeld als opfriscursus, maar u
kunt ook uw personeel de mogelijkheid geven om deze
cursus te volgen. Heeft u interesse in deze cursus? Laat
het ons weten! Datum en locatie van de cursus volgen
binnenkort.

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).

