
Varkensnieuwsbrief | juli - augustus 2018

Inhoud
•  In de zomer al extra licht op 

najaarsverwerpen!
•  Nieuw! Paul Franssen
•  Ontwormactie 2018 komt er 

aan!
•  Mycoplasma blijft een lastige 

ziektekiem
•  PRRS-vaccinatie begeleid van 

de  juiste aanpassingen in 
management zorgen betere 
resultaten!

•  Apotheeknieuws

www.varkensartsen.nl

“genieten van 

zomeravond 

BBQ!”

https://www.varkensartsen.nl


Najaarsverwerpen ontstaat al in de zomer. Voldoende licht 
en de beste omstandigheden in de kraamstal zijn van belang 
zijn in de preventie van najaarverwerpen. Wat te doen: check 
de hoeveelheid licht die de zeugen in de dekstal krijgen. 
Zet alle zeilen bij om de zeugen in kraamstal optimaal 
te voeren. Voorkom verkeerde klimaatomstandigheden, 
óók in de drachtstal! Waarom? Lees de laatste inzichten 
over het hoe en waarom van najaarsverwerpen in 
een artikel dat door Paul Franssen is geschreven; 
https://varkensartsen.nl/najaarsverwerpen 

Tot eind van dit jaar zal Paul Franssen 
ons varkensartsen-team een aantal 
dagen komen versterken.

Paul heeft jarenlang als practicus 
gewerkt, daarna is hij gaan werken 
bij de afdeling varken van de 
Gezondheidsdienst voor Dieren. 
Op dit moment werkt hij ook als 
varkensarts in China. Hij zal de 
noodzakelijke decontaminatie-tijd 

in acht nemen na een China-bezoek 
om “onze” varkensbedrijven veilig te 
kunnen bezoek. 

Zijn UDN-nummer is 245020. Middels 
deze kennismaking is hij nu bevoegd 
om als dierenarts op uw IKB-
varkensbedrijf te mogen acteren. 

Welkom Paul!

U krijgt in augustus een brief hoe u wederom van 
deze inmiddels vertrouwde en veel gewaardeerde 
actie gebruik kunt maken. In september zullen 
de wormmiddelen uitgeleverd worden! 

Houdt uw brievenbus in de gaten en bestel vóór 
25 augustus!
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Mycoplasma blijft een lastige 
ziektekiem

Ondanks dat er veel vaccinatieprogramma’s zijn blijft 
Mycoplasma af en toe lastig om goed onder controle te 
houden. Lees in het artikel op https://varkensartsen.nl/
mycoplasma van Johan Hulzing hoe dit ook alweer zit. 

Wilt u meer onderzoek naar Mycoplasma 
hyopneumoniae op uw bedrijf? Sander van der Vegte 
en Rik Borgerink, beide als varkensartsen verbonden 
aan coöperatie VARKENSARTSEN, beschikken inmiddels 
beide over voldoende ervaring om de TBS-techniek 
(tracheaalbronchiaalswabs) toe te passen. Dit kan de 
dynamiek van mycoplasma-infecties goed in beeld 
brengen en bijdragen aan een goed plan van aanpak! 

PRRS-vaccinatie begeleid van de  
juiste aanpassingen in management 
zorgen betere resultaten!

Onze varkensarts Valentijn Thuring heeft samen 
met Martijn Steenaert (Boehringer Ingelheim) dit 
geconcludeerd na een uitgebreide analyse van de 
produktieresultaten van ruim 17000 vleesvarkens die 
op één bedrijf gevolgd werden. 

Op dit bedrijf was een gecombineerd luchtwegprobleem 
van APP en PRRS. Het bleek dat als er op het juiste moment 
gevaccineerd werd tegen PRRS, de gelteninstroom 
correct verliep en de biggenstal op een verstandige 
manier bevolkt werd de vleesvarkens duidelijk beter 
gingen presteren. Zo groeiden de varkens zo’n 40 gram 
harder en daalde de voerconversie met 0,09 punt. Toen 
alle goede maatregelen door omstandigheden gestopt 
werden steeg meteen de uitval met bijna 1%, en was 

de groei weer op het 
oude lagere niveau terug. 
Lees het hele (engelse) 
artikel op onze website 
https://varkensartsen.nl/
prrs-vaccinatie

Deze resultaten 
zijn onlangs op 
twee internationale 
varkensartsen congressen 
gepresenteerd. 

Apotheeknieuws
Nieuw in ons assortiment

Pracetam 
40%. Deze 
krachtige en 
maagveilige pijnstiller 
(Paracetamol) middel 
dient door het varken 
zelf opgenomen te 
worden in een dosering 
van 7,5 ml per 100 kg.  

Handig bestelformulier
Door steeds meer 
varkenshouders 
wordt een handig 
bestelformulier 
gebruikt dat 
naar apotheek@
varkensartsen 
gemaild kan 
worden. Vraag 
uw varkensarts 
er naar en laat 
een op-maat-
bestelformulier voor u maken!  

Bestellen en Bezorgen
Medicijnen die ’s ochtends voor 12:00 besteld zijn, 
kunt u de volgende werkdag aan huis bezorgd 
krijgen. Bestellingen vanaf € 500,- worden gratis 
bezorgd, voor bedragen hieronder rekenen we 
bezorgkosten van €22,35 (dit is inclusief gekoeld 
vervoer en zonder gewichtsbeperking)

Eigen bestellijst
We kunnen voor uw bedrijf bestellijsten 
samenstellen, waar uw bedrijfsspecifi eke middelen 
op staan. Interesse? Mail dit verzoek naar 
apotheek@varkensartsen.nl. Op deze bestellijst 
kunt u eenvoudig invullen wat u nodig heeft en 
vervolgens deze ingevulde lijst sturen naar hetzelfde 
emailadres.
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Case report: Piglet PRRS-vaccination in 
combination with pig flow improvements give 
better finishing results 

INTRODUCTION
At a 5000 heads finisher site in the Netherlands, all-in all-out per room 
and liquid feeding, problems due to Actinobacillus pleuropneumoni-
ae (APP) were observed. The farm’s biosecurity level was regarded 
above the Dutch average and is visited at least once every four weeks 
by a swine veterinarian. Mortality varied from 0 to 7 % per room. Av-
erage daily gain (ADG) 820 gr, Feed conversion rate (FCR) 2.43 kg/kg. 
The veterinarians of the sow herd and the finishing herd cooperated 
in diagnosing APP as a secondary bacterial disease and PRRS as the 
primary infection. This case report describes the finishing production 
results of variable interventions that were implemented over time to 
improve the health of the pigs, under field conditions.

MATERIALS AND METHODS
Over a 2 year period four strategies were used in the sow-farm from 
which the piglets at 9-11 weeks of age (woa) were sourced. The strat-
egies were evaluated at the finishing farm. In chronological order: 

1.  Vaccination of piglets at 23 days of age on average with Porcilis 
PRRS 2cc per piglet. 

2.  Vaccination of piglets at 23 days of age on average with Ingel-
vac PRRSFLEX 1 cc per piglet.

3.  Vaccination of piglets at 19 days of age with Ingelvac PRRSFLEX 
1 cc per piglet combined with improved pig-flow and stocking 
density reduction.  Pig-flow was improved by changing the num-
ber of weekly batches per barn form 6 to 3 and by maximizing 
the percentage of all-in all-out procedures per room. Stocking 
density was reduced by moving piglets to the finishing barn at 
younger age.

4.  No PRRS-vaccination. Keeping up with the improved pig-flow 
and reduced stocking density.

Finishing data were based upon the farmer’s administration and 
feed-management computer (Weda).  Antibiotic use - expressed in 
Daily Defined Dosage (2) – was obtained from the quality system’s 
database (DGBase). During the 2 year period, no piglets from other 
suppliers were present at the farm. 
All data were calculated as averages per room.

RESULTS
Table 1. Finishing results per room (average and standard devia-
tion) over time, by strategy

1  
Porcilis prrs

2  
PRRSFLEX

3  
PRRSFLEX 

and improved  
management

4  
improved  

management, 
no PRRS 

vaccination

No of pigs 6527 5434 3498 2469

No of rooms 46 32 18 11

Mortality, total (%) 1,28 +/- 0,01 0,66 +/- 0,01 0,68 +/- 0,01 1,6 +/- 0,02

Mortality, APP like (%) 0,63 +/- 0,01 0,44 +/- 0,01 0,45 +/- 0,01 0,93 +/- 0,01

FCR (kg/kg) 2,40 +/- 0,1 2,50 +/- 0,1 2,41 +/- 0,1 2,53 +/- 0,1

ADG (gr) 810 +/- 26 813 +/- 40 853 +/- 31 806 +/- 25

Antibiotic use (DDD) 7,8 5,4 7,2 15,1

Fig.1 Mortality (%) results per room over time, by strategy: 1 Porc-
ilis PRRS, 2 PRRSFLEX, 3 PRRSFLEX and improved management,  
4 improved management and no PRRS vaccination. Control limits 
at 3 standard deviations.

CONCLUSIONS AND DISCUSSION
As controlling PRRS-infection can have a significant contribution in 
controlling APP problems (1), this was a main focus in this case. Ad-
ditional management changes in the nursery, next to PRRS vacci-
nation of the piglets gave the best finishing results. After stopping 
PRRS vaccination, there was a remarkable increase in antibiotic use. 
In combination with the reduced production results this suggests a 
return to poorer pig health. 
As all interventions and follow up took place in a 2 year time period 
under field conditions, other unnoticed circumstances may have had 
an effect on the results. The management changes that were im-
plemented probably not only reduced PRRS infection risks, but also 
other infectious disease risks. After the 2 year period, still PRRS wild 
type virus was found at 9-11 woa (data not published), so the com-
bined interventions of management and vaccination proved only suf-
ficient to control disease, not to eradicate PRRS. For that, a total and 
integrated PRRS approach for both the sow herd and the finishing 
farm is needed.
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