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NIEUWSBRIEF

De Varkenspraktijk

WEER EEN STAP
Uw mening telt!
Om de kwaliteit van onze service te blijven
optimaliseren willen we graag uw mening over
bepaalde onderwerpen peilen.
Duim omhoog of omlaag? Wij horen het graag!
Ditmaal willen wij graag weten:

Hoe waardeert u de bereikbaarheid van
uw vaste varkensarts?

In de vorige nieuwsbrief vroegen we u onder
andere hoe u het contact waardeert, wanneer u De
Varkenspraktijk benadert voor bijvoorbeeld een
medicijnbestelling. We zijn heel trots dat we op
deze vraag een 4,8 op een schaal van 5 scoorden.
Kijk voor alle scores bij de reeds eerder gestelde
vragen op onze website!

Terwijl binnen de varkenshouderij
met de toenemende prijzen eindelijk
een klein stapje in de goede richting
gedaan kan worden, bieden we aan
dit thema ook in deze nieuwsbrief
het
hoofd.
Zo
maakt
De
Varkenspraktijk een mooie stap
vooruit
met
onze
nieuwe
samenwerking én biedt het PRRS vrij
worden een enorme sprong aan
kansen in de varkenshouderij. U
leest
er,
met
de
volgende
onderwerpen, meer over in deze
nieuwe editie!
Nederland PRRS vrij in 2050
Injectietechnieken
Opslag van diergeneesmiddelen

Test je kennis!
Dierenarts in het nieuws
Rudolf Raymakers

Een volgende stap vooruit!
Samenwerking VGTZ

Even voorstellen: Yvonne

Nederland PRRS vrij in 2050:
Een kans voor de varkenshouderij
John van der Wielen
Varkensarts De Varkenspraktijk, locatie Oss en Mill
De Nederlandse varkenshouderij heeft zich ten
doel gesteld om in 2050 vrij te zijn van PRRS,
waarbij het streven is dat alle varkenshouders in
Nederland in 2025 inzicht hebben in de PRRS
status van hun bedrijf en tevens actief bezig zijn
met de aanpak van PRRS op hun bedrijf. Dus ook
u als varkenshouder zal er de komende tijd mee
aan de slag (moeten) gaan.
Binnen het team van varkensartsen van De
Varkenspraktijk is veel kennis en ervaring
aanwezig over het PRRS vrij maken van
bedrijven.
Hiervoor
zijn
verschillende
methoden die we kort in grote lijnen zullen
bespreken:
1. Depop-repop: alle varkens van het bedrijf
ruimen en na grondige reiniging en
desinfectie herbevolken met PRRS vrije
varkens. Deze methode is zeer succesvol
(niet alleen voor het PRRS-virus), maar ook
de meest ingrijpende.
2. Herd closure: gedurende een half jaar geen
aanvoer van opfokgelten en afvoer van
biggen direct bij spenen. Door afwezigheid
van “gevoelige” varkens zal het virus in dit
half jaar binnen het bedrijf doodlopen.
3. Op zoek naar het virus: stap voor stap het
bedrijf PRRS vrij maken door infectieroutes
binnen het bedrijf op te sporen en te
blokkeren. Deze aanpak begint met een
PRRS negatieve instroom van gelten in de
dekstal en het voorkomen van herinfectie
van de zeugen vanuit de (gespeende)
biggen. Dit is een methode van de lange(re)
adem, waarbij regelmatig een teleurstelling
zal voorkomen maar de aanhouder
uiteindelijk zal winnen.

De grootste uitdaging echter is om ervoor te
zorgen dat het bedrijf vervolgens ook vrij blijft.
Daarvoor zal er de komende tijd beter in kaart
gebracht moeten worden wat de herkomst van
PRRS besmettingen op varkensbedrijven is.
Een manier om dat uit te zoeken is om van elk
gevonden PRRS-virus een soort vingerafdruk (de
zogenaamde sequentie analyse van het erfelijke
materiaal) te nemen en deze te vergelijken met
alle andere gevonden PRRS-virussen in
Nederland. Als alle varkensbedrijven in
Nederland dit zouden doen dan krijg je duidelijk
in beeld op welke bedrijven hetzelfde PRRS-virus
zit, waarna je door contactonderzoek kunt gaan
achterhalen hoe het virus zich mogelijk verspreid
heeft.
Benieuwd
naar
de
belangrijkste
infectieroutes voor het PRRS-virus? We sommen
ze hier voor u op.
Ongeacht wat er uit het contactonderzoek als
belangrijkste route van besmetting voor het
PRRS-virus komt, kan elk varkensbedrijf direct al
aantal zaken verbeteren om de kans op
introductie van het PRRS-virus (en andere
ziektekiemen) te verkleinen. Om u daarbij te
helpen kunnen we een audit uitvoeren om de
risico’s voor introductie van ziektekiemen in kaart
te brengen en daaraan verbonden een advies
geven over aanpassingen om deze risico’s te
verkleinen.
De Varkenspraktijk is positief over de kansen om
PRRS vrij te worden in Nederland en ook om vrij
te blijven mits alle partijen binnen de
varkenssector
deelnemen
en
hun
verantwoordelijk nemen.

Injectietechnieken
Om de optimale werkzaamheid
van
een
diergeneesmiddel te kunnen
garanderen is het belangrijk
dat het middel onder de juiste
omstandigheden
bewaard
wordt. Op de verpakking van
een diergeneesmiddel is te
vinden wat deze juiste
omstandigheden zijn. Voor
gekoelde producten willen we
het
belang
van
een
betrouwbare koelkast nog
eens benadrukken.

We schreven er al over in
deze nieuwsbrief. Kortweg
geldt; zorg voor een aparte
koelkast voor de medicatie.
Gebruik
daarnaast
een
gekalibreerde
temperatuurlogger om te checken of er
daadwerkelijk
een
temperatuur van tussen de
2°C en 8°C wordt bereikt op
alle punten in de koelkast.
Zet de verpakking niet direct
tegen de wand van de
koelkasten om bevriezing te
voorkomen.

Dierenarts in het
nieuws
Rudolf Raymakers
Tijdschrift voor diergeneeskunde
Voorvechter van reductie antibioticagebruik kijkt tevreden
terug.

Test je kennis!
In de praktijk komen we met
regelmaat interessante beelden tegen. Weet u waar we
bij de bovenstaande foto mee
te maken hebben?
A. Bloedvergiftiging
B. Vlekziekte
C. Allergische reactie
Klik hier voor
antwoord!

het

juiste

Ruim anderhalf jaar geleden
ging varkensdierenarts Rudolf
Raymakers met pensioen. Hij
kijk tevreden terug op zijn
werkzame leven en vooral op
zijn
bijdrage
aan
het
terugdringen
van
het
antibioticagebruik
in
de
varkenshouderij.
Hij
benadrukt dat het teamwerk
is geweest en dat vele
varkensboeren
en
hun
dierenartsen hun uiterste
best hebben gedaan om dit te
bereiken. “Maar we zijn er
nog niet.” Als dank voor zijn
toewijding kreeg hij eind

2020 de Anne Veenbaaspenning.
Raymakers, inmiddels met
pensioen, heeft zich vele
jaren ingezet als bestrijder
van
overmatig
antibioticagebruik
in
de
varkenssector.
“In
de
veehouderij
en
de
diergeneeskunde werd altijd
vrij gemakkelijk antibiotica
ingezet, terwijl de humane
geneeskunde daar juist heel
prudent
mee
omging.
Bovendien kregen we steeds
meer te maken met de
resistentieproblematiek
en
maatschappelijke weerstand.
Er moest dus een kentering
komen in het grootschalige
gebruik van antibiotica.”
Lees verder op onze website!

Een volgende stap
vooruit!
Door de veranderingen in de
markt,
steeds
grotere
bedrijven, meer ketenvorming
én continuïteit in personele
bezetting
hebben
De
Varkenspraktijk en Varkens
Gezondheids
Team
Zuid
besloten een volgende stap
vooruit te zetten door een
intensieve samenwerking met
elkaar aan te gaan.
VGTZ is een initiatief van drie
diergeneeskunde centra uit
Oisterwijk,
Diessen
en
Chaam. Zij hebben 10 jaar
geleden hun kennis en kunde
gebundeld, om zich samen te
kunnen richten op het welzijn
van de varkens in Nederland.

Beide praktijken passen goed
bij elkaar op gebied van
diergeneeskundige benadering
van de varkensgezondheid en
hebben
al
langer
een
samenwerking op gebied van
kennisuitwisseling. Door de
samenwerking ontstaat een
toekomstbestendige varkenspraktijk die de toekomst met
vertrouwen
tegemoetziet,
zowel
wat
betreft
de
personele bezetting, als het
bedienen van de verschillende
sectoren in de markt en de
begeleiding van uw bedrijf.

Voor u als klant verandert er in
eerste
instantie
niets.
Medicijnen kunt u blijven
bestellen via de vertrouwde
kanalen.
Uw
begeleidend
dierenarts blijft dezelfde. De
service en betrokkenheid zoals
u die gewend bent blijft zo.
We houden u op de hoogte van
nieuwe informatie.

Even voorstellen
Mijn naam is Yvonne van Tuyl,
ik ben getrouwd met Hans en
samen wonen we in Budel met
onze beestenbende. Onze
honden
(twee
langharige
teckels, genaamd Runner en
Hunter) zijn onze grootste
hobby en daar gaan we dan
ook veel mee op pad.

Ik ben sinds 1993 werkzaam op
het
Veterinair
Centrum
Someren.
Begonnen
als
algemene assistent, maar de
praktijk is door de jaren heen
opgesplitst per sectie.
Dus de laatste jaren ben ik
varkensassistente en dat is een
erg leuke en afwisselende job
waar ik met veel plezier elke
dag mee bezig ben.

