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#TROTSOPDEBOER 

Zoveel mooie woorden in de 

afgelopen weken door 

zoveel mensen en partijen 

gezegd. Met 1 woord als 

rode draad: TROTS. 

Agrarisch Nederland trok op 

1 oktober massaal naar Den 

Haag om een weerwoord te 

geven op de kritiek die al 

enige tijd geuit wordt. En wat 

stonden we samen sterk!  

Samen staan we ook sterker 

op gebied van informatie en 

de uitwisseling hiervan; door 

te sparren kom je verder. 

Eén van de redenen voor 

onze studiebijeenkomsten, 

waar u wellicht al eerder 

over gelezen heeft. In deze 

nieuwsbrief een terugblik op 

de eerste bijeenkomst. 

Begint het bij u te kriebelen? 

Opgeven voor de 

bijeenkomsten in Asten en 

Deventer is nog mogelijk!  

Daarnaast het waarom 

achter de VKI formulieren én 

gaan we in op zwanger-

schap op de werkvloer. 
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STUDIEBIJEENKOMST DARMGEZONDHEID 

Dinsdag 24 september jl. was het 
dan zover; de aftrap van onze reeks 
studiebijeenkomsten met als thema 
Darmgezondheid. Dit jaar zijn we 
begonnen met een mooie opkomst 
in Uden. Op 15 en 22 oktober volgen 
de bijeenkomsten in Deventer en 
Asten. 

Na een ontvangst met soep en broodjes 
was de eer aan Marrina Schuttert om de 
bijeenkomst in te leiden middels een 
woord van welkom. Tevens gaf ze een 
mooie introductie op de avond door een 
weergave van de trends in de sector en het 

belang van een 
gezonde darm.  

Onder haar motto “Ent 
u arm door een 
ongezonde darm” 
sprong Marc Schyns, 

onze kersverse Vakdierenarts Varken, in op 
de wat meer theoretische kant van dit 
verhaal. Hij legde uit hoe het 
maagdarmkanaal in elkaar zit, welke 
factoren van belang zijn bij het ontstaan 
van darminfecties en welke darminfecties 
bij varkens een rol spelen. 

Dit werd vervolgens praktisch toegelicht 
door John van der Wielen. Aan de hand van 
een casus werd ingegaan op de risico’s en 
kansen rondom de (jong) gespeende big, 
waar zeker een grote uitdaging ligt voor de 
varkenshouderij.  

Ook aan diagnostiek en preventie van 
darminfecties werd extra aandacht 

besteed. Fabrice Ariës besprak deze 
onderwerpen, gekoppeld aan de bekende 
ziekteverwekkers op darmgebied bij 
vleesvarkens.  

Na het opfrissen en aanvullen van alle 
kennis rondom darmgezondheid sloot 
Patricia van Ginderen het programma af 
met wat stof tot nadenken; als het dan écht 
niet wil lukken binnen sommige 
bedrijfsprocessen, brengt het doen van een 
figuurlijk stapje terug middels uitvoeren 
van een audit vaak toch dat letterlijke 
stapje vooruit. 

De bijeenkomst werd afgesloten met de 
mogelijkheid wat te sparren over de avond 
met medestanders tijdens een gezellige 
borrel. 

 

Ook nieuwsgierig geworden? Geef u dan nu 
op voor de bijeenkomst op 15 oktober 
(Deventer) of 22 oktober (Asten) door 
middel van een mailtje naar 
info@devarkenspraktijk.nl! 
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EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben Jan-Paul Langens. In 1992 

ben ik bij de toenmalige DAP De 

Wolfskooi in Oss gaan werken. 

Mijn interesse lag destijds zowel bij 

varkens als bij herkauwers. Vanaf 

1994 ben ik me meer bezig gaan 

houden met de varkensbedrijven. 

Daar blijkt mijn hart toch het meest 

te liggen. Naast het vaktechnische 

aspect van mijn werk, vind ik de 

sociale kant ook erg belangrijk. De 

uitdagingen in de varkenshouderij 

kosten veel energie, maar het 

oplossen daarvan levert het zeker 

ook op. Ik kom graag op jullie 

bedrijven en hoop dat nog jaren te 

mogen doen. 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZWANGER?! 

Onze collega in Oss, Chris Willems, mag inmiddels van haar welverdiende 

zwangerschapsverlof gaan genieten. Ook u zult mogelijk eens te maken krijgen 

met een zwangere partner/medewerker op de werkvloer. Voorafgaand aan de 

verlofperiode is het goed u te realiseren dat het wat werkaanpassingen vereist 

welke wellicht niet zo voor de hand liggen. Natuurlijk brengt een dikke buik 

ongemakken met zich mee, waardoor lang staan en belastbaarheid in de vorm 

van tillen en bukken beperkt dienen te worden. Maar wees er ook van op de 

hoogte dat direct huidcontact met een verworpen (geaborteerde) vrucht, 

vruchtwater en het dier wat aan het verwerpen is risico’s met zich meebrengt.  

Tevens worden in de varkenshouderij producten gebruikt welke negatief van invloed kunnen zijn op 

de zwangerschap. Zo is het raadzaam contact met hormoon gerelateerde producten te voorkomen. 

Voorbeelden hiervan zijn Dexaject, Dinolytic, Longacton, Oxytocine, PG600, Planate en Regumate. 

AGRACTIE 

Zoals de voorpagina van deze nieuwsbrief al zegt, is één 
woord overkoepelend; TROTS. Dat waren we al, maar zijn 
we alleen maar meer op jullie na een dag vol kippenvel- 
momenten zoals afgelopen dinsdag 1 oktober.  

De grootste boerendemonstratie in de Nederlandse 
geschiedenis. Ruim 2000 tractoren. Duizenden agrarische 
ondernemers, bijgestaan door mensen uit onder andere de 
periferie, zoals voorlichters, studenten en andere 
betrokkenen. De kameraadschappelijke sfeer met toch 
serieuze ondertoon. De sprekers vanuit de sector, die de 
vinger op de zere plek konden leggen middels perfecte 
verwoording. En… niet onbelangrijk, de massale steun van 
het Nederlandse volk ondanks de meeste files ooit. Echt, 
petje af!! 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 
 

Wat een super geslaagde actie, op alle fronten! 

Er is een deadline aan de politiek gesteld van vier weken. En 
anders? Terug naar Den Haag! Want één ding staat voorop: 
zonder boeren geen eten. 

 

 

 

https://www.devarkenspraktijk.nl/?page_id=1930
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APOTHEEKNIEUWS 
 

Recent is een nieuw product op de 

markt gekomen in de vorm van 

Baycox Iron Injection.  

Dit injectiepreparaat bevat zowel 

toltrazuril (actieve bestanddeel 

tegen coccidiose) en ijzer in de 

vorm van gleptoferron.  

Door deze combinatie worden 

twee standaard biggen- 

behandelingen gecombineerd tot 

één intramusculaire injectie (0,55 

ml/kg).  

Wachttijd voor dit product betreft 

53 dagen.  

 

ZOEK DE PRRS-BRON OP 

John van der Wielen – Varkens.nl, september 2019 

PRRS zorgt al bijna dertig jaar voor forse economische schade op veel 
varkensbedrijven. In Nederland worden vrijwel alle zeugen tegen PRRS 
gevaccineerd. Ook ruim dertig procent van de biggen wordt gevaccineerd tegen 
deze lastige ziekteverwekker. Desondanks zijn er geregeld doorbraken van de 
ziekte met allerhande vervelende consequenties. Bij zeugen leidt het tot 
vruchtbaarheidsproblemen zoals verwerpers, vroeggeboortes, meer 

doodgeboren en niet levensvatbare biggen. Bij de gespeende biggen en vleesvarkens kan PRRS onder 
meer luchtwegproblemen veroorzaken met extra uitval, slijters, een slechte uniformiteit en 
groeivertraging tot gevolg. Ook zonder een echte doorbraak heeft PRRS al negatieve effecten. De 
zeugen, biggen en vleesvarkens halen hun maximale prestaties gewoonweg niet.  
 
Lees verder op https://www.varkens.nl 

HET VKI FORMULIER 

In Europese wetgeving is vastgelegd dat bij het leveren van 
dieren aan een slachthuis, deze dieren vergezeld moeten 
gaan van een aantal aanvullende gegevens middels het VKI 
(Voedsel Keten Informatie) formulier. Het betreft met name 
(keten)informatie over de gezondheid van dieren en over 
het bedrijf en maakt het voor de toezichthouder in het 
slachthuis mogelijk om beter en gerichter te keuren.  Zo 
draagt de informatie bij aan een optimalisering van de  
voedselveiligheid. Het is de verantwoordelijkheid van de 
veehouder dat deze gegevens correct en volledig 
bijgehouden en ingevuld worden, wat ondersteund wordt 
door het plaatsen van zijn/haar handtekening op het 
formulier.   
 
Naast dat dergelijke formulieren al met regelmaat ingevuld 
zijn voordat veehouders ze onder ogen krijgen, schort het 
ook nog wel eens aan de correctheid ervan. Het betreft met 
name het gebruik van diergeneesmiddelen, de 
behandeldatum en relevante wachttijden.  
 
Zo heeft bijvoorbeeld een behandeling van vleesvarkens 4 
weken voor slachten met Doxycycline HCL (wachttijd vlees = 
5 dagen) geen consequenties voor het slachtproces, maar 
deze behandeling dient wél ingevuld te worden op het VKI 
formulier (behandelingen tot 60 dagen voor slacht).  
In geval van een coccidiose-behandeling bij biggen geldt bij 
sommige producten een wachttijd van 77 dagen.  Hierdoor 
valt een big op 70 dagen (10 weken) leeftijd binnen de 
wachttermijn van het toegediende diergeneesmiddel en 
mag deze wettelijk nog niet worden geslacht.  
 
 

 

 

https://varkens.nl/wp-content/uploads/2019/09/1909-Varkens.nl-p28-29.pdf

