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van Den

Nieuw hulpmiddel om dier z
in kaart te brengen
preventie van ziekte-uitbraken wordt steeds belangrijker, mede omdat ziekte vaak gepaard
gaat met de inzet van antibiotica. In opdracht van het ministerie van eL&I (voorheen Lnv)
is door LivestockResearch van wageningen uR en de GD een analysehulpmiddel ontwikkeld:
www.preventievarkensziekten.nl. hiermee kunt u op eenvoudige wijze de belangrijkste
risicofactoren voor diergezondheid in kaart brengen.
preventie van varkensziekten wordt niet alleen steeds belangrijker omdat ziekten die niet tijdig worden aangepakt een
belangrijke economische schadepost kunnen opleveren en het
welzijn van de dieren ondermijnen. ook omdat bedrijfsgebonden aandoeningen zoals luchtweginfecties en maagdarmproblemen vaak gepaard gaan met antibioticumgebruik, en dat
gebruik staat maatschappelijk sterk in de belangstelling. De
varkenssector moet, net als de andere sectoren, het gebruik
van antibiotica de komende jaren sterk verminderen. ook
voor u ligt daar een verantwoordelijkheid. planmatig werken
aan diergezondheid op het bedrijf en alert reageren als er
onverhoopt toch problemen optreden, wordt de uitdaging
voor de komende jaren.

om varkensziekten snel op te sporen is in opdracht van eL&I
en bedrijfsleven een internethulpmiddel ontwikkeld:
www.varkensziekte.nl. Met dit hulpmiddel kunt u, door de

De varkenssector moet het gebruik
van antibiotica de komende jaren
sterk verminderen
symptomen die op het bedrijf voorkomen in te voeren, inzicht krijgen in de meest waarschijnlijke ziekteoorzaak. aanvullend hierop komt er voor u nu een hulpmiddel bij waarmee
risicofactoren op het bedrijf op eenvoudige wijze in kaart
kunnen worden gebracht: www.preventievarkensziekten.nl.
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er ziekterisico’s
Drie strategieën
Bij veel varkensziekten spelen ziektekiemen een rol. Om de
ziektekiemen beheersbaar te houden zijn er drie strategieën,
namelijk:
1. Insleeppreventie. Deze is er op gericht om kiemen waar
het bedrijf (nog) vrij van is helemaal buiten het bedrijf te
houden. Geprobeerd wordt om de verschillende mogelijke
insleeproutes te blokkeren.
2. Preventie van verspreiding. Als de kiem op het bedrijf aanwezig is, is het zaak om verspreiding ervan naar gevoelige
diergroepen binnen het bedrijf te voorkomen, of er in elk
geval voor te zorgen dat jonge dieren op een zo gunstig
mogelijk moment met een kiem in aanraking komen,
bijvoorbeeld als ze nog beschermd worden door antistoffen
van de zeug.
3. Bevorderen van de weerstand van de dieren. Als contact
tussen kiem en dier onvermijdelijk is (de kiem komt altijd
voor op het bedrijf), is het belangrijk om het varken
zoveel mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van de
blootstelling. Dit kan door de weerstand van het varken te
vergroten. Door bijvoorbeeld vaccinatie kan de weerstand
tegen een specifieke ziektekiem worden bevorderd. Maar
ook verhoging van de algemene weerstand is van belang
(via voeding, klimaat en andere managementmaatregelen).

Gebruik van dit hulpmiddel
De website www.preventievarkensziekten.nl geeft inzicht in
de belangrijkste risicofactoren voor de varkensgezondheid.
Het geeft algemene adviezen over de aanpak van risicofactoren. Het is verstandig om bij specifieke bedrijfsproblemen
naast het raadplegen van de tool ook een bedrijfsadviseur
(dierenarts en/of voorlichter) of specialist in te schakelen.
U kunt het hulpmiddel op twee manieren gebruiken. Als u
uw bedrijf helemaal wilt screenen op de aanwezigheid van
risicofactoren voor bedrijfsgebonden dierziekten, dan is

het verstandig om alle vragen op het gebied van insleep,
verspreiding en weerstand te doorlopen. Het kan ook zijn
dat u uw bedrijf alleen wilt analyseren op risicofactoren voor
insleep of verspreiding of weerstand. Dan kunt u op de startpagina het gewenste onderdeel selecteren.

Het is belangrijk dat de website
actueel blijft en telkens aangepast
wordt aan nieuwe ontwikkelingen
Het resultaat
Na het aanvinken van uw antwoorden heeft u de keuze uit
enkele overzichten waarin het resultaat is weergegeven:
• een overzicht dat alleen gericht is op de verbeterpunten
voor uw bedrijf of
• een overzicht van alle vragen die in het programma zijn
opgenomen met de gewenste antwoorden en uw antwoorden erbij. Dit laatste overzicht is vooral handig om te
bespreken met uw bedrijfsadviseur of in studiegroepen met
varkenshouders. Het kan ook als checklist worden gebruikt
bij nieuw- of verbouw.

Het nieuwe hulpmiddel is uitgetest door enkele dierenartsen en varkenshouders. Daarmee is het nog niet ‘af’. Het is
belangrijk dat de website actueel blijft en telkens aangepast
wordt aan nieuwe ontwikkelingen. Zo wordt u als varkenshouder ondersteund in het diergezondheidsmanagement op uw
bedrijf. Graag horen wij uw ervaringen met het gebruik ervan
en suggesties voor verbeteringen. Deze kunt u achterlaten op
de website. Wij adviseren om het programma ten minste eenmaal per jaar te doorlopen en met uw dierenarts en bedrijfsvoorlichter te bespreken welke acties gewenst zijn.
GD Varken | December 2010 |
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