
 

 

Nieuwsbrief 2022-2 De dag van de medicatieveiligheid 
Vandaag (Internationale Dag van de Medicatieveiligheid) is de dag waarop men in de 
humane gezondheidszorg het veilig toedienen en gebruiken van medicijnen onder de 
aandacht wil brengen. Deze datum grijpen wij graag aan om veilig gebruik van medicijnen 
op uw bedrijf ook onder de aandacht te brengen. In deze nieuwsbrief leest u enkele tips. 

Vaccineren 

Velen hebben onze vaccinatiecursus al gevolgd, of een dag voor het personeel hiervoor 
georganiseerd. Deze cursussen geven we nog steeds, op aanvraag van studieclubs, bedrijven en 
ketens, en af en toe organiseren we een namiddag op de praktijk. 

Hierin komt onder andere aan bod: 

• Wetgeving voor de varkenshouder 
• Werking vaccins 
• Het juist toedienen van vaccins 
• Veiligheid voor mens en dier 

Bij twijfel of vragen contacteer de dierenarts of vraag er naar tijdens een bezoek. 

Opslag medicijnen 

• Bewaar alle medicijnen volgens voorschrift (koelkast of niet, donker of niet). 
• Onze gekoelde koeriersdienst levert bij u de medicijnen steeds af waarbij gekoelde 

producten en niet gekoelde apart verpakt zitten en op de verpakking zal koeling 
genoteerd staan. 

• De opslag van medicijnen is afsluitbaar. Enkel personen die geschoold en bevoegd zijn 
om medicijnen in te zetten, mogen in de opslag kunnen.  

• Geadviseerd wordt om een inventarislijst bij te houden. 

  



 
Toedienen van medicijnen 

• Volg steeds het advies van de dierenarts. 
• Volg de bijsluiter (denk aan doseringen, wachttijden, etc.). 
• Bij prikongelukken* contacteer steeds de huisarts, zorg dat de bijsluiter bij de hand is en 

aarzel niet om bij twijfel huisarts en dierenarts met elkaar contact te laten zoeken. (* Zie 
protocol onder aan deze nieuwsbrief).  

• Administreer! Noteer altijd behandelingen. Denk ook aan de VKI. 
• Denk aan de spuithygiëne. Een onderwerp dat uitgebreid terugkomt in de cursussen, 

maar steeds eentje om regelmatig in het bedrijf samen met het team op te frissen. 

Monitoring van gebruik 

Naast de gebruikelijke monitoring via de certificering (dierdagdoseringen) is het aan te raden 
om het gebruik op het bedrijf ook verder in kaart te brengen. Denk hierbij aan 

• Inventarislijst in de opslag, met een notering wie wat pakt en wanneer. 
• Maandlijsten van bestellingen (hier kunnen we voor zorgen) zodat u actueel hebt wat er 

besteld wordt.  

Indien u vragen hebt, tips wilt, vraag er naar bij uw dierenarts. 

 
Wat te doen bij zelf-injectie? 

• Blijf kalm en handel snel. 
• Informeer een collega en de bedrijfsleider/eigenaar. 
• Contacteer de huisarts(enpost). 

o Geef aan dat 
▪ U met varkens werkt 
▪ Het om een schone/vuile naald gaat 
▪ Om welke vaccin/middel het gaat 
▪ Het om injectie van het middel of een prikincident gaat 

• Stel de bedrijfsdierenarts en/of onze praktijk op de hoogte. 
o 0493-352422 

• Neem de bijsluiter(s) mee naar de huisarts. 
 

https://www.daczuidoost.nl/landbouwhuisdieren/varkens/team-varkens

