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DE EERSTE! 

Het jaar 2019 staat in het 

teken van veranderingen in 

de varkenshouderij. Niet 

alleen in de sector maar ook  

binnen onze praktijk vinden 

veranderingen plaats, onder 

andere in de vorm van een 

nieuwe samenwerking met 

Dierenartsencentrum De 

Peelhorst. Deze stap vooruit 

draagt bij aan onze groei in 

kennis en kennisoverdracht. 

Met die insteek is ook 

besloten onze nieuwsbrief 

nieuw leven in te blazen; een 

vorm van kennisoverdracht 

die in deze tijd niet te missen 

is. 

Eens per twee maanden 

informeren we u over 

belangrijke ontwikkelingen 

in de sector en kaarten we 

een thema aan. Deze maand 

het thema Welzijn in de 

vorm van een artikel over 

afleidingsmateriaal. Ook 

schenken we aandacht aan 

onze fusie en nieuwe eisen 

van Kiwa VERIN. 
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HOKVERRIJKING BIJ VARKENS 

John Vonk – De Varkenspraktijk, locatie Oss 

Het is duidelijk dat 
de ideeën over 
hokverrijking niet 
los gezien kunnen 
worden van het 

voornemen van de EU om het 
couperen van staarten in Europa als 
routine maatregel terug te dringen. 
De POV heeft het initiatief genomen 
om de Onderzoeksagenda 
Varkenshouderij op te starten met 
daaronder een aantal begeleidings-
commissies, waaronder de 
begeleidingscommissie Staarten.  

Met ondersteuning van deze laatste 
commissie is in 2018 het Netwerk Lange 
Staarten gevormd, waarin ook een aantal 
van onze klanten deelnemen. Diverse 
dierenartsen van De Varkenspraktijk zijn 
betrokken bij al deze geledingen en 
begeleiden tevens enkele bedrijven binnen 
het netwerk. 

Om inzicht te krijgen in de risicofactoren 
op een bedrijf in relatie tot staartbijten 
werden er diergebonden factoren 
(gedragsindicatoren en schade-indica-
toren) en  niet-diergebonden factoren 
(hokverrijking, voer en water, ruimte, 
thermisch comfort en luchtkwaliteit, 
hygiëne en diergezondheid) gescoord. De 
eerste indruk is dat er zeker bij zeugen en 
gespeende biggen, en in iets mindere mate 
bij vleesvarkens, een duidelijke relatie is 
tussen de uitkomsten van de scores van de 

niet-diergebonden factoren en de scores 
van de diergebonden factoren. Vrij 
vertaald: onvoldoende hokverrijking kan 
staartbijten tot gevolg hebben. Andersom 
geldt niet: staartbijten of ander ongewenst 
gedrag komt altijd door onvoldoende 
hokverrijking. Er zijn immers nog veel 
andere factoren die invloed hebben op het 
welbevinden van het varken. 

Wageningen University & Research heeft in 
2018 de online brochure Hokverrijking 
uitgegeven, met daarin alle moet- en 
mijdtips betreffende hokverrijking.  

 

In de brochure zien we dat goede 
hokverrijking voldoet aan de volgende 
eisen: veilig, eetbaar, kauwbaar, 
wroetbaar, afbreekbaar, vernieuwend, 
bereikbaar, beschikbaar en schoon. 

Al doende leert men; ook uit het Netwerk 
Lange Staarten komen verschillende 
praktische tips naar voren. Hierover leest 
en ziet u meer de uitgebreide versie van dit 
artikel op onze website.  

 

 

http://edepot.wur.nl/465079
https://www.devarkenspraktijk.nl/?p=3402
http://edepot.wur.nl/465079
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EVEN VOORSTELLEN 

Mijn naam is Paul Waijers en ik ben 
geboren en getogen in Huisseling, 
waar het varkenshouden met de 
paplepel is ingegoten op de 
boerderij van mijn ouders. 

Mijn eerste werkervaring deed ik 
op in het Limburgse Ysselsteyn. Na 
hier ruim 4 jaar gewerkt te hebben, 
ben ik eind 2012 aan de slag 
gegaan bij Dierenartsencentrum 
De Peelhorst.  Hier houd ik me 
voornamelijk bezig met de varkens, 
maar ondersteun ik mijn 
rundveecollega’s tijdens de 
diensten.  In mijn vrije uurtjes mag 
ik graag genieten van de natuur 
met het jachtgeweer in de hand.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IDAL BATTERIJEN 

Vanuit MSD is aangegeven dat de IDAL 
batterijen 30 tot maximaal 60 minuten in 
de oplader mogen zitten. Het langer 
opladen van de batterij zorgt ervoor dat 
de levensduur verkort wordt en kan de 
batterij zelfs onbruikbaar maken. 

ESPHM 2019 

Op 22, 23 en 24 mei werd in Utrecht het European Symposium of Porcine Health Management 
(ESPHM) gehouden, een groot internationaal congres voor varkensdierenartsen wat elk jaar ergens 
in Europa plaatsvindt. Gedurende deze dagen komen de nieuwste inzichten op veterinair gebied aan 
bod middels lezingen en posterpresentaties. 

Ook De Varkenspraktijk was aanwezig voor én achter de schermen. Rick Janssen is president van het 
EAPHM, een organisatie die Europese varkensdierenartsen met elkaar in verbinding brengt en elk 
jaar zorg draagt voor de wetenschappelijke inhoud en organisatie van het congres. Tineke van de 
Veerdonk is lid van de lokale organisatiecommissie. Deze commissie wordt elk jaar in het land waar 
het congres gehouden wordt, samengesteld. De lezingen over onder andere Afrikaanse Varkenspest 
en het couperen van staarten zijn door meerdere dierenartsen van De Varkenspraktijk bijgewoond. 
Kennis uitbreiden en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen blijft van belang om ons vak 
goed te kunnen uitoefenen. 

 

FUSIE NIEUWS        

De varkensdierenartsen van Diergeneeskundig Centrum De 
Overlaet uit Oss en Veterinair Centrum Someren werken 
sinds oktober 2011 samen onder de naam De 
Varkenspraktijk. Afgelopen januari is het fusietraject tussen 
Diergeneeskundig Centrum De Overlaet en 
Dierenartsencentrum De Peelhorst uit Mill opgestart, 
waarbij zowel de herkauwerstak als de varkenstak zich 
zullen verenigen tot één praktijk. Voor De Varkenspraktijk 
betekent dit dat we uit mogen groeien tot een team van 15 
enthousiastelingen met bij elkaar opgeteld ruim 250 jaar 
ervaring! 

Een van de eerste veranderingen die sommige klanten zullen 
bemerken, zijn de veranderingen op de één-op-één 
overeenkomsten tussen het bedrijf en de 
dierenartsenpraktijk. Inmiddels zijn deze overeenkomsten 
aangepast, waarbij alle geborgde varkensdierenartsen van 
zowel De Varkenspraktijk als van Dierenartsencentrum De 
Peelhorst staan vermeld als vervangende dierenarts. 
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APOTHEEKNIEUWS 

Nederlandse varkenshouders die 
binnen het Duitse 
kwaliteitskeurmerk QS leveren, zijn 
per 1 juli 2019 verplicht om na 
verdoofd castreren pijnbestrijding 
toe te passen. 

Napijnbestrijding kan bestaan uit 
een injectie met de werkzame stof 
meloxicam. Dit is te verkrijgen 
onder de productnaam Novem of 
Melovem, waarbij de variant 
Novem 5 en Melovem 5 mg/ml 
goed geschikt zijn voor gebruik bij 
kleinere dieren in verband met de 
lagere hoeveelheid werkzame stof.   

Er is een zelf vullende spuit 
beschikbaar, die 0,1 tot 0,5 ml per 
dosis kan afgeven. 
 

           

 

ERVARING OPDOEN MET MINDER BEKENDE ZIEKTE 

Tineke van de Veerdonk – Boerderij, 9 mei 2019 

Vogelziekten komen ook bij varkens voor. Als praktiserend dierenarts kom ik 
dagelijks op varkensbedrijven en ben ik druk met veelvoorkomende ziekten zoals  
streptokokken, mycoplasma, PIA en PRRS. Zomaar een greep uit het rijtje van 
bekende aandoeningen. Maar zo nu en dan vraagt ineens een minder bekende 
ziekte de aandacht. Zo werd ik een tijdje geleden gebeld door een dierenarts van 
het slachthuis. Een koppel geleverde varkens was besmet met Mycobacterium 

avium. De karkassen van deze varkens waren niet afwijkend, alleen de bloedwaarden waren positief. 
Dit betekent dat de varkens contact hadden gehad met de bacterie. 
 
Lees verder op https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Blogs 

HOUD UW EMAIL IN DE GATEN! 

In het najaar van 2019 zullen opnieuw studiemiddagen 
georganiseerd worden vanuit De Varkenspraktijk.  

Tijdens deze bijeenkomsten willen we ingaan op 
gezondheid ten gevolge van management, gedrag en de 
nieuwste inzichten op gebied van de diergeneeskunde aan 
bod laten komen. Meer informatie volgt! 

KIWA VERIN 

Vanuit het veld vernamen wij dat, bij door KIWA Verin 
uitgevoerde IKB controles, door de controleur de opmerking 
geplaatst wordt dat de dierenarts het bedrijfsbehandelplan 
(BBP) en -gezondheidsplan (BGP) niet geüpload heeft. De 
veehouder ontvangt hiervoor een waarschuwing.  

Per 1 januari 2020 moeten BBP en BGP geüpload 
worden/zijn, om sancties te voorkomen. 

Vooralsnog dient de veehouder de dierenarts via de website 
www.infovarken.nl te machtigen, alvorens wij u kunnen 
assisteren bij het uploaden van de plannen.  Houdt u er 
rekening mee dat u te allen tijde zelf eindverantwoordelijke 
bent voor het online beschikbaar zijn van uw plannen in het 
Verin Portaal.  

Bovenstaande is niet van toepassing op veehouders 
aangesloten bij IKB Nederland Varken                                        
(www.varkenspost.nl). 

https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Blogs/2019/5/Ervaring-met-minder-bekende-ziekte-425222E/
file://///overlaet-sbs/Data/personeel/Varkens/Patricia%20van%20Ginderen/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%202019/Mei%202019/Definitief/www.infovarken.nl
file://///overlaet-sbs/Data/personeel/Varkens/Patricia%20van%20Ginderen/Nieuwsbrief/Nieuwsbrief%202019/Mei%202019/Definitief/www.varkenspost.nl

