Kennissessie
UITNODIGING

Bewust goed vaccineren, hoe doe je dat?

Maatwerk op elk bedrijf
Maandag 11 december
Medewerkers;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel
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Dinsdag 19 december
Varkenshouders, bedrijfs
leiders en medewerkers;
René en Els Bruns
Molenvenweg 2, Saasveld
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Maandag 18 december
Varkenshouders en
bedrijfsleiders;
VIC Sterksel
Vlaamseweg 17, Sterksel
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DE KENNISKALENDER 2017 IS EEN INITIATIEF VAN:

DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Huiswerkvragen

Onderstaande gegevens
worden alleen gebruikt
tijdens de
Kennissessies.
• Mail twee praktische
tips voor jouw collega’s
om bewust en
goed te vaccineren. Dit
mag je ondersteunen me
t foto’s of
filmpjes.
Stuur de antwoorden op
naar de begeleider van
deze Kennissessie, Alfons van den Bel
t: alfons@vdbelt.eu.

Bewust goed vaccineren

PROGRAMMA

Vaccineren kost tijd en geld. Het zou mooi zijn als
het zonder vaccins zou kunnen. Dat lukt helaas niet,
zelfs op een SPF-bedrijf zijn nog vaccinaties nodig.
Wel moet je goed kiezen welke vaccinaties je op
jouw bedrijf nodig hebt. En als je vaccineert moet je
het goed doen, zodat de inspanning niet voor niets
is.

15.45 uur Ontvangst
16.00 uur Opening door begeleider Alfons van den Belt
16.15 uur Expertbijdrage: Wat willen we bereiken met vaccineren?
17.00 uur	Expertbijdrage: Waarom vaccineer je? Een benadering vanuit
de praktijk.
	Experts: dierenarts Sonja Agten, MSD Animal Health,
Varkensarts Emile Gijsen van Varkensartsen Zuid.
18.00 uur Diner: soep en broodjes
19.00 uur Workshop ronde 1
	1: Test je kennis over vaccinatie
	In deze quiz test Emile Gijsen jullie kennis over vaccinatie.
Een vraag is bijvoorbeeld waarom je niet dezelfde vaccinaties
nodig hebt als je buurman; waarom is vaccinatie maatwerk
voor jouw bedrijf? Wanneer is een vaccinatie te duur en kun
je er net zo goed mee stoppen? Waarom kun je soms beter
zelf vaccineren, dan het overlaten aan een medewerker die
het wel heel erg snel kan?

Wil je optimale resultaten behalen met vaccineren, dan moet
je weten hoe vaccins werken. Wat gebeurt er in het varken
met het vaccin? Waarom is het varken dan minder vatbaar
voor ziekten? Sonja Agten, dierenarts bij MSD Animal Health
legt het uit. Ze vertelt ook waarom biggen genoeg biest
moeten drinken en waarom je op de hygiëne moet blijven
letten.
In de praktijk vaccineer je niet alleen om te voorkomen dat
varkens op je eigen bedrijf ziek worden, zegt varkensarts
Emile Gijsen, van Varkensartsen Zuid. Je doet het ook voor je
afnemers. Daarbij zorgt vaccineren vaak voor een hogere groei
en/of lagere voederconversie. De kosten van het vaccin kun je
dan dubbel en dwars terugverdienen.

	
2: Aan de slag met verschillende vaccinatiemethodes
	Sonja Agten geeft tips en tricks voor een geslaagde
vaccinatie. Waar moet je rekening mee houden in de praktijk.
Ze laat de verschillen zien in vaccinatietechnieken (intramusculair of intradermaal). Op welke plaats kun je goed
vaccineren en waar moet je op letten bij de naaldkeuze?
Waarom is de plaats waar het vaccin terecht komt van belang
voor een goede immuniteitsopbouw?
19.45 uur
20.00 uur
20.45 uur

Pauze
Workshop ronde 2
Afronding en evaluatie

Extra info

Aanmelden

Meer informatie kunt u
krijgen bij de begeleider
Alfons van den Belt:
alfons@vdbelt.eu.

Inschrijven voor deze Kennissessies kan tot uiterlijk vier dagen voor het begin van de
betreffende Kennissessie. Er zijn drie bijeenkomsten voor varkenshouders, bedrijfsleiders en
medewerkers. Kies de bijeenkomst die bij u past.
Deelname kost € 50,– per persoon (factuur wordt na de bijeenkomst toegestuurd). Werkt u
samen met één van de onderstaande partners? Profiteer dan van het kortingsaanbod.

OPLEIDINGSPARTNERS:

ONDERSTEUNING:

www.varkens.nl/kenniskalender

Varkens B.V. is partner in ‘Proeftuin varkenshouderij’, een innovatieproject
met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

