
Extensieve Varkensgezondheid 

Fokkersclub 

Nederlands Landvarken. 



Agenda 

1. even voorstellen 

2. aandoeningen varken 
stofwisselingsziekten 

kreupelheden 

infectieziekten 

3. GD keurmerk zoönosen 

 



Bart Wille 

1994 afgestudeerd  

 6 mdn DAP Bodegraven 

 

 vanaf eind 1994 DAP Aalten 

50% rundvee en 50% varken 

 



Slingeland Dierenartsen 

Fusiepraktijk per 01 januari 2008 van: 

DAP Aalten       en    DAP De Oude IJssel 

 

 

 

 

En per 01januari 2012 met 

    DAP Oost-Gelderland 

 

 



Slingeland Dierenartsen 

gezelschapsdieren-dependances: 
Dinxperlo 

Ulft 

Varsseveld 

Westendorp 

 



Slingeland Dierenartsen 

15 dierenartsen: 
 gezelschapsdieren  5 d’artsen 

 rundvee   4 d’artsen 

 rundvee / paard  2 d’artsen 

 rundvee / varken  2 d’artsen 

 varken   2 d’artsen 

 

 20 dierenarts-assistenten 

 



Aandoeningen Varken 

Stofwisselingsziekten 

Kreupelheden 

 Infectieziekten 



Stofwisselingsziekten 

Voeding   Productiestatus 

       │    └> gust, drachtig of zogende biggen 

        └> - energie 

    - eiwitten (aminozuren) 

    - mineralen 

 

NOOIT KEUKENAFVAL ivm besmettelijke dierziekten 



Kreupelheden 

 Verstuikingen 

 Botbreuken 

 Gewrichtsontstekingen 

 Kroonrandontstekingen 

 Klauwontstekingen 

– Deze laatste twee treden vaak op bij 

    natte weide’s c.q. hokken 



Infectieziekten 

 Bij individueel gehouden dieren zullen 

infectie- (besmettelijke) ziekten snel dood 

lopen 

 

 

     v.s. 



Infectieziekten 

 Virussen: kunnen eigenlijk alleen in 

   (tussen)gastheer overleven 

 

 Bacteriën: kunnen evt in omgeving overleven 

 

 Wormen & ectoparasieten: 

 kunnen goed en langer in de omgeving 

      overleven 



Infectieziekten 

Virussen: 

 Influenza (griep) => zoönose 

 

 PRRS of abortus blauw 

 Circo-virus 

 PED-virus 

 



Infectieziekten 

Bacteriën: 

 Vlekziekte 

 

 E.coli 

 Salmonella 

 Alle drie zoönosen 

 PIA 

 Vibrio 

 



Infectieziekten 

Wormen 

 Ascaris suum 

 

 Trichinella 

 

Ectoparasieten 

 schurftmijt 



Infectieziekten 

Preventie 

 Vaccinatie tegen 

Vlekziekte 

Griep 

E.coli (bij drachtige zeugen) 

 Regelmatige behandeling tegen 

Wormen en evt. schurftmijt 



GD Keurmerk Zoönosen 

Check-list voor veehouders met een publieke 

functie: 

• zorgboederij 

• agrarisch 

 kinderdagverblijf 

• kinderboerderij 

• activteitenboerderij 

• manege 

 



GD Keurmerk Zoönosen 

Jaarlijks met uw dierenarts risico’s van 

mogelijke zoönosen in beeld brengen: 

 algemeen gedeelte 

 per diersoort: schapen & geiten 

   runderen 

   paarden & ezels 

   varkens 

   pluimvee 



 

Bedank voor uw aandacht 

en 

succes met het behoud van het 

Nederlands Landvarken 


