Voorbeeld handleiding “Ziekenboeg / restafdeling”
Doelgroep:
 Verantwoordelijke varkensbedrijf
Doel



Het voorkomen van het in stand houden van een kiempopulatie op het bedrijf.
Het beperken van de verspreiding van kiemen binnen het bedrijf vanuit de
ziekenboeg dan wel restafdeling.

Benodigde materialen
 Optioneel: gekleurd (oor)merk
Uitvoering:
Huisvest zwakke, zieke en kreupele/gewonde dieren bij voorkeur in een
apart, afgescheiden hok binnen de afdeling.
Plaats zieke, zwakke en kreupele/gewonde varkens in een
ziekenboeg/restafdeling, indien het niet anders mogelijk is.

Omgang met zieke varkens in een afgescheiden hok
Verplaats het zieke varken van het eigen hok naar een afgescheiden hok met
een rubber mat of houten plaat op de roosters binnen de afdeling.
Verzorg zieke varkens als laatste in een afdeling.
Was handen bij het verlaten van de afdeling.
Laat het zieke varken in het afgescheiden hok, totdat het met (een deel van)
de andere varkens naar de slachterij gaat.
Omgang met zieke varkens in een aparte ziekenboeg/restafdeling
Verplaats het zieke varken van het eigen hok naar de
ziekenboeg/restafdeling.
Huisvest het zieke varken individueel of in kleine groepen
Bij het verlaten van de ziekenboeg handen wassen, schoeisel ontsmetten en
bij voorkeur een andere overall aantrekken.
Plaats een varken uit de ziekenboeg/restafdeling nooit meer terug in één van
de afdelingen!
Optioneel: geef een varken in de ziekenboeg een gekleurd (oor)merk, zodat
het dier altijd herkenbaar is en in de ziekenboeg moet blijven.
Zorg dat de ziekenboeg goed geventileerd, warm (2-4 graden warmer dan de
temperatuur bij de koppelgenoten) en droog is.
Pas het voer van het zieke varken aan.
Het zieke dier heeft altijd de beschikking over water.
Reinig en ontsmet de ziekenboeg/restafdeling na leegkomen volgens het
handleiding “Reinigen en ontsmetten”.

Achtergrond:
Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven met een relatief betere varkensgezondheid
minder vaak een aparte ziekenboeg op het bedrijf hebben. De achterliggende
factoren zijn echter niet exact aan te geven. Deze bedrijven:
 hebben door de goede gezondheidsstatus geen aparte ziekenboeg nodig, of
 hebben de aparte ziekenboeg in gebruik als normale afdeling, of
 willen geen aparte ziekenboeg, omdat ze dit zien als bron van bacteriën,
virussen en ander ongemak, of
 voeren een consequent beleid om te zieke dieren te euthanaseren.
Feit blijft dat het wel hebben van een aparte ziekenboeg een nadelig effect heeft op
de gezondheidsstatus. Hetzelfde geldt voor een speciale restafdeling voor
vleesvarkens die niet meegaan bij de levering van een koppel.

