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‘Winst is er nog volop te 
halen in management, 
voer en gezondheid.  
En dat zijn allemaal  
terreinen waar de  
varkenshouder wel zelf 
aan het roer zit.’ 

Verborgen 
opbrengst

Zelf aan het roer

Voor een individuele varkenshouder liggen veel zaken buiten zijn  

directe invloedssfeer. Hij kan er niet veel aan doen. Winst is er echter 

nog volop te halen in management, voer en gezondheid. Terreinen waar 

een varkenshouder wel zelf aan het roer zit. “Die enting doe ik puur 

voor de vleesvarkenshouder”, hoor ik vaak van vermeerderaars wan-

neer het over de Circo-vaccinatie gaat. En dus wordt ook gekeken naar 

de prijs van het vaccin. Het is steeds duidelijker dat er wel verschillen 

zijn tussen de vaccins. Niet ieder vaccin draagt evenveel bij aan een 

hogere opbrengst van de biggen. Dat is dan verloren opbrengst. Meer 

hierover in het Deense onderzoek verderop in deze beterBIG.

PRRS

Iedereen weet dat de grote toegevoegde waarde van Circo-vaccinatie 

meestal in de vleesvarkensstal zit. Dat is ook logisch, gezien het  

immuun-ondermijnende aspect van dit virus. Maar er is in de vlees-

varkensstal nog zo’n veel voorkomende immuun-verzwakker: PRRS. 

Ondanks dat dierenartsen en vleesvarkenshouders inschatten dat de 

impact per vleesvarken vele euro’s bedraagt, kiezen weinig vermeerde-

raars ervoor om iets tegen PRRS te doen. Opnieuw verloren opbrengst.

Wees kritisch naar het eigen bedrijf, maak een goed plan met adviseurs, 

meet en evalueer. Dan zal blijken dat er nog meer verborgen euro’s te 

vinden zijn.

In vakbladen staan regelmatig verhalen over de moeilijke financiële  

omstandigheden in de varkenshouderij. En terecht. Nederlandse vlees-

varkens benutten maar ongeveer 60-70% van hun genetisch potentieel. 

Er liggen dus nog volop kansen om meer uit het varken te halen. Op 

naar die verborgen opbrengst!

Column |  Nico Wertenbroek Kort |  PRRS

PRRS-EXPERT, OOK IN EUROPA
Boehringer Ingelheim heeft wereldwijd  

al meer dan 20 jaar PRRS-ervaring. Als 

marktleider met een eigen PRRS-vaccin  

hebben wij een sterke positie in Noord- 

Amerika, Azië en een aantal Europese  

landen. Onze wereldwijd opgedane kennis 

en ervaring gaan we in de nabije toekomst 

inzetten in meer Europese landen,  

waaronder Nederland. Met onder andere  

de lancering van een nieuw PRRS-vaccin. 

PRRS HERKENNEN BIJ VLEESVARKENS
Een PRRS-infectie bij zeugen leidt vooral tot vrucht-

baarheidsproblemen. PRRS bij vleesvarkens kan naar 

voren komen via een breed palet aan symptomen. 

•  Luchtweginfecties: oogontsteking, hoest,  

benauwdheid 

• Koorts

• Verhoogde uitval

•  Secundaire bacteriële problemen, zoals  

Streptococcen, App en Mycoplasma

• ‘Blauwe oren’ (wordt weinig gezien)

PRRS: DE VOLGENDE UITDAGING
De varkenshouderij krijgt Circo en Mycoplasma steeds beter onder con-

trole. Mede dankzij de inzet van vaccinaties, die hun waarde inmiddels 

hebben bewezen. Toch veroorzaakt PRDC (Porcine Respiratory Disease 

Complex) bij vleesvarkens nog steeds veel luchtwegproblemen. PRRS 

(Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) speelt daarin een 

belangrijke rol. Dit vervelende virus vormt de volgende grote uitdaging 

om het groeipotentieel van vleesvarkens optimaal te benutten. Ruim 

70% van de Nederlandse zeugen wordt tegen PRRS gevaccineerd. Maar 

toch is 80% van de vlees varkens positief voor PRRS. Experts zijn het er 

dan ook over eens dat de financiële impact van  

PRRS in de vleesvarkenshouderij hoger is dan in de zeugenhouderij.

Nederlandse varkensdierenartsen (48 geënquêteerden) schatten vorig 

jaar de schade door PRRS per varken op 3 tot 4 euro. In dezelfde enquête 

gaven de dierenartsen aan dat gemiddeld 20% van de Nederlandse big-

gen wordt gevaccineerd tegen PRRS. Hoestproblemen bij de vleesvarkens 

en PRRS problemen in de gespeende biggenstal zijn meest genoemde 

aanleidingen om te starten met vaccineren. Ook eisen van afnemers en 

achterblijvende technische resultaten bij de vleesvarkens zijn redenen 

om te starten met een PRRS-vaccinatie. De Duitse markt vraagt ook 

steeds meer om PRRS gevaccineerde biggen. 

Oogontsteking

Hersenvliesontsteking door Streptococcen

‘Blauwe oren’

Reden om te starten met PRRS-vaccinatie

Aantal

Hoestproblemen vleesvarkens 30

PRRS problemen gespeende biggen 27

Exportvraag 8

Technische resultaten vleesvarkens 7

Bron: Enquête onder 48 Nederlandse varkensdierenartsen (2014). 
Meerdere antwoorden waren mogelijk.
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Deens onderzoek levert bewijs voor economisch voordeel

Circo-vaccinatie maakt ook in  biggenstal het verschil

RECENT DEENS ONDERZOEK  

TOONT AAN DAT EEN CIRCO-

VACCINATIE BIJ BIGGEN 

NIET ALLEEN GOED IS VOOR 

DE VLEESVARKENS. OOK 

DE VERMEERDERAAR PAKT 

ER DE VOORDELEN VAN 

MEE. LAGERE UITVAL EN 

MINDER ACHTERBLIJVERS 

IN DE BIGGENSTAL GEVEN 

JAARLIJKS DUIZENDEN EURO’S 

VOORDEEL.

WAT IS ER ONDERZOCHT? WAT IS HET EFFECT OP 

ACHTERBLIJVERS?

WAT IS HET EFFECT OP UITVAL? ANDERE CONCLUSIES? WAT ZIJN DE FINANCIËLE 

GEVOLGEN?

In Denemarken denken zeugen-

houders gemiddeld niet anders dan 

in Nederland. Dat geldt ook voor de 

inzet van een Circo-vaccinatie bij 

biggen. De markt vraagt er om, dus 

wordt er gevaccineerd. Maar wel met 

in het achterhoofd de gedachte dat 

de zeugenhouder de kosten maakt en 

de vleesvarkenshouder de vruchten 

plukt. 

Onderzoek bij het Deense Danvet 

Practice laat echter zien dat deze  

aanname niet klopt. De uitval van  

met CircoFLEX gevaccineerde biggen 

blijkt significant lager dan die van 

niet-gevaccineerde biggen. Ook  

in vergelijking met andere Circo- 

vaccins geeft CircoFLEX de beste 

resultaten. 

In een blinde studie1 zijn vijf groepen 

van ieder 165 biggen onderzocht. De 

controlegroep was niet gevaccineerd. 

De biggen in de andere vier groepen 

kregen in de kraamstal, op drie weken 

leeftijd een vaccinatie. Hiervoor zijn 

vier vaccins gebruikt: Circovac®  

(Merial), Suvaxyn PCV® (Zoetis),  

Porcilis PCV® (MSD) en Ingelvac  

CircoFLEX® (Boehringer Ingelheim). 

Een week na vaccinatie zijn de biggen 

gespeend. Alle biggen werden gewo-

gen op het moment van vaccinatie, 

bij het spenen, op twee weken na het 

spenen en op 5,5 week na het spenen. 

Ook de uitval en het aantal achter-

blijvers is bijgehouden. De gegevens 

zijn verzameld tot de verkoop van  

de eerste biggen. Bij iedere weging  

is bloed getapt, dat later op het  

Circovirus is onderzocht.

De onderzoekers keken onder andere 

naar hoeveel biggen in groei achter-

bleven. Biggen werden tot de slijters 

gerekend wanneer ze 25% minder 

wogen dan het gemiddelde biggen-

gewicht van de groep. De conclusie 

was helder. Alle groepen gevacci-

neerde biggen hadden minder last 

van slijters dan de niet gevaccineerde 

biggen. Maar de CircoFLEX groep was 

de enige vaccingroep die significant 

minder slijters liet zien. 

Zie figuur 1.

De uitval onder de biggen is in dit 

onderzoek berekend als een combi-

natie van het aantal dode biggen en 

de slijterbiggen die te slecht waren 

om verkocht te worden. Opvallend 

in deze vergelijking: De groep met 

CircoFLEX gevaccineerde biggen is de 

enige groep die minder uitval scoort 

dan de controlegroep. De uitval bij 

de andere gevaccineerde biggen was 

hoger dan bij de niet gevaccineerde 

controlegroep. Waarbij de uitval van 

de Circovac-groep zelf significant 

hoger is dan de CircoFLEX groep.

Zie figuur 2.

Andere significante verschillen 

kwamen er in het onderzoek niet naar 

voren. Uit de bloedanalyses bleek het 

Circo-virus in alle groepen rond te 

gaan. De gemiddelde gewichten van 

de biggen op 5,5 week na het spenen 

varieerden van 20,8 tot 21,4 kilo. De 

biggen van de niet gevaccineerde 

groep waren het lichtst.

Op een ander Deens bedrijf2 met is 

een half jaar lang de helft van de 

weekproductie van 550 biggen met 

CircoFLEX (Boehringer Ingelheim) 

gevaccineerd. De andere biggen  

kregen een Porcilis PCV vaccinatie 

(MSD). De uitval in de groep  

CircoFLEX was gemiddeld 1,5% lager 

dan in de andere groep. Bij standaard 

biggenprijzen betekent dit een bruto 

voordeel van €19.604 per jaar. Dat 

weegt ruim op tegen het geringe 

prijsverschil tussen beide vaccins. En 

bij een hogere biggenprijs is, door de 

hogere opbrengst, het voordeel nog 

groter.

Onderzoek | Circo-vaccinatie

niet 
gevaccineerd

niet 
gevaccineerd

Circovac Circovac

Figuur 1: Lichtgewicht biggen Figuur 2: Niet verkochte biggen
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[1]  Frandsen et al., Comparison of four PCV2-vaccines in weaners. ESPHM 2015. [2] Damkjær et al., Choice of PCV-2 vaccine affects the mortality in weaners. ESPHM 2015
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Samen genieten van mooi glanzende sterke biggen. Zeugenhouder 

Bertus Radstaak en zijn veearts Hans Neleman van DAP Beltrum 

doen het regelmatig. Radstaak wil trots kunnen zijn op de biggen die 

hij aflevert. “Dat is mijn handel. Daar moeten we het mee verdienen. 

En dus wil ik dat mijn biggen zo goed zijn dat mijn afnemers ze ook 

graag willen hebben.” 

In de bedrijfsaanpak van Radstaak (550 zeugen) spelen vaccinaties 

een belangrijke rol. De biggen krijgen een bescherming tegen Circo 

en Mycoplasma, via de FLEXcombo. Daarnaast vaccineert Radstaak 

de biggen tegen PIA met Enterisol Ileitis. 

Met de vaccinaties komt Radstaak tegemoet aan de wensen van zijn 

afnemers. Dierenarts Neleman kreeg telefoontjes van collega’s die bij 

vleesvarkenshouders kwamen met biggen van Radstaak in de stal. 

“Bij de vleesvarkens waren wat probleempjes met Mycoplasma. Maar 

onderzoek op het zeugenbedrijf leverde niet veel op. Er waren altijd 

wel wat vage klachten, de biggen hadden wel eens een wat lagere 

weerstand, maar niets leek op Circo- of Mycoplasma-problemen. 

Het vinden van een oorzaak is dan zoeken naar een speld in een 

hooiberg.” 

De biggen krijgen 
via de FLEXcombo 
een bescherming 

tegen Circo en 
Mycoplasma. 

Enterisol Ileitis 
werkt tegen PIA.

Wel werd een lichte activiteit van Circo gevonden, maar dat vind je 

volgens Neleman op bijna ieder bedrijf in Nederland. Toch besloot 

Radstaak te gaan vaccineren tegen Circo en Mycoplasma. “Het 

verbeterde de algemene gezondheid van de biggen en het loste de 

problemen bij de vleesvarkenshouder op.” 

Dierenarts Neleman ervaart  dat handelaren een Circo-enting al 

bijna als een vanzelfsprekendheid zien. “Bij Mycoplasma is dat nog 

minder het geval, maar ook dat begint meer en meer te komen. Ik 

heb ook het idee dat de problemen met Mycoplasma in het algemeen 

toenemen. En door met FLEXcombo te vaccineren bescherm je de 

biggen in één handeling voor zowel Circo als Mycoplasma.”

In de kraamstal

Radstaak vaccineert de biggen in de kraamstal, op drie weken leef-

tijd. Hij heeft het eerst in de biggenstal geprobeerd. “Maar die biggen 

zijn dan toch groter en zwaarder. Dat is een stuk lastiger werken. 

Bovendien moet je dan een hele administratie bijhouden.” Neleman 

denkt dat een enting in de kraamstal voor de big ook een stuk 

prettiger is. “Natuurlijk is een prik een stressmoment. Maar moeder 

de zeug is dichtbij. Daar zoeken de biggen direct troost. Daardoor 

is het in de kraamstal voor iedereen prettiger vaccineren dan in de 

biggenstal.”

Op aandrang van zijn afnemers vaccineert Radstaak zijn biggen niet  

alleen met FLEXcombo, maar ook met Enterisol. Twee vleesvarkens-

houders meldden zich onafhankelijk van elkaar bij Radstaak met een 

probleem dat op PIA duidde. Ook hier bracht bloedonderzoek op het 

zeugenbedrijf geen PIA aan het licht. “Maar de vleesvarkens werden 

al in de eerste weken ziek, dus het begin van alles moet bijna wel op 

mijn bedrijf zitten. Daar loop ik dan ook niet voor weg. Ik wil er alles 

aan doen om te zorgen dat mijn biggen het bij de vleesvarkenshouder 

goed kunnen doen.”

De veel gebruikte methode om Enterisol Ileitis via het drinkwater 

toe te dienen, lukt niet in de kraamstal, dus gebruikt Radstaak de 

drench-methode. Hij spuit Enterisol Ileitis direct in de bek van iedere 

individuele big. “Beide vaccinaties kan ik nu mooi combineren. We 

voeren het werk met z’n tweeën uit en drijven de biggen achter een 

schot. Mijn medewerker pakt de biggen op, geeft de FLEXcombo- 

enting en geeft de big aan mij door. Ik zorg voor de drench en zet de 

Management | Praktijk | Vaccinatie

Bertus en Tineke Radstaak uit Ruurlo:

Genieten van 
goede biggen
HET VACCINEREN VAN DE BIGGEN TEGEN CIRCO, 

MYCOPLASMA ÉN PIA BRENGT ZEUGENHOUDER 

BERTUS RADSTAAK UIT RUURLO MEER 

DAN HIJ VERWACHTTE. “NIET ALLEEN DE 

VLEESVARKENSHOUDERS DIE MIJN BIGGEN 

KRIJGEN ZIJN BLIJ, IK ZIE ZELF IN DE BIGGENSTAL 

OOK DUIDELIJK DE EFFECTEN.”

>
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KLASSE
BESCHERMD

VERS
GEMENGD

Ingelvac MycoFLEX® mengfl es om vers 
te mengen met Ingelvac CircoFLEX®

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. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Boehringer 
Ingelheim bv, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, telefoon: +31 (0)72 566 24 11 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 zen 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. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met: Boehringer Ingelheim bv, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, telefoon: +31 (0)72 566 24 11. 1) Agridirect HokdierScanner 2010 t/m 2014.
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big terug. Zo is het amper extra werk en is het voor de big het minst 

belastend.” Radstaak kiest er bewust voor om de biggen op te pakken. 

Op die manier kun je in zijn ogen nauwkeuriger vaccineren en heb je 

dus een kleinere kans op spuitplekken.

Effect in biggenstal

Het tweede voordeel van vaccineren in de kraamstal is de extra 

bescherming van de biggen in de biggenstal. Ondanks dat er geen 

duidelijke sporen van Circo en PIA op het bedrijf zijn, ziet Radstaak 

absoluut de positieve effecten van beide vaccinaties op de gezond-

heid van zijn biggen. “Het aantal slijterbiggen is duidelijk afgenomen, 

er sluimerde dus toch wel iets op het bedrijf.” 

De koppels biggen zijn nu een stuk uniformer en ook het antibio-

ticagebruik bij de biggen is gedaald.” Het terugdringen van het anti-

bioticagebruik is volgens Neleman ook een gevolg van de PIA-enting. 

“De vroege enting draagt bij aan een betere darmgezondheid in de 

biggen. En dat pakt op het bedrijf van Radstaak heel goed uit, omdat 

hij toch nog wel eens wat last had van diarree in de biggenstal. Nadat 

we zijn begonnen met de PIA-enting is dat nagenoeg voorbij.” 

Meer werkplezier

Een blik in de gespeende biggenafdeling bevestigt het beeld. Mooie 

schone hokken met vaste mest. Het geeft Radstaak ook veel meer 

werkplezier. “Zo lever ik mijn biggen natuurlijk het liefst af. Een deel 

van de vleesvarkenshouders laadt de biggen hier zelf op het bedrijf. 

Dan heb je direct contact met je afnemer en wil je nog liever dat de 

biggen gewoon goed zijn.” 

Hij kan het niet met cijfers staven, maar Radstaak heeft wel het 

idee dat hij door de betere gezondheid van de biggen wat eerder kan 

afleveren en dat de spreiding in de kwaliteit van de biggen kleiner is. 

De zeugenhouder benadrukt nog wel dat ook de omschakeling van 

eindbeer (van Talent naar Tempo) hierin meespeelt. “De Tempo is iets 

minder darmgevoelig en vreet ook iets geleidelijker.”

Twee zijden

En zo weerlegt Radstaak het beeld dat vaccineren op zeugen-

bedrijven alleen voordeel oplevert voor de vleesvarkenshouder. Het 

mes snijdt duidelijk aan twee kanten. Zowel de zeugenhouder als de 

vleesvarkenshouder heeft er baat bij. De beide entingen kosten sa-

men drie euro per big. Radstaak heeft hierover duidelijke afspraken 

gemaakt. “De kosten voor de PIA-enting hebben de vleesvarkens-

houder en ik samen gedeeld. De kosten voor de Circo/Mycoplasma -

enting  zijn opgenomen in de toeslag die ik op de biggenprijs krijg.”

‘Sommige afnemers 
halen de biggen hier 

zelf op. Bij direct 
contact wil je  

nóg liever dat ze 
goed zijn.’

Management | Praktijk | Vaccinatie

>

Dierenarts Hans Neleman (links) en varkenshouder Bertus Radstaak
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Expert | Interview | Handel

‘Met gevaccineerde 
biggen handelt  

het gewoon  
veel beter.’

Beschermde big beter te verwaarden

Op alle  
fronten rust

FRANS EN KOEN TER HAAR VERHANDELEN MET HUN 

VEE- EN VARKENSHANDEL VANUIT REUTUM (OV.) 

BIGGEN, VLEESVARKENS EN SLACHTZEUGEN. DE 

VERDELING VAN DE HANDEL TUSSEN NEDERLAND EN 

DUITSLAND IS ONGEVEER FIFTY-FIFTY.

“Zeugenhouders bepalen zelf of er voor hun biggen een goede  

afzetmogelijkheid is. Zo simpel is dat. Goed management en goede 

diergezondheid zorgt voor goede biggen. Een aantal vaccinaties 

zijn daarbij essentieel. Bijna alle biggen die wij verhandelen hebben 

zowel een Circo- als een Mycoplasma-vaccinatie gehad. Voor 

vermeerderaars met wie wij zaken doen is een Circo-enting een 

voorwaarde. Zonder deze enting lukt het bijna ook niet meer om een 

big te verkopen. Zeker in Duitsland niet. De laatste jaren heeft de 

ervaring geleerd dat de juiste vaccinaties voor minder problemen en 

meer rendement in de varkenshouderij zorgen. Dat vertelt zich snel 

verder. Met gevaccineerde biggen handelt het gewoon veel beter. De 

gezondere biggen zorgen er voor dat er minder problemen boven de 

markt hangen. En dat komt de afzet en de prijsvorming alleen maar 

ten goede. Vergeet niet: ergernis kun je niet in geld uitdrukken en 

ook niet financieel vergoeden. 

Circa 80% van de biggen hebben ook al een Mycoplasma-enting en 

bij grote vermeerderaars die naar Duitsland exporteren wordt ook 

de PRRS-enting steeds belangrijker. Ook in Duitsland is er steeds 

meer aandacht voor het reduceren van het antibioticagebruik. De 

kwaliteit van de Nederlandse biggen wordt steeds beter, de Duitse 

vleesvarkenshouders hebben daar in het verleden ook wel eens hun 

twijfels bij gehad. Dat heeft de opmars van de vaccinaties zeker  

gestimuleerd. Voorwaarde is wel dat de vaccinaties op het juiste 

moment en in de juiste dosering worden toegediend. Je moet wel 

doen wat je zegt. Maar vaccinaties helpen niet alleen bij de afzet van 

de biggen. De gezondere biggen zorgen bij vermeerderaars ook voor 

minder problemen in de eigen stal. Dus lagere gezondheidskosten, 

minder stress en meer rust op het bedrijf.” 

Frans (rechts) en Koen ter Haar van  
Vee- en varkensshandel Frans ter Haar uit Reutum
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NICO WERTENBROEK

VARKENSHANDELAAR 

FRANS TER HAAR

CIRCO-VACCINATIE

PRRS

ZEUGENHOUDER BERTUS RADSTAAK 

VACCINEERT MET FLEXCOMBO

‘Nederlandse vleesvarkens benutten maar 
ongeveer 60-70% van hun genetisch 
potentieel. Er liggen dus nog volop kansen 
om meer uit het varken te halen. Op naar 
die verborgen opbrengst!’

Zeugenhouder Bertus Radstaak vaccineert 
zijn biggen in de kraamstal tegen Circo/
Mycoplasma en PIA. Tot tevredenheid van 
de vleesvarkens die zijn biggen afnemen. 
Maar hij ziet zelf ook de gevolgen. Minder 
slijters in de biggenstal en biggen met een 
betere darmgezondheid.

‘Zeugenhouders 
bepalen zelf of er voor 
hun biggen een goede 
afzetmogelijkheid is. 
Vaccinaties zijn daarbij 
essentieel.’

Een Circo-vaccinatie bij biggen betaalt zich 
niet alleen terug in de vleesvarkensstal. Ook 
de vermeerderaar pakt er de voordelen van 
mee. Lagere uitval en minder achterblijvers 
in de biggenstal geven jaarlijks duizenden 
euro’s voordeel. Zo blijkt uit Deense onder-
zoeken.

Een kleine 50 geën-
quêteerde Nederlandse 
varkensdierenartsen 
schatten de schade 
door PRRS per varken 
op 3 tot 4 euro.
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