Protocol voor dierenartspraktijken
Versie 1 , 20 jan 2015
door John Vonk
Algemeen: Management van de praktijk op de hoogte brengen van stand van zaken PED. Overeenstemming
over praktijkprotocol bereiken. Management verantwoordelijk voor voorwaarden om protocol goed uit te
kunnen voeren.
Bedrijfsbezoek: (zie ook Hygieneprotocol erfbetreders)







Planning
Assistentes/personeel inlichten over deze ziekte en stand van zaken
Van laag risico naar hoog risico
# Hoog risico: besmet
# Middel risico; geen adequate hygiënesluis of schone/ vuile weg
#Laag risico: goede hygiënesluis, strikte scheiding schone/vuile weg
Bij plotseling veel dode dieren: alarm: andere collega’s waarschuwen, assistentes op de hoogte stellen. Bezoek door
dierenarts met in acht neming van meest strikte hygiëneprotocol. In overleg met de veehouder melden bij veekijker
(0900-7100000).
Routing
Schone weg gebruiken/ vuile weg vermijden
Op bedrijf
Geen verdenking
Wel verdenking
# Alleen deel bezoeken met problemen, zorg dat je monstermateriaal bij je hebt.
# Monsters nemen (GD Advies diagnostiek volgen)
# Verpakken monsters
Volg de verpakkingsinstructies P650
# Vervoer monsters:
Niet.
Via een ophaaldienst naar de GD
Kadavers: via de ophaaldienst voor sectiemateriaal van de GD
Verlaten bedrijf
Overschoenen
Bij geen verdenking: volgende bedrijfsbezoek met gelijk of hoger risicoprofiel
Bij verdenking; melden praktijk en collega’s, melden veekijker, geen andere bezoeken meer. Komende 24 uur geen
varkensbedrijven bezoeken. Later auto binnen en buiten reinigen.

Medicijnafgifte





Eigen koerier
Instructies opstellen
Bespreken met eigenaar en chauffeur(s)
Miedema
Op de hoogte stellen
Dierenarts
Zie bedrijfsbezoek

Communicatie



Verdenking
Naar klant en Veekijker
Bevestiging
Alle klanten zonder naam getroffene
Eigenaar vragen om contacten in te lichten

Materialen












Voor diagnosestelling
Mestmonsterspotjes of (mest)swabs (droge swab met zwarte stop of e-swab)
Serumgelbuizen en naalden
Inzendformulieren
Verpakkingsmateriaal
Ander onderzoek
Bloedbuizen, naalden etc op bedrijf
IDAL
Gedesinfecteerd en geseald naar bedrijf, gedesinfecteerd en waterdicht verpakt terug naar praktijk voor extra
desinfectie en sealen
Spuit (niet)
Strop (niet)
Telefoon(niet)
Computer(niet)
Euthenasie
T61 mee naar bedrijf (Rest achterlaten?)
Medicijnen/vaccin

Voorraad







Handschoenen
Plastic overschoenen
Monsterpotjes/ swabs
Wegwerpoveralls
Ontsmettingsmiddelen
Inzendformulieren

Advisering



Voor besmetting (Zie ook het protocol voor de primaire sector)
Na besmetting: afhankelijk van type PED virus en bedrijfstype etc.
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