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‘Het idee om met een  
ingerichte vrachtwagen 
langs dierenarts praktijken 
te toeren kwam telkens 
terug op de radar.  
Waarom eigenlijk ook 
niet?’

Met de vlam 
in de pijp

Al ver voor de introductie van de twee nieuwe PRRS-vaccins begon het 

nadenken over campagneplannen. Veel wilde ideeën passeerden de re-

vue en veel ideeën gingen ook direct de prullenbak in. De uitdaging was 

een programma neer te zetten dat inhoudelijk sterk genoeg is, aandacht 

genereert voor PRRS en bovenal bij de bezoekers beklijft. Het idee om 

met een ingerichte vrachtwagen langs dierenartspraktijken te toeren, 

schaarden we in eerste instantie ook in het rijtje luchtkastelen. Maar 

het idee kwam telkens terug op de radar. Waarom eigenlijk ook niet? 

Zo kwam er met de nodige bombarie een succesvolle introductie. Snel en 

op speelse wijze konden we de impact van PRRS toelichten. Aangevuld 

met een inhoudelijk programma waarin de praktijkdierenarts, de GD, 

Reuling Intervar en Boehringer Ingelheim ieder voor zich toelicht-

ten hoe ze in hun bedrijfsvoering met PRRS te maken hebben. De 

belangstelling voor een nieuwe aanpak van PRRS is groot. Boehringer 

Ingelheim staat voor een totaal aanpak van PRRS met het 5-Step Process 

als kapstok. De inzet van vaccinaties is hierbij een wezenlijk onderdeel. 

Na introductie volgt acceptatie van de markt, een proces waarmee we 

nu volop bezig zijn. Ook daar geven we vol gas. Oftewel met de vlam in 

de pijp. 

Goed introduceren doe je maar één keer. Dat is met Ingelvac PRRSFLEX 

EU en Reprocyc PRRS EU goed gelukt. Door met een PRRS-truck langs 

dierenartspraktijken te toeren, slaagden we er in op een speelse wijze en 

in een kort tijdsbestek de impact van PRRS op de Nederlandse varkens-

houderij toe te lichten.

Column |  Ludwig ten Broeke Kort |  Hokdierscan

Het aantal zeugenbedrijven dat de biggen te-

gen PRRS vaccineert, is in een jaar gestegen 

van 14% naar 19%. Dat blijkt uit de jaarlijkse 

Hokdierscanner van marktonderzoeker 

Agridirect. Hiervoor zijn medio 2015 ruim 

500 varkensbedrijven met meer dan 300 

fokzeugen ondervraagd over biggenvac-

cinatie. Uit het onderzoek blijkt ook dat 

inmiddels 63% van de bedrijven de biggen 

vaccineert tegen zowel Circo als Myco-

plasma tegenover 56% van de bedrijven een 

jaar eerder. Ook vaccineren steeds meer 

bedrijven tegen alle drie de aandoeningen 

(Circo, Mycoplasma en PRRS). In 2014 waren 

dat nog 8% van de ondervraagde bedrijven. 

Inmiddels is dat 14%.
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PRRS-vaccinatie biggen in de lift

FLEXCOMBO MEEST INGEZET
De stijging van de biggenvaccinatie tegen Circo en Mycoplasma in de laatste 

jaren is voor een belangrijk deel te danken aan de introductie van de FLEX-

combo, het mengen en gezamenlijk toedienen van CircoFLEX en MycoFLEX. 

Uit onderzoek van Agridirect blijkt dat beide vaccins van Boehringer Ingel-

heim in hun segment door de varkenshouders het meest worden ingezet. 

Percentage bedrijven dat biggen vaccineert  
tegen Circo, Mycoplasma en PRRS

Marktaandeel Circo vaccins in 2015

Marktaandeel Mycoplasma vaccins in 2015
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Om door een ringetje te halen. Het bedrijf van Marco Oostenbrink 

oogt super georganiseerd en opgeruimd. De gangen zijn schoon. Zelfs 

spinnenwebben zijn er amper te vinden. “Gewoon een kwestie van 

bijhouden”, vertelt de varkenshouder nuchter. Hij houdt er van om in 

een opgeruimde stal te werken. Vindingrijk is hij ook. In de centrale 

gang valt het oog op een nieuwsgierig makende constructie van 

PVC-pijpen aan het plafond. Als Marco onverhoeds een kraan open-

draait, blijkt het een douche te zijn. In de vloer zit een afvoergoot 

“Hier spoel ik het rekenpak af na het schoonmaken.” Eenvoudig en 

effectief.

Uitbraak

Ondanks dat hij dacht alles goed onder controle te hebben, werd 

Oostenbrink in het voorjaar van 2015 toch getroffen door een acute 

uitbraak van PRRS. “Geleidelijk aan zag ik steeds meer problemen. 

De ene toom was goed, de andere een drama.” Er kwamen iets meer 

terugkomers en vroeggeboorten en steeds meer slappe biggen. “Van 

die pieperige jongens die soms amper in staat waren het uier te berei-

ken.” Het aantal dood geboren biggen steeg tot gemiddeld bijna twee 

‘Voor de voet  
weg vaccineren 

werkt snel en 
effectief.’

per worp, Marco omschrijft ze als van die vieze biggen met een zwar-

te sluier. Het gemiddeld aantal levend geboren biggen per worp zakte 

ver terug naar 10,2. Door een actief euthanasiebeleid te hanteren, 

liep de uitval van de biggen op. Op het dieptepunt sneuvelden 26,3 % 

van de biggen tot het spenen. Ook verderop in het bedrijf bleven de 

prestaties achter. Darmproblemen zorgden bij de gespeende biggen 

voor meer slijters en de uitval in de vleesvarkensstal kwam 1 tot 1,5 

procentpunt hoger uit. Het waren dieren die pas op latere leeftijd 

lieten zien dat ze toch een tik van PRRS hadden meegekregen. 

“Doordat je al hoge uitval in de kraamstal hebt, ga je anders kijken. 

Je bent minder kritisch. Dan zie je later biggen waarvan je achteraf 

denkt dat je ze toch beter eerder in het kraamhok had kunnen laten 

euthaniseren.”  

Verrassing

Bloedonderzoek liet geen twijfel bestaan over de oorzaak van de 

problemen: PRRS. Dat was een verrassing omdat Oostenbrink zijn 

zeugen al jaren trouw tegen PRRS vaccineerde. “Maar blijkbaar is 

dat nooit een volledige garantie. Aan de andere kant, hadden we 

niet geënt, dan was het misschien nog erger geweest.” In overleg met 

dierenarts Johan Kamp van Dierenkliniek Hellendoorn schakelde 

Oostenbrink Boehringer Ingelheim in. Ze gingen aan de slag met het 

door het farmaceutische familiebedrijf ontwikkelde 5-Step Proces. Al 

vrij snel leidde een inventarisatie van de PRRS-status van het bedrijf 

tot de conclusie dat de status van de zeugen PRRS instabiel was, 

zeugen met veel verschillende stadia van PRRS-bescherming. Eerste 

stap was om zo snel mogelijk alle zeugen een gelijke immuniteitssta-

tus te geven. Oostenbrink vaccineerde de hele zeugenstapel met het 

nieuwe zeugen PRRS-vaccin voor de voet weg. 

Alle 300 zeugen ineens enten, was voor Marco nieuw. “Dat doe ik nu 

vier keer per jaar. Het lukt binnen twee uur.” Hoe anders was het bij 

het oude 6-60 entschema, dat hij daarvoor altijd hanteerde. Iedere 

keer moest hij circa 25 zeugen via het voerstation uitselecteren. 

“In de praktijk mis je dan toch nog wel eens een zeug. Bijvoorbeeld 

omdat die net niet komt vreten of doordat terugkomers het schema 

in de war gooien.” Misschien ligt hier wel de oorzaak van de PR-

RS-uitbraak op het bedrijf. Maar daar wil Oostenbrink zich niet al te 

druk om maken. “Wij hebben geen energie gestoken in het vinden 

Reportage | Succesvolle PRRS-aanpak

Marco Oostenbrink uit Rheezerveen

Eindelijk weer 
op orde
EEN ACUTE PRRS-UITBRAAK OP ZIJN BEDRIJF, 

BRACHT MARCO OOSTENBRINK UIT RHEEZERVEEN 

(OV.) ER IN DE ZOMER VAN VORIG JAAR TOE OM 

ALS EEN VAN DE EERSTE NEDERLANDSE BEDRIJVEN 

DE NIEUWE PRRS-VACCINS VAN BOEHRINGER 

INGELHEIM TE GEBRUIKEN. “NA EEN DIK HALF JAAR 

IS ALLES EINDELIJK WEER OP ORDE.”

>
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van de oorzaak. Het is de vraag of je die vindt en ik richt mij liever op 

de toekomst. Hoe voorkom ik zo goed mogelijk een nieuwe uitbraak.” 

De gevolgen van de PRRS-uitbraak waren fors, toch staat de Overijs-

selsevarkenshouder redelijk nuchter in de situatie. “Dat moet je ook 

doen, anders heb je vooral jezelf te pakken. Het komt altijd wel weer 

goed.”

Werkwijze 

De aanpak van Boehringer Ingelheim is er op gericht dat je insleep 

van het virus op het bedrijf zoveel mogelijk voorkomt (externe 

biosecurity), daarna zorgt voor een minimale blootstelling aan het 

virus (interne biosecurity) en vervolgens zorgt voor een maximale 

immuniteit (vaccinatiestrategie bepalen). Na de eerste zeugenvacci-

natie is daarom ook goed gekeken naar de werkwijze op het bedrijf. 

De looplijnen waren al goed. Oostenbrink loopt altijd al van jong 

naar oud en nooit terug. Aanscherping van de biosecurity in de 

biggenstal leek niet nodig. Wel zitten alle  diercategorieën op het 

bedrijf redelijk dicht bij elkaar. “Kraamstal en biggenstal zitten onder 

hetzelfde dak op circa tien meter van elkaar.” Dus werd besloten een 

extra ontsmettingsbak te gebruiken tussen de kraam- en de biggen-

stal. Wisselen van laarzen en overalls gebeurt er niet. “Wanneer we 

uit de vleesvarkensstal komen gaat de overall wel direct in de was. 

We gaan nooit met dezelfde kleding daarna weer door de biggen- of 

kraamstal.” Omdat het PRRS-virus bij biggen een fijne schuilplaats 

kan vinden, werd besloten alle biggen ook te vaccineren. Oosten-

brink doet dit op dag 20, net voor het spenen. 

De resultaten van het vaccineren lieten nog wel even op zich 

wachten. Marco verwachtte binnen een maand of vier, vijf wel 

verbetering te zien. Sinds januari heb ik het idee dat we er weer 

helemaal zijn.” Dat de PRRS nu onder controle is, vertaalt zich onder 

andere in het weer op peil hebben van het aantal levend geboren 

levensvatbare biggen. Dat ligt nu weer op 14,9. In het voorjaar en de 

zomer van vorig jaar lag dit regelmatig rond de 13 biggen. Uitschie-

ters naar boven de 14 waren in de zomer ook wel, maar dat ging dan 

wel gepaard met een uitval tot het spenen van dik 20%. “Het aantal 

levend geboren biggen is natuurlijk belangrijk, maar het gaat net zo 

goed om de kwaliteit. Ik heb het gevoel dat de groei van de biggen en 

de vleesvarkens beter is dan voorheen, maar ik heb nog geen cijfers 

om dat te onderbouwen.” 

‘Ik heb het gevoel 
dat de biggen en 

vleesvarkens beter 
groeien.’

Reportage | Succesvolle PRRS-aanpak

>

De totale PRRS aanpak 
   van Boehringer Ingelheim

Nieuwe PRRS vaccins op 

maat voor zeugen en biggen
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ReproCyc PRRS EU lyofi lisaat en suspendeervloeistof voor suspensie voor injectie voor varkens. Per dosis van 2 ml: Levend geattenueerd PRRSV, EU stam. Indicatie Voor actieve immunisatie van fokzeugen en -gelten. Ter vermindering van de duur 
van de viraemie, het percentage viraemische gelten/zeugen en de virale belasting van het bloed na blootstelling aan PRRSV. Aanvang immuniteit: 5 wkn. Duur immuniteit: 17 wkn. Vaccinatie van vrouwelijke fokdieren vermindert de negatieve 
voortplantingsstoornissen geassocieerd met PRRSv. Onder experimentele challenge condities werd reductie van transplacentaire virustransmissie aangetoond. Bij biggen van gevaccineerde zeugen werd een reductie van het negatieve effect 
van een PRRS virusinfectie (mortaliteit, klinische symptomen en gewichtstoename) aangetoond gedurende de eerste 20 levensdagen. Contra-indicaties Niet gebruiken bij beren die sperma produceren voor naïeve koppels. Niet gebruiken in 
PRRS naïeve koppels waarin de aanwezigheid van PRRSv niet is vastgesteld met betrouwbare diagnostische methoden. PPRSV naïeve gelten dienen niet gevaccineerd te worden tijdens de dracht. Bijwerkingen Een voorbijgaande verhoging 
van de lichaamstemperatuur (tot 2 °C) komt vaak voor tot 5 dgn na de vaccinatie. De temperatuur keert terug naar de normale range zonder aanvullende behandeling binnen 1 tot 4 dgn. Vaak kan verminderde eetlust worden waargenomen 
na vaccinatie. Vaak kan een zeer lichte zwelling of roodheid van de huid ter hoogte van de injectieplaats worden waargenomen. Deze reacties verdwijnen snel zonder behandeling (max 5 dgn meestal minder dan 2 dgn). Dosering Eénmalige 
intramusculaire injectie van één dosis (2 ml), ongeacht het lichaamsgewicht. Kan tijdens de dracht en lactatie worden gebruikt. REG NL 115087 UDD. Ingelvac PRRSFLEX EU lyofi lisaat 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 signifi cante vermindering van de klinische ademhalingssymptomen worden aangetoond bij de aanvang van de immuniteit. Contra-indicaties 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 voorbijgaande 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 bv, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, www.boehringer-ingelheim-ah.nl, +31(0)725662411. www.prrs.nl

Minder vruchtbaarheids-
problemen door PRRS 
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Expert | Dierenarts

‘Problemen met 
verwachtingen vanuit de 

biggenhandel ’

Dierenarts Gert van der Heiden

Brede aanpak

GERT VAN DER HEIDEN IS ALS ERKEND VARKENS-

DIERENARTS VERBONDEN AAN SLINGELAND 

DIERENARTSEN, EEN PRAKTIJK IN DE ACHTERHOEK 

MET 16 DIERENARTSEN EN 20 PARAVETERINAIREN. 

LOCATIES: SILVOLDE, AALTEN EN WESTENDORP. 

Gert van der Heiden: “De enige aanpak van PRRS is een brede 

aanpak. Vaccinatie is daarvan slechts een onderdeel. Biosecurity, 

management, huisvesting en overige gezondheid gerelateerde zaken 

zijn zeker zo belangrijk. Het klinkt misschien hard, maar ik zeg wel 

eens tegen varkenshouders dat ik niet vaccineer wanneer ze andere 

zaken niet oppakken. Veel varkenshouders weten inmiddels wel dat 

de oplossing voor gezondheidsproblemen niet alleen in een potje zit. 

Het 5-Step Process van Boehringer Ingelheim zien we dan ook als 

een bevestiging van onze aanpak.” 

“Wel stuiten we regelmatig op verkeerde verwachtingen, met name 

vanuit de biggenhandel. Daar heb ik wel serieuze problemen mee. 

Speelt er een probleem bij de vleesvarkenshouder, dan wordt er al 

snel geroepen: ‘ga maar vaccineren’. Zonder dat de andere maatre-

gelen benoemd worden. Daarmee wordt een compleet verkeerde 

voorstelling van zaken gegeven. Het staat niet alleen een serieuze 

aanpak van het probleem in de weg, het is voor de varkenshouders 

in kwestie ook zeer frustrerend. En dan krijgen ze een houding van: 

vaccineren helpt toch niet. Daar schieten we helemaal niets mee op.”

“Ik ben heel blij met de praktijk van voor de voet weg vaccineren. 

Dan weet je zeker dat je een 100%-dekkingsgraad hebt. Voordeel van 

het nieuwe vaccin van Boehringer Ingelheim is dat de ent-reactie 

nihil is. Ik heb daar zelf onderzoek naar gedaan. Vanuit onze praktijk 

volgden we 1.300 zeugen en keken daarbij naar het vreetpatroon, 

verwerpers en terugkomers. Uit ons onderzoek blijkt dat de vaccina-

tie hierop helemaal geen invloed heeft. Deze resultaten ga ik binnen-

kort ook presenteren op een dierenartsencongres in Dublin.”
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Deskundige Poul Henning Rathkjen

De achtergronden van de PRRS-vaccins

DE ONTWIKKELING VAN EEN 

VACCIN IS EEN LANGE WEG. 

DE DEENSE DIERENARTS 

POUL HENNING RATHKJEN 

IS ALS GLOBAL TECHNICAL 

MANAGER PRRS BIJ 

BOEHRINGER INGELHEIM 

VERANTWOORDELIJK VOOR 

DE ONTWIKKELING VAN DE 

NIEUWE VACCINS INGELVAC 

PRRSFLEX EU EN REPROCYC 

PRRS EU. HIJ GEEFT EEN KIJKJE 

IN DE KEUKEN. 

Boehringer Ingelheim brengt al jaren 

een PRRS-vaccin op de markt. En met 

succes, het is het meest verkochte 

PRRS vaccin ter wereld. Vooral in 

Noord Amerika en Azië wordt dit vac-

cin veel gebruikt. In Europa is dat rela-

tief minder. Dat heeft onder andere te 

maken met het type PRRS-virus dat in 

de verschillende delen van de wereld 

actief is. In Noord-Amerika en Azië is 

dat vooral het type 2, in Europa gaat 

het vooral om type 1. PRRS verandert 

continu, zowel het virus als ook de 

inzichten in de wetenschap en de 

aanpak in het veld. Zo begon meer dan 

acht jaar geleden een zoektocht naar 

het juiste vaccin voor Europa.

HOE ZIET DE WEG NAAR EEN 

VACCIN ER UIT?

“We zijn begonnen met de isolatie van 

twintig verschillende virusstammen 

van type 1. Daarvan bleven uiteinde-

lijk drie kandidaten over die verder 

zijn onderzocht op een mogelijke 

toepassing in een levend vaccin. Dat 

begint met uitgebreide laboratorium-

proeven. Daarbij kijk je naar veilig-

heid en effectiviteit. Het vaccin moet 

succesvol zijn in het beperken van 

zowel vruchtbaarheidsproblemen bij 

zeugen als longproblemen bij biggen 

en vleesvarkens. Na vijf jaar laborato-

riumonderzoek zijn we in 2012 gestart 

met het veldonderzoek op Hongaarse 

varkensbedrijven. In 2014 volgde het 

registratieproces. Dan ga je ook kijken 

of je het vaccin constant op hetzelfde 

kwaliteitsniveau kunt produceren. 

Uiteindelijk ben je dan acht jaar 

onderweg voordat je de vaccins daad-

werkelijk kunt introduceren.”

HOE BEPAAL JE DE VOOR 

HET VACCIN GESCHIKTE 

VIRUSSTAM?

“Het gaat om veiligheid en effecti-

viteit. Het gebruik van het levende 

virus in het vaccin mag niet leiden tot 

extra doodgeboren biggen of dode ge-

speende biggen. Integendeel. Op var-

kenshouderijen komen in de praktijk 

veel verschillende veldstammen voor. 

Dus moet de in het vaccin gebruikte 

stam zoveel mogelijk verschillende 

virusstammen kunnen neutraliseren. 

Tot slot moet het vaccin leiden tot een 

zo hoog mogelijke celrespons. Cellen 

moeten zich bij herhaalde blootstelling 

‘herinneren’ hoe ze zich moeten ver-

dedigen. Dat is zeker voor de zeugen 

belangrijk. Voor deze testen gebruik 

je veel verschillende veldvirussen uit 

diverse landen. Het vaccin werkt in de 

praktijk tot nu toe bij alle in het veld 

voorkomende virusstammen.”

WAAROM HEBBEN ZEUGEN EN 

BIGGEN EEN EIGEN VACCIN? 

“We gebruiken in beide vaccins de-

zelfde virusstam. Maar bij zeugen ligt 

de focus op vruchtbaarheidsproble-

men en bij biggen op longproblemen. 

Dat vraagt verschillende aanvliegrou-

tes. Het verschil zit in de dosering en 

in de adjuvans, de gebruikte vloeistof. 

Zeugen worden vaker blootgesteld 

aan het virus dan biggen, dus bij zeu-

gen moet de immuniteit groter zijn. De 

celrespons moet sterker zijn. Dat is ook 

waarom biggen met één vaccinatie toe 

kunnen en zeugen meerdere keren 

per jaar moeten worden gevacci-

neerd.”

Achtergrond | Onderzoek vaccin

WAAROM IS HET ZO 

BELANGRIJK OM ALLE DIEREN 

TE VACCINEREN?

“Iedereen begrijpt het belang om 

zeugen te vaccineren. Via de zeug 

zijn de biggen ook beschermd, maar 

dat stopt na het spenen. Maar biggen 

kunnen ook tussen spenen en slacht 

bloot staan aan het PRRS-virus. Daar 

komt bij dat biggen een behoorlijke 

virusvoorraad op kunnen bouwen. 

Ze zijn daardoor ook in staat lang 

en veel virus uit te scheiden en zo 

hok- en stalgenoten te besmetten. 

Er is dan zelfs een reëel gevaar dat 

geïnfecteerde biggen weer zorgen 

voor een herbesmetting bij de zeugen. 

Dat is een belangrijke reden om ook 

de biggen te vaccineren. Bovendien 

zorgt PRRS voor longproblemen en 

dus uitval bij biggen en vleesvarkens. 

De impact van PRRS op het aanjagen 

van problemen in de vleesvarkenstal 

wordt vaak nog onderschat, zeker in 

euro’s. Het terugdringen van longpro-

blemen is juist een belangrijke claim 

van onze vaccins.”

WAAROM ALLE ZEUGEN 

GELIJKTIJDIG VACCINEREN?

“We willen zeker zijn dat alle zeugen 

dezelfde immuniteitsstatus hebben. 

Dat bereik je door de zeugen iedere 

drie tot vier maanden tegelijkertijd 

voor de voet weg te vaccineren. Een 

alternatief is bijvoorbeeld het 6-60 

schema, waarop je de zeugen zowel op 

6 als 60 dagen na het werpen vacci-

neert. Maar doordat je altijd te maken 

hebt met terugkomers en wisselende 

draagtijden ontstaan er dan kleinere 

subpopulaties. En dus heb je dan groe-

pen die slechter beschermd zijn dan 

stalgenoten. Door voor de voet weg te 

vaccineren bespaar je de zeugenhou-

der bovendien veel administratie. Hij 

hoeft niet van iedere individuele zeug 

bij te houden wanneer ze is gevacci-

neerd.”
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‘Met de PRRS-truck slaagden wij 
er in op een speelse wijze en in 
een kort tijdsbestek de impact van 
PRRS op de Nederlandse varkens-
houderij toe te lichten.’

Marco Oostenbrink uit 
Rheezerveen (Ov.) was 
vorig jaar een van de 
eerste Nederlandse 
bedrijven die het nieuwe 
PRRS-vaccin van 
Boehringer Ingelheim  
gebruikte. 

Het aantal zeugenbedrijven dat 
de biggen tegen PRRS vaccineert 
is in een jaar gestegen van 14% 
naar 19%.

‘Speelt er een probleem 
bij de mester, dan wordt 
er al snel geroepen: ‘ga 
maar vaccineren’. Zonder 
dat de andere maatregelen 
benoemd worden. Daar-
mee wordt een compleet 
verkeerde voorstelling van 
zaken gegeven.’
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In vogelvlucht

REPORTAGE: PRRS DE BAAS

DIERENARTS GERT VAN DER HEIDEN
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Poul Henning Rathkjen is als Global Technical Manager 
PRRS bij Boehringer Ingelheim verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van de nieuwe vaccins Ingelvac PRRSFLEX EU 
en Reprocyc PRRS EU. Hij geeft een kijkje in de keuken.

ACHTERGRONDEN 

PRRS-VACCINS
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