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Zet u de puntjes op de i om hoest te voorkomen?
Tekst en beeld: Hedwige Vanaken  Zoetis Benelux

Het medicijngebruik om luchtwegaandoeningen te behandelen en/of te voorkomen is op veel bedrijven verantwoordelijk voor
een groot aandeel in de diergeneeskundige kosten. Wil je op lange termijn komen tot het waarborgen van een stabiele gezondheidsstatus, dan is het opportuun om de bedrijfsspecifieke risicoperiodes in beeld te brengen en het bedrijfsmanagement te
optimaliseren.
Het strikt toepassen van bioveiligheidsmaatregelen is minstens even
belangrijk als de vaccinkeuze. Uw dierenarts is de geschikte bedrijfs
adviseur om samen met u de puntjes op de i te zetten om hoest te
voorkomen.

Analyse hoestprobleem

Wanneer de varkens gaan hoesten, zal de varkenshouder terugvallen op
zijn varkensdierenarts om het probleem te analyseren en de aanpak uit te
stippelen. Een goede diagnosestelling is de basis om een gericht bedrijfs
specifiek plan van aanpak uit te werken. De dierenarts zal hiervoor de
symptomen in kaart brengen, mogelijk een autopsie uitvoeren en even
tueel laboratoriumonderzoek laten uitvoeren.
Bijkomend kan de diagnose bevestigd worden op basis van slachtlijnonder
zoek en eventueel aanvullend laboratoriumonderzoek. Deze actiepunten
zijn allen gericht op het in beeld brengen van de oorzakelijke kiem. Een
analyse van het bedrijfsmanagement om het voorkomen van een ziekte
uitbraak verdient evenveel aandacht bij het optimaliseren van de gezond
heid op het varkensbedrijf.
De dierenartsen van Zoetis, An Vanderzeypen en Anke Verhaegen, worden
geregeld geconsulteerd door de bedrijfsdierenartsen om het probleem van
hoest mee te analyseren. An en Anke lichten toe hoe ze de analyse op het

De Pigscan Rekentool kun je online invullen. Je krijgt onmiddellijk een
digitaal rapport via email.
bedrijf aanpakken en de Pigscan Rekentool als een hulpmiddel hiervoor
inzetten.

Structurele analysemethode

An Vanderzeypen geeft het belang van een structurele analyse weer:
“Een bedrijfsdierenarts vroeg mijn ondersteuning in de analyse van een
bedrijf met chronische hoest. Via verschillende onderzoeken, waaronder
longscore en serologie werd de infectie met PRRS in één stal bevestigd.
Samen met de bedrijfsdierenarts en de varkenshouder hebben we de
kritische bedrijfsspecifieke risicofactoren in beeld gebracht met behulp
van de Pigscan Rekentool. Ondanks alle inspanningen die geleverd werden
op dit bedrijf (vaccinaties e.d.), werd duidelijk dat er geen plan was om
uitgestippelde looplijnen te volgen en door de huidige structuur van het
bedrijf, in één stal werd namelijk niet allin/allout gewerkt. De varkens
met de slechtste longscore waren ook afkomstig uit deze stal.”
De Pigscan Rekentool is een online checklist die de bedrijfsdierenarts
samen met de varkenshouder invult. De rekentool is bedrijfsspecifiek:
een gesloten bedrijf krijgt andere vragen dan een vleesvarkensbedrijf.
Het neemt gemiddeld een half uur tijd in beslag om de rekentool in te
vullen. Deze korte checklist geeft u snel een beeld van de belangrijkste
risicofactoren voor luchtweginfecties op uw bedrijf. Dan ziet u meteen
waar voor u wat te winnen valt.
In Nederland vulde Anke Verhaegen samen met de bedrijfsdierenarts
de Pigscan Rekentool al meermaals in: “Het voordeel is dat de Pigscan
Rekentool een leidraad biedt voor de communicatie over het bedrijfs
management. De vragen werden opgedeeld in verschillende rubrieken:
de gezondheidsstatus, de bedrijfshygiëne, huisvesting en diermanage
ment; zo zie je als dierenarts niets over het hoofd. De tool is online
toegankelijk en je ontvangt onmiddellijk via email een analyserapport.
De bedrijfsdierenarts kan dit rapport aanvullen met specifiek advies en
een evaluatiemoment.”

Een optimale interne en externe bioveiligheid is vereist om een goede
gezondheidsstatus te bewaken.
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Bedrijfsblindheid voorkomen

Als dierenarts is het belangrijk om jezelf en jouw varkenshouders door

Het opvolgen of een gegeven advies correct geïmplementeerd wordt, is even belangrijk als het advies zelf.
middel van kritische vragen te behoeden voor bedrijfsblindheid. Wanneer
je al langere tijd adviseur bent op een varkensbedrijf, ga je net zoals de
varkenshouder, bepaalde handelingen of omstandigheden als ‘normaal’
beschouwen. Het doel van de Pigscan Rekentool is om deze veronder
stellingen kritisch te beoordelen op hun mogelijk risico.
An licht toe: “Op het bedrijf dat ik als voorbeeld aanhaalde, bleek bij
de discussie aan tafel tijdens de bespreking van de resultaten, dat de
veehouder het PRRS-vaccinatieschema niet toepaste zoals de bedrijfs
dierenarts dat geadviseerd had. Een regelmatige check van toepassingen
van adviezen van en door de dierenarts, blijft noodzakelijk. Op basis van de
resultaten van de Pigscan Rekentool, hebben we de plattegrond van het
bedrijf erbij gehaald en er voor zover mogelijk, looplijnen op aangeduid. Het
advies om ontsmettingsbakken op kritische plaatsen te installeren werd
als prioritair actiepunt genoteerd. Ook het vaccinatieschema werd terug
op punt gesteld.
Op een ander bedrijf zorgde het doorlopen van de Pigscan Rekentool voor
een eyeopener daar er van veel wederzijdse veronderstellingen bleek
uitgegaan te worden. Dit voornamelijk op vlak van biosecurity, maar ook

management en controle van de arbeider die de vaccinaties uitvoert.”
“Voor mij is het vooral een toegevoegde waarde dat je een digitaal rapport
hebt, dat je voor het bedrijf kan personaliseren. Er bestaan vele checklists
om te doorlopen. Vaak wordt hier in de stal tijd aan besteed, maar blijft
de papieren versie op het prikbord zitten. Het doel van zo’n checklist is nu
net om verbeterpunten prioriteit te geven en met concrete actiepunten
aan de slag te gaan. Daarnaast kun je het rapport simpel toevoegen aan
je bezoekrapport en aan het logboek van de veehouder”, vult Anke aan.

Hoe concreet toepassen?

U kunt de Pigscan Rekentool online terugvinden op www.pigscan.be of
www.pigscan.nl
Het doel is om deze vragenlijst samen met je bedrijfsdierenarts in te vullen
en de bedrijfsspecifieke risicoperiodes en handelingen in het bedrijfs
management te optimaliseren.
Door de puntjes op de i te zetten, wordt u beloond voor een betere gezond
heidsstatus. 
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