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Hoesten: een veelvoorkomend probleem

Luchtwegproblemen meest voorkomend op Nederlandse bedrijven 

Orgaansystemen die door de dierenartsen in de Online Monitor* zijn gemeld indien sprake was  
van een gezondheidsprobleem.

Hoesten kan verschillende oorzaken hebben:

Het vinden van de primaire oorzaken vraagt om een uitgebreide differentiaaldiagnose.

PRDC

•  Infectieus:  
Virussen, bacteriën, parasieten 

•  Niet infectieus:  
Ventilatie, stof, schadelijke gassen, 
toxines
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Circo, Mycoplasma en PRRS komen veel voor  
op Nederlandse vleesvarkensbedrijven:
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Deltascore, 2016:140 nederlandse vleesvarkensbedrijven, 10 zware vleesvarkens per bedrijf getest.
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Zet in op 3-voudige longbescherming 

De voordelen van de FLEX vaccins: 

  ImpranFLEX® Adjuvans*: waterige polymeer met matrixstructuur.  
Sterke immuunrespons en weinig bijwerkingen.1

  Modulair principe*: vaccins zijn door zelfde adjuvans op elkaar afgestemd.

 Ingelvac MycoFLEX®: vers te mengen met Ingelvac CircoFLEX® als FLEXcombo®,
 gebruiksvriendelijk zonder afbreuk te doen aan de effectiviteit en veiligheid.

  Ingelvac CircoFLEX®: bewezen effectief (tegen alle PCV2 subtypes7) en veilig, de basis  
voor een gezond bedrijf.2,3,4,5

 Ingelvac PRRSFLEX® EU: enige PRRS vaccin, specifiek ontwikkeld voor biggen: minder  
 groeivertraging na infectie, langste bescherming tegen luchtwegproblemen en zelden  
 lokale reactie na vaccinatie.

De 3-voudige vaccinatie biedt effectieve, veilige en betrouwbare  
bescherming, is gebruikersvriendelijk en FLEXibel.

  Ingelvac CircoFLEX®   Ingelvac MycoFLEX®   Ingelvac PRRSFLEX® EU

* Onderdeel van Ingelvac CircoFLEX® en Ingelvac MycoFLEX®

3-voudige vaccinatie: FLEXibel toe te dienen
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Voordelen van 3-voudige bescherming onderzocht

Nederlandse veldervaring6 

Op een voorheen PRRS-negatief 400 zeugenbedrijf werd al de FLEXcombo (Ingelvac CircoFLEX® en 
Ingelvac MycoFLEX® gemengd) toegepast. Nadat er op het zeugenbedrijf een PRRS uitbraak 
plaatsvond, is 6 maanden later op aanvraag van de vleesvarkenshouder Ingelvac PRRSFLEX® EU als  
3e vaccinatie gelijktijdig ingezet enkele dagen voor het spenen. PRRS circulatie was al geconsateerd 
bij 10 weken oude biggen. 

Resultaat: 

Evaluatie van de maandelijkse technische resultaten leverde een verbetering op van alle technische 
resultaten én een lager antibioticagebruik.6

3-voudige vaccinatie zorgde voor verbetering van de resultaten  
en meer euro’s voor de varkenshouder én een vermindering van 
het antibioticagebruik.

Vóór  
de PRRS-uitbraak

Tijdens  
de PRRS-uitbraak

3-voudig beschermde 
vleesvarkens

Periode van slachten Juni 2015 – Juni 2016 Juli – December 2016 Januari – Augustus 2017

Vaccinaties biggen op dag 21
Ingelvac CircoFLEX®  
(Ingelvac MycoFLEX®)

Ingelvac CircoFLEX®  
Ingelvac MycoFLEX®

Ingelvac CircoFLEX®  
Ingelvac MycoFLEX® 
Ingelvac PRRSFLEX® EU

Sterfte (%) 1,22 1,55 1,34

Groei per dag (gram)* 819 778 848

voerconversie* 2,53 2,55 2,38

Dierdagdoseringen 
(DDD) 10,95 17,55 7,70

Gemiddeld aantal ligdagen 
vleesvarkensperiode

117 122 113

*) gecorrigeerd voor periode van 25-112 kg

De problemen tijdens  
de PRRS uitbraak op  
het vleesvarkensbedrijf:

•  méér ademhalingsproblemen

• hoger antibioticagebruik 
 vanwege secundaire bacteriële infecties

• lagere groei

• minder uniforme varkens

• slechtere voerconversie



Het belang van longen  
voor varkensgezondheid

•  Centraal orgaan voor de uitwisseling van zuurstof  
en koolstofdioxide tussen lucht en bloed.

•  Basis voor de benutting van het groeipotentieel  
van het varken.

Bronchiolus

Zuurstofarm bloed 
naar de longen

Longblaasjes

Zenuwen

Uitwisseling 
zuurstof

Zuurstofrijk bloed 
naar het lichaam

Uitvergroting

Aandoening Minder groei (g/dag) Stijging voerconversie Verlies € per ziek varken

APP 45 0,2 7,00

Mycoplasma 80 0,1 6,10

Chronische luchtwegkwalen 80 0,2 8,60

Borstvliesontsteking 30 0,2 6,35

Longontsteking 40 0,2 6,80

Bron: GD, 2011

Luchtwegproblemen vleesvarken kostbaar 

Effect luchtwegproblemen op groei en voerconversie, kosten in €

Luchtwegproblemen kosten gemiddeld
meer dan € 6,- per vleesvarken



3-voudige vaccinatie:
Voor betrouwbare longbescherming  
en meer opbrengst

•  Bescherming tegen 3 belangrijke aandoeningen: 
Circo, Mycoplasma en PRRS 

•  Effectief, veilig en gemakkelijk door  
gecombineerde en gelijktijdige vaccinatie 

•  Bescherm de longgezondheid en leg daarmee 
de basis voor varkens die goed presteren

Ingelvac CircoFLEX® susp. voor inj. voor varkens. Elke dosis geïnactiveerd vaccin bevat: PCV2 ORF2 eiwit, carbomeer. Indicatie: Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de leeftijd van 2 wk tegen PCV2 om de 
sterfte, klinische verschijnselen - inclusief gewichtsverlies - en letsels in lymfatisch weefsel geassocieerd met PCV2 gerelateerde aandoeningen (PCVD) te verminderen. Tevens is bewezen dat vaccinatie de nasale 
verspreiding van PCV2, de virus load in het bloed en lymfatisch weefsel, en de duur van de viraemie vermindert. Bescherming begint al vanaf 2 wk na vaccinatie en houdt minstens 17 wk aan. Contra-indicaties: Geen 
bekend. Bijwerkingen: Een voorbijgaande en milde hyperthermie op de dag van vaccinatie treedt erg vaak op. Dosering: Enkelvoudige i.m. inj. van 1 dosis (1 ml), ongeacht het lichaamsgewicht. Er zijn gegevens over 
veiligheid en effectiviteit beschikbaar die aantonen dat dit vaccin gemengd kan worden met Ingelvac MycoFLEX en op 1 injectieplek kan worden toegediend. Indien gemengd wordt met Ingelvac MycoFLEX dienen 
alleen varkens vanaf de leeftijd van 3 wk te worden gevaccineerd. Lees voor het mengen de bijsluiter. Goed schudden voor gebruik. Wachttijd: 0 dagen. REG NL 102672 UDD. 

Ingelvac MycoFLEX® susp. voor inj. voor varkens. Werkzaam bestanddeel: Geïnactiveerd mycoplasma hyopneumoniae, J-stam isolaat B-3745, carbomeer. Indicatie: Voor actieve immunisatie van varkens vanaf de 
leeftijd van 3 wk ter vermindering van longlaesies als gevolg van infectie met m.hyo. Bescherming begint vanaf 2 wk na vaccinatie en houdt ten minste 26 wk aan. Contra-indicaties: Geen. Bijwerkingen: Bijwerkingen 
zijn zeldzaam: een voorbijgaande zwelling met een diameter tot 4 cm, soms samengaand met roodheid van de huid, kan worden waargenomen op de plek van injectie. Deze zwelling kan tot 5 dagen aanhouden. Een 
voorbijgaande gemiddelde toename van de rectale lichaamstemperatuur van ongeveer 0,8°C kan tot 20u na vaccinatie worden waargenomen. Dosering: Enkelvoudige i.m. injectie van 1 dosis (1 ml). Er zijn gegevens 
over veiligheid en effectiviteit beschikbaar die aantonen dat dit vaccin gemengd kan worden met Ingelvac CircoFLEX en op 1 injectieplek kan worden toegediend. Indien gemengd wordt met Ingelvac CircoFLEX dienen 
alleen varkens vanaf de leeftijd van 3 wk te worden gevaccineerd. Lees voor het mengen de bijsluiter. Goed schudden voor gebruik. Wachttijd: (Orgaan)vlees: 0 dg. REG NL 104086 UDD. 

Ingelvac PRRSFLEX® EU lyofilisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie voor varkens. Per dosis van 1 ml: Levend geattenueerd PRRSV EU stam Indicatie Voor actieve immunisatie van klinisch gezonde 
varkens vanaf een leeftijd van 17 dgn en ouder op bedrijven die positief zijn voor PRRSv. Ter vermindering van virale belasting van het bloed in seropositieve dieren onder veldcondities. Tijdens experimentele challenge 
studies werd na vaccinatie een vermindering van de longleasies, van de virusbelasting in bloed en longweefsels en van de negatieve effecten van de infectie op de dagelijkse gewichtstoename aangetoond. Ook kon 
een significante vermindering van de klinische ademhalingssymptomen worden aangetoond bij de aanvang van de immuniteit. Contraindicaties: Niet gebruiken bij fokdieren. Niet gebruiken in PRRS naïeve koppels 
waarin de aanwezigheid van PRRSv niet is vastgesteld met betrouwbare diagnostische methoden. Bijwerkingen: Zeer vaak kunnen lichte voorbijgaande stijgingen van de lichaamstemperatuur (niet meer dan 1,5 
°C) worden waargenomen na vaccinatie. De temperatuur keert terug naar de normale waarde zonder aanvullende behandeling na 1 tot 3 dgn. Reacties op de injectieplaats komen zelden voor. Een milde voorbij-
gaande zwelling of roodheid van de huid kan waargenomen worden. Dit verdwijnt spontaan zonder enige aanvullende behandeling. Dosering: Eénmalige intramusculaire injectie van één dosis (1 ml), ongeacht het 
lichaamsgewicht. REG NL 115061 UDD. 

Voor meer informatie: Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands bv, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, www.varkens.nu, +31(0)72-5662411. 
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