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APP is een bekende zogenaamde major pathogeen voor 
respiratoire aandoeningen. De laatste jaren is er een 
toename waargenomen op bedrijven. In de fokkerij heeft 
TopigsNorsvin daarom ook de vaccinatie opgenomen in de 
opfokfase. Een van de reden dat er een toename is waar-
genomen is het gevolg van de antibioticareductie, waar-
door APP meer de kans heeft gekregen. In Nederland kent 
men verschillende stammen, waarvan type 1, 2, 9 en 11 
het meest voorkomen. Natuurlijk zijn er ook andere stam-
men, maar deze worden in Nederland niet of nauwelijks 
gevonden. De stammen kun je grof onderverdelen in 
pathogene stammen (ziekmakend) en a-pathogene stam-
men (niet-ziekmakend).

De kliniek is wisselend. We verdelen ze grof in in de 
volgende stadia. 
De zogenaamde peracute vorm, waarbij je vaak zonder 
kliniek dode varkens vindt. Dat kunnen zowel zeugen, 
gespeende biggen of vleesvarkens zijn. Let wel, ook 
biggen in de kraamhokken kunnen APP krijgen! Vervol-
gens is er de acute vorm, waarbij er wel hoesten aanwezig 
is. De varkens zijn vaak benauwd en hebben de bek los. In 
de meest ernstige gevallen is er zelfs bloedverlies uit de 
bek. De dieren hebben een pompende ademhaling, zijn te 
slecht om te vreten en blijven vaak op hun gat zitten. Ten 
slotte is er de chronische vorm, waarbij pleuritis vaak pas 
aan de slachtlijn wordt ontdekt.

De diagnostiek kan op verschillende manieren gedaan 
worden, waarbij sectie de voorkeur heeft. Bij sectie staat 
onomstotelijk vast wat de oorzaak is. Secties sturen wij in 
naar de GD. Het Ingrepenbesluit verbiedt secties op het 
bedrijf te doen, uitgezonderd op de praktijk onder strikte 
goedkeuring van verantwoordelijke instanties. Als Coöpe-
ratie hebben wij daar niet voor gekozen in verband met 
risico op versleping KVP/AVP. Let wel, APP kan bloedneuzen 
geven, maar het zien van dode varkens met bloed uit de 
neus is niet altijd het gevolg van APP! Daarnaast kan er 
ook serologisch onderzoek gedaan worden, het liefst 
gepaard om het infectie-moment vast te stellen. Vervol-

Actinobacillus PleuroPneumoniae (APP)
De bacteriële aandoening APP is ook wel bekend onder de naam Haemophilus. De naam APP 

is een afkorting voor Actinobacillus PleuroPneumoniae. Het sectiebeeld vertoont donkere 

bloederige longen, vaak met verkleving aan de borstkas (pleuritis). Vandaar de naam pleuro 

voor pleuritis en pneumoniae voor longontsteking.

gens kun je dan ook het vaccinatiemoment bepalen! Bij 
gespeende biggen kunnen we als praktijk een TBS aanbie-
den/uitvoeren, waarbij we via swabs materiaal uit de voor-
ste luchtwegen halen en laten onderzoeken. Ook is er ook 
de mogelijkheid om via speekseltouwtjes APP aan te 
tonen, afhankelijk van de mate van besmetting en 
moment van infectie c.q. onderzoek. Ten slotte kunnen de 
slachtgegevens via het percentage pleuritis een indruk 
geven voor de aanwezigheid van APP. Let wel, indruk, 
want pleuritis kan veroorzaakt worden door APP, maar is 
niet altijd een gevolg van APP.

De therapie bestaat niet louter uit antibiotica. Als 
Coöperatie zijn we gefocust op het klimaat. Klimaat is 
immers een risicofactor voor het optreden van APP. Wij 
kunnen u ondersteunen met het aanbieden van 
klimaatsensoren om te bepalen wat de temperatuur, 
NH3 en RV is naast camerabeelden die het liggedrag 
van de varkens kunnen laten zien. Vervolgens is het 
belangrijk om de voergift terug te zetten om de darm-
belasting te verminderen. Varkens kunnen op die 
manier hun afweer optimaliseren op longniveau. Het is 
niet altijd nodig om antibiotica in te zetten. In de 
peracute of chronische vorm is het inzetten van ontste-
kingsmiddelen per injectie of oraal zonder bloedver-
dunnende eigenschappen mogelijk. Helaas is er vaak 
wel een behandeling met antibiotica nodig, conform 
het Formularium Varken. Er zijn echter ook multiresis-
tente APP-stammen bekend, waardoor de correct 
gekozen therapie kan tegenvallen. Sectie met een 
gevoeligheidstest kan uitsluitsel geven. 

De preventie bestaat uit optimalisatie van het klimaat 
en onderzoeken of er nog andere primaire oorzaken 
zijn, waardoor APP als probleem optreedt. Andere 
primaire oorzaken kunnen virussen zijn, zoals PRRS, 
Influenza, maar ook mycoplasma kan een oorzaak zijn. 
Als dit zo is, dan is het zaak dit eerst op te lossen. 
Tegen APP kan gevaccineerd worden. Omdat het een 
dood vaccin is moet de vaccinatie geboosterd worden, 



Apotheeknieuws
Parvoject
Parvoject, een vaccin ter preventie van 
verschijnselen van parvovirus, is door de 
fabrikant uit de handel genomen. Er zijn voldoende 
alternatieven voor dit middel beschikbaar, bespreek 
met uw bedrijfsdierenarts wat voor uw situatie de 
beste keuze is.

Separon
Als vervanging van Stresnil bieden wij Separon aan. 
Dit middel bevat dezelfde werkzame stof in dezelfde 
concentratie. Qua dosering verandert er dus niets!

Bestellen en Bezorgen 
Medicijnen die ’s ochtends voor 12.00 uur besteld 
zijn, kunt u de volgende werkdag aan huis bezorgd 
krijgen. Bestellingen vanaf 500 euro worden gratis 
bezorgd, voor bedragen hieronder rekenen we 
bezorgkosten van 22,80 euro (dit is inclusief gekoeld 
vervoer en zonder gewichtsbeperking)

Eigen bestellijst 
We kunnen voor uw bedrijf bestellijsten samenstel-
len, waar uw bedrijfsspecifieke middelen op staan. 
Interesse? Mail dit verzoek naar apotheek@varkens-
artsen.nl. Op deze bestellijst kunt u eenvoudig invul-
len wat u nodig heeft en vervolgens deze ingevulde 
lijst sturen naar hetzelfde emailadres.

een aantal weken na de eerste keer. Er zijn verschillen-
de vaccins op de markt. De keuze is maatwerk per 
bedrijf. Ieder vaccin heeft zijn voors, maar zeker ook 
zijn nadelen. Overleg dit met uw dierenarts. 

Onderzoek APP ELISAs

Voor de interpretatie van testuitslagen is het belangrijk te 
weten welke factoren kunnen zorgen voor een positieve of 
negatieve testuitslag. Voor Actinobacillus pleuropneumoni-
ae (APP) zijn er ELISA-testen beschikbaar waarin gekeken 
wordt naar antistoffen tegen verschillende subtypen van 
deze bacterie. Wij vroegen ons af wat het effect van vacci-
natie tegen APP was op de uitslag van deze testen. Het 
bleek dat dieren die gevaccineerd werden met Porcilis 
APP® (MSD Animal Health) gedeeltelijk positief testen in 
de ELISA-testen voor respectievelijk APP-type 1-9-11 en 
type 2 (Biovet). En dat dieren die gevaccineerd werden 
met Coglapix® (Ceva Santé Animale) positief werden in de 
type 1-9-11-test. Zie voor details over deze proef de bijbe-
horende poster.  

Belangrijk om deze informatie in het achterhoofd te houden 
bij de interpretatie van laboratoriumuitslagen waarvoor 
deze testen gebruikt worden!

Hokverrijkingsproject

De eerste drie varkenshouders die aangesloten zijn bij 
de coöperatie nemen deel in de eerste kring en boeken 
de eerste resultaten! Nieuwsgierig? Er is nog plaats in de 
volgende kringen. Overleg met je eigen varkensarts!  

Meer informatie > 

KNMvD

Onze collega Frans is sinds kort voorzitter van het Cluster 
Landbouwhuisdieren van de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij voor Diergeneeskunde. Als organisatie 
dragen we ook op deze manier graag bij aan de 
belangenbehartiging van onze sector.  

Meer informatie >

Ontwikkelingen Coöperatie 
Varkensartsen

De afgelopen maanden hebben we meerdere collega’s 
mogen verwelkomen binnen de coöperatie. Per 1 februari 
kwam Louis Zijlmans van Dier-N-Artsen uit Oosteind met 
zijn praktijk als nieuw lid van de coöperatie. Per 1 maart 
verwelkomden we Jeen Smit van Dierenartsencentrum 
de Stellingwerven uit Oosterwolde (FR) als nieuw lid. En 
per 1 april voegden ook Josine Gelauf en Wikke Kuller 
van de Universitaire Landbouwhuisdierenpraktijk uit 
Harmelen zich bij ons team van varkensartsen.  

https://varkensartsen.nl/de_app_poster/
https://varkensartsen.nl/de_app_poster/
https://varkensartsen.nl/de_app_poster/
https://www.vkon.nl/hokverrijking-varkens-niet-omdat-het-moet-maar-omdat-het-werkt/ 
https://www.veearts.nl/20210407/frans-meulders-nieuwe-clustervoorzitter-landbouwhuisdieren-bij-knmvd/

