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Nederland na bijna 30 jaar  
nog lang niet PRRS-vrij

Sinds 1991 komt het PRRS-virus voor in Nederland. Sinds-
dien is er veel gedaan om de schade van dit virus te 
voorkomen en te beperken. Desondanks is het de sector 
(nog) niet gelukt om PRRS-vrij te worden. Anders dan 
bijvoorbeeld de ziekte van Aujeszky is het niet mogelijk 
om het PRRS-virus ‘weg te vaccineren’. Samenwerking 
tussen alle partijen in de varkenssector is cruciaal om dit 
virus te bestrijden. Onze varkensartsen zijn ervan over-
tuigd dat Nederland PRRS-vrij kan worden. Lees hier een 
opinieartikel van een van onze dierenartsen. 

varkensartsen.nl/opinieprrs/

Uploaden behandelplannen en 
gezondheidsplannen
Vorig jaar kregen we een aantal keren de opmerking dat 
het BGP en BBP niet geüpload was in InfoVarken. Dit ging 
om een nieuw voorschrift in het reglement van IKB 
varken. Vanaf dit jaar worden er sancties verbonden aan 
het ontbreken van een digitale versie van het BGP en 
BBP in InfoVarken.
Om dit te voorkomen kunt u zelf een ingescand exem-
plaar van het BGP en BBP uploaden in InfoVarken (Hand-
leiding). Op verzoek kunnen wij dit voor u doen. Voordat 
dit mogelijk is, dient u aan de bedrijfsdierenarts een 
mach tiging te geven om deze bestanden te uploaden 
(Handleiding). Dit kunt u doen door na inloggen bij Info-
Varken in ‘MijnPor taal’ de juiste machtigingen aan te 
vinken. 

Het Beste Idee van Varkensland

Het is weer mogelijk ideeën in te sturen voor Het Beste 
Idee van Varkensland! De finale is dit jaar op 13 mei in 
Ede. Lees hier meer informatie.

Bloedarmoede
Uit een onderzoek van CEVA is gebleken dat gemiddeld 
10 procent van de biggen op een aantal Nederlandse 
bedrijven bloedarmoede heeft. Het is dus niet vanzelf-
sprekend dat een ijzerinjectie er altijd voor zorgt dat 
biggen voldoende ijzer binnen krijgen. Factoren die hier-
op van invloed zijn, zijn onder andere: welk type ijzer 
gebruikt wordt, dosering, toedieningswijze, leeftijd bij 
toediening etc. Als Coöperatie hebben wij de beschikking 
over een meetapparaat om Hb-gehalten te meten om zo 
de ijzervoorziening te controleren. Lees hier meer over dit 
onderzoek. 

https://varkensartsen.nl/opinieprrs/
https://www.varkensartsen.nl/pdf/IVBGPBBP.pdf
https://www.varkensartsen.nl/pdf/IVBGPBBP.pdf
https://www.varkensartsen.nl/pdf/MDRGBBBP.pdf
https://varkensartsen.nl/hbivv2020
www.pigbusiness.nl/artikel/227726-bloedarmoede-bij-speenbiggen-een-vaak-voorkomend-probleem/
www.pigbusiness.nl/artikel/227726-bloedarmoede-bij-speenbiggen-een-vaak-voorkomend-probleem/


Apotheeknieuws
Het komt met enige regelmaat voor dat 
producten tijdelijk niet leverbaar zijn. Wij 
begrijpen dat dit erg vervelend is voor u als 
varkenshouder omdat zo bijvoorbeeld routine-
vaccinatieprogramma’s onderbroken worden. 
Wij doen ons best om de gevolgen van leverings-
problemen zo beperkt mogelijk te houden en spreken 
onze leveranciers regelmatig aan op het belang van 
continue beschikbaarheid van producten.
Sinds kort is er een voor varkens geregistreerd vaccin 

op de markt ter preventie van 
rotavirus en E. coli-infecties bij 
biggen, genaamd FIXR Rota 
Coli. Het doel van dit vaccin is 
de vermindering van diarree-
problemen in de kraamstal 
door vaccinatie van de zeug.

Bestellen en bezorgen 
Medicijnen die ’s ochtends voor 12.00 uur 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. 
Interes se? Mail dit verzoek naar:
apotheek@varkensartsen.nl. 
Op deze bestellijst is eenvoudig in te vullen wat u 
nodig heeft en vervolgens kunt u de ingevulde lijst 
sturen naar hetzelfde e-mailadres.

Subfokkersavond Topigs Norvsin
In november heeft de Coöperatie samen met Topigs 
Norsvin een avond verzorgd voor een aantal subfokkers. 
Karien Koenders en Valentijn Thuring zijn samen nader 
ingegaan op het belang van quarantaine, vaccinatie-
schema’s en interpretatie van bloeduitslagen. De algehele 
conclusie van de avond was dat om een bloeduitslag 
goed te interpreteren je de bedrijfssituatie, het vaccinatie-
schema samen met de gebruikte merken vaccins goed 
zult moeten kennen om juiste uitspraken te kunnen 
doen om tot een goede advisering te kunnen komen. 

Afrikaanse varkenspest
De dreiging van Afrikaanse varkenspest blijft serieus! 
Hoewel de situatie in België inmiddels rustig lijkt, rukt 
de ziekte vanuit het oosten op richting Duitsland. In het 
afgelopen najaar heeft Rik Borgerink een aantal parkeer-
plaatsen in het oosten van het land gecontroleerd op 
kritische punten met betrekking op verspreiding van 
Afrikaan se varkenspest. Hierbij werd onder andere 
gekeken  naar de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen 
door wilde zwijnen (hekwerk), de hoeveelheid afval-
bakken, de hoeveelheid zwerfafval etc. Uit de inspecties 
bleek dat er op deze parkeerplaatsen nog wel wat te 
verbeteren valt met betrekking tot het opruimen van 
zwerfafval. De inspecties vonden plaats in het kader van 
een project van COV (Centrale Organisatie voor de Vlees-
sector) en de KNMvD (Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij voor Diergeneeskunde). 

PRRS/influenza
De laatste maanden hebben we op zowel vermeerderings- 
als vleesvarkensbedrijven uitbraken gezien van PRRS en/of 
influenza. Het klinische beeld dat hierbij gezien werd, 
varieerde behoorlijk en wees niet direct naar één bepaalde 
ziekteverwekker. Na het verzamelen van materiaal voor 
diagnostiek bleek in een aantal gevallen een combinatie 
van ziekteverwekkers voor problemen te zorgen. 
Dit onderstreept het belang van goede diagnostiek om te 

achterhalen welke kiem(en) de problemen veroorzaken. 
Immers, alleen als bekend is wat de oorzaak is, kan er 
gericht actie ondernomen worden om dieren op de juiste 
wijze te behandelen en preventieve acties te ondernemen 
om problemen in de toekomst te voorkomen. 


