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Danapig BVBA voorop in de strijd voor antibioticareductie 
Voor veel varkenshouders is het vandaag een hele klus om alle opgelegde reglementering te volgen 
en in orde te krijgen. Ze zien soms door het bos de bomen niet meer. 

De eerste taak is immers nog altijd het werk in de stal en veelal blijft de administratie liggen tot ’s 
avonds , weekend of in sommige gevallen wordt deze taak doorgeschoven naar de erfbetreders. 

Zo ook het doel om medicamentenregistratie op punt te zetten. Dit met het oog op antibiotica 
reductie en een lastenboek voor labelen. 

Het doel om in 2020 het antibioticaverbruik te halveren is trouwens een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Veehouders, dierenartsen, voederfabrikanten en andere erfbetreders moeten 
samen die verantwoordelijkheid opnemen om deze ambitieuze doelstellingen voor 
antibioticareductie in de varkenshouderij te behalen. Ze moeten een “ mindswitch” maken en met 
behulp van alternatieven en moderne registratietechnieken dezelfde of betere resultaten behalen. 

Ook voor de gevestigde labels geeft het lastenboek aan dat er een goede, doorzichtige 
medicatieregistratie vandoen is, die tracering en kwaliteitscontrole veel makkelijker maakt. 

Deze bijkomende maatregelen houden voor de varkenshouder heel wat bijkomstig werk in. Vooral 
op de grotere bedrijven of bedrijven met betaalde werkkrachten kan dit een tijdrovende en 
problematische situatie met zich meebrengen.  

Daarom brengt Danapig BVBA , het door Stijn Leenknegt ontwikkelde, registratieprogramma 
AGROMEDI op de markt, dit is geschikt voor zeugenbedrijven, gesloten bedrijven, 
vleesvarkensbedrijven en opfokbedrijven. 

 

Dit programma stelt de varkenshouder in staat om op een vlugge, 
efficiënte manier de gebruikte medicatie te registreren via een 
webapplicatie op de smartphone. Zo kan je het medicatieverbruik 
bij zowel individuele dieren als groepen volgen. Via een grafiek op 
het voorblad wordt het makkelijk in beeld gebracht hoe 
percentueel het AB verbruik zich verhoudt t.o.v. hormonale, 
corticosteroïde, parasitaire geneesmiddelen en andere 
geneesmiddelen die op het bedrijf gebruikt worden.  
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De mogelijkheid om rapporten samen te stellen 
van het medicatieverbruik tijdens de levensloop 
per individueel dier kan voor verscheidene 
toepassingen aangewend worden, o.a. voor 
tracering in de voedselketen. 

 

Via een eenvoudig eplanningsmodule kan een accuraat vaccinatieschema worden nagestreefd en 
behandelingen veel efficiënter worden toegepast en opgevolgd. Hierdoor vermindert het overtollig 
gebruik van AB.  

Wachttijden op slachtzeugen kunnen beter in beeld gebracht worden. Iets wat enkel kan leiden tot 
kwaliteitsverbetering in het slachthuis. 

Het digitaal in beeld brengen van de medicatievoorraad en automatisch aanvullen, registreren van 
gemedicineerde voeders, vanuit de stal via een eenvoudige druk op de knop een bestelling plaatsen 
naar de bedrijfsdierenarts. 

 

 

 Dit is alles zit in de toepassing. 

Deze handige tool, die via een Cloud toepassing werkt en waar geen installatie voor nodig is, gaat zo 
meewerken aan het in beeld brengen van het medicatieverbruik op de varkensbedrijven. Hierdoor 
zal dit zowel de varkenshouder als de erfbetreder sensibiliseren om het AB verbruik te reduceren tot 
de vooropgestelde doelen. METEN = WETEN 

Op deze manier werkt Danapig BVBA mee om het imago van de varkenshouderij op een hoger niveau 
te tillen en te voldoen aan de eisen van zowel de overheid als de consument. 
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Voor informatie rond dit programma kunt u zich wenden tot de Danapig medewerkers. Deze mensen 
geven u graag de nodige uitleg waardoor u zo snel mogelijk met deze handige applicatie aan de slag 
kunt. 

 

 

 

 


