Kennissessie
UITNODIGING

Kennissessie Hygiëneprotocollen

Werken aan hygiëne
Maandag 3 april
Varkenshouders/
Bedrijfsleiders én
medewerkers;
16.00-21.00 uur;
Molenvenweg 2,
Saasveld
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DE KENNISKALENDER 2017 IS EEN INITIATIEF VAN:

DEZE KENNISSESSIE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

ATFORM
PL

Huiswerkopdracht

Ter voorbereiding op het
thema Werken
aan hygiëne willen wij
u vragen de enquête
die u na aanmelden dig
itaal ontvangt te
beantwoorden.

Werken aan hygiëne

PROGRAMMA

WE WETEN ALLEMAAL DAT EEN GOEDE HYGIËNE
BELANGRIJK IS. MAAR WAAROM? EN WAT LEVERT
HET OP? SOMS ZIE JE WEINIG DIRECT EFFECT IN
DE STAL EN IS HET EFFECT LASTIG MEETBAAR.
INDERDAAD, JE HEBT NIET METEEN RESULTAAT ALS
BIJ EEN NIEUW GESCHILDERDE DEUR. HET EFFECT
VOLGT OP LANGERE TERMIJN. GROEI, MINDER
UITVAL. SAMEN: RENDEMENT!

15:45 uur

Ontvangst

16.00 uur

Welkom en opening door Linda Janssen (begeleiding)

16.15 uur

Hygiënemaatregelen in de stal

Begeleider Linda Janssen start met de nulmeting (huiswerk)
bij de deelnemers: ‘Hoe staan we ervoor?’, ‘Waar zijn we
tevreden over?’ en ‘Wat kan beter?’ Reinigen, desinfecteren
en een optimaal management als preventie voor het
binnenhalen van kiemen en het verspreiden van ziektes,
vormen de rode draad. Conclusie: Antibiotica inzetten en
enten zijn dus per definitie de tweede en derde stap!
Arjan Wermink (MS Schippers) spreekt over de praktische
hygiëne in de stal; Martijn Steenaert (Boehringer Ingelheim)
behandelt aspecten van management, overlegbeleid,
dierstromen en quarantaine in relatie tot hygiëne.
In de workshop Risicfactoren op het bedrijf wordt een casus
(van een deelnemer) besproken. In de workshop Praktische
toepassingen wordt gediscussieerd over hygiënemaatregelen.
Deelnemers krijgen handvatten mee voor verbetering van het
eigen bedrijf.

Arjan Wermink (MS Schippers)
17.00 uur	Management, overlegbeleid, dierstromen en quarantaine
Martijn Steenaert (Boehringer Ingelheim)
17.45 uur

Vragen en discussie

18.00 uur

Diner – broodjes en soep

18.45 uur

Workshops
1. Risicofactoren op het bedrijf o.l.v. Boeringher
Ingelheim.
In groepjes gaan we op zoek naar risicofactoren op bedrijven
en bedenken praktische oplossingen. De deelnemers zelf zijn
de experts over de haalbaarheid van maatregelen! Samen
weten we heel veel en maken de stap van de theorie naar
praktijk.

	2. Praktische toepassing maatregelen o.l.v. MS Schippers.
De deelnemers spreken zich uit aan de hand van vragen
en stellingen. Met stemkastjes wordt het resultaat direct
zichtbaar en wordt gediscussieerd over de praktische
toepassing van maatregelen in de stal.
19.30 uur

Pauze

19.45 uur

Start 2e ronde workshops

21.00 uur

Afsluiting

Meer info

Aanmelden

Aanvullende informatie kunt u
krijgen bij de begeleiding, Linda
Janssen: Linda@ljvconsultancy.nl.

Aanmelden kan tot een week vóór aanvang van de desbetreffende bijeenkomst.
Deelname kost €50 per persoon. Na de bijeenkomst krijgt u de factuur toegestuurd.
Werkt u samen met één van onderstaande partners, dan is er een 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.

