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‘Vertrouwen in elkaar 
zorgt voor het  
beste resultaat.‘

Vertrouwen

Het is misschien een dooddoener, maar vertrouwen komt te voet en 

gaat te paard. En als men zegt geen vertrouwen te hebben is dat heel 

vervelend, of het nu op materieel of relationeel vlak is. Geen vertrou-

wen hebben is een emotionele uitspraak waar iemand redenen voor 

heeft. Probeer dat maar eens te weerleggen. 

In de varkenshouderij maken we de afspraken voor een deel ook op 

basis van vertrouwen. Zaken doen met elkaar berust voor een groot 

deel ook op de relatie die je met elkaar hebt en die is onlosmakelijk 

verbonden met vertrouwen. Ook voor onze producten is vertrouwen 

van belang.  

Natuurlijk worden wij ook wel eens geconfronteerd met twijfel over de 

effectiviteit van een vaccin. Maar geen enkel potje wordt vrijgegeven 

zonder een enorme kwaliteitsborging gedurende het gehele productie-

proces. Daar moet ik op vertrouwen. De resultaten van een vaccinatie 

kunnen echter uiteenlopen. Hier speelt onder andere ook de varkens-

houder zijn rol. 

Is het product goed gekoeld? Niet te koud toegediend? Juiste vaccina-

tiemoment?  Hoe is de hygiëne? Hoe wordt er gevacccineerd en zijn de 

dieren gezond tijdens vaccinatie? Was de diagnostiek goed en zijn er 

reeële verwachtingen? Wat speelt er verder nog in de stal? Goede infor-

matie en voorlichting helpt. Zeker wanneer het gepaard gaat met het 

vertrouwen in het vakmanschap van de varkenshouder. Vertrouwen in 

elkaar voor het beste resultaat.

Vertrouwen is een kwetsbaar begrip, maar wel een begrip waar we 

dagelijks mee bezig zijn. Vertrouwen in elkaar geeft tenslotte het beste 

resultaat, het is de brandstof van een goede relatie. Ook tussen varkens-

houder en leverancier.

Column |  Ludwig ten Broeke Kort |  Vaccin kiezen
 

Waar letten varkenshouders op?
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TECHNISCHE RESULTATEN VOOR EN NA HET INZETTEN VAN MYCOFLEX IN DE FLEXCOMBO

Het vaccineren van varkens is een investering in de gezond-

heid en dus in de prestatie van de dieren. En net als bij iedere 

investering komt het er dan op aan om de juiste afweging te 

maken bij de keuze van het vaccin. Uit onderzoek blijkt dat er 

voor varkenshouders drie belangrijke aandachtspunten zijn.

1. Effectiviteit

Een vaccin heeft effect op de technische resultaten en verdient 

dus ook een beoordeling op de verbetering van de technische 

resultaten: return on investment. Niet alleen in de biggenstal, 

maar zeker ook in de vleesvarkensstal. In een studie naar de 

effecten van het vers mengen van MycoFLEX en CircoFLEX 

op een Nederlands vleesvarkensbedrijf met 10.000 vleesvar-

kensplaatsen blijkt bijvoorbeeld dat de technische resultaten 

verbeteren, waardoor de opbrengst met bijna drie euro stijgt.

2. Veiligheid

Vaccineren geeft een dier een betere voorbereiding op de 

ontmoeting met een echte ziekteverwekker later in het leven. 

In de ideale situatie heeft een vaccin minimale impact direct 

na het toedienen en een maximale bescherming tegen ziekte-

verwekkers. In een slecht scenario presteren de dieren na 

vaccinatie enkele dagen minder goed doordat ze zich als gevolg 

van entreacties slechter voelen. Er zijn onderzoeken bekend 

dat entreacties leiden tot een voeropnamedaling van 170 gram 

per dag, gedurende een aantal dagen.  Ook zijn er gevallen 

bekend waarbij biggen in het kraamhok na de vaccinatie 

minder bij de zeug drinken, waardoor deze in het kraamhok 

berig wordt en de melkproductie stagneert. Het minimaliseren 

van entreacties is dan ook een belangrijk kwaliteitskenmerk 

van een vaccin.

3. Zekerheid 

Gezonde dieren zijn de basis voor gezonde relaties. Vaccinaties 

dragen bij aan een gezond en productief varken. Het is belang-

rijk dat vaccins zich onder verschillende veldomstandigheden 

hebben bewezen. Want de mate van infectie blijft onvoor-

spelbaar en vraagt om zekere bescherming. Dit draagt bij aan 

bestendige relaties in een keten waarin de schakels weten wat 

ze van elkaar kunnen verwachten.

Struik et al., IPVS 2014
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Ze zijn er nooit helemaal achter gekomen waar de PRRS-uitbraak 

vorig jaar vandaan kwam. “We monitoren al sinds jaar en dag op 

PRRS”, vertelt Peter van Gompel. “En vaccineren tegen PRRS doen 

we ook al jaren.” Toch kregen ze in 2015 te maken met een PRRS-uit-

braak. Een gesloten bedrijf, eigen transportmiddelen, strenge proto-

collen en eigen aanfok. Biosecurity kreeg altijd al veel aandacht op 

het bedrijf. Omdat ook andere varkenshouders in de omgeving vorig 

jaar problemen hadden met PRRS bleef de optie van een besmetting 

via de lucht ook nadrukkelijk in beeld. De kadaveropslag lag enkele 

tientallen meters verwijderd van de luchtinlaat van de biggenstal. 

Voor de zekerheid is de kadaveropslag daarom inmiddels verhuisd 

naar een plek op de hoek van het perceel. Een plek waar de wind 

meestal niet richting de stallen staat. 

Impact

De uitbraak bleef niet zonder gevolgen. Alle hygiënemaatregelen op 

het bedrijf zijn opnieuw tegen het licht gehouden. De werkafspraken 

en protocollen zijn verder aangescherpt en er is samen met Boehrin-

ger Ingelheim gewerkt aan een vaccinatiestrategie, bestaande uit een 

voor-de-voet-vaccinatie van de zeugen en biggenvaccinatie. De meest 

vergaande interne maatregelen op het bedrijf zijn genomen in de 

vleesvarkensstal. Er wordt nu de laatste hand gelegd aan de ombouw 

van de vleesvarkensstal naar Hy Care stal. “Het is een combinatie 

van zaken. Scherp hygiënisch werken moet tussen de oren zitten. 

Dat vraagt om duidelijke protocollen waar je je aan moet houden.” Zo 

wisselen stalmedewerkers voortaan bij het binnengaan en verlaten 

van iedere afdeling van schoeisel. De afdelingslaarzen komen de 

afdeling niet uit. ”Aan de andere kant kun je delen van het bedrijf zo 

inrichten dat je ook wel hygiënisch moet werken. Dat je het eigenlijk 

niet fout kunt doen.” Verder zijn de wanden en de vloeren zo afge-

werkt met coating dat vuil niet in het beton kan binnendringen. De 

afleverhokken zijn zo ingericht en geplaatst dat de stalmedewerker 

en de chauffeur van de vrachtwagen niet  bij elkaar in de buurt 

komen. 

Monitoring

En toch gaat deze aanpak de broers niet ver genoeg. “De maatre-

gelen zijn er vooral op gericht om op ons eigen bedrijf de risico’s 

nog verder onder controle te brengen. Want dat is wat je eigenlijk 

doet, risico’s managen. Iedere dag. Want je weet dat als je een dag 

overslaat het mis kan gaan.” Joris en Peter gaan nog een stap verder 

dan maatregelen op hun eigen bedrijf. Een deel van het ‘gevaar’ komt 

immers van buiten. Joris: “En daar weet je toch eigenlijk te weinig 

van. Daarom willen wij graag een veterinaire buienradar. Griep en 

PRRS liggen bijvoorbeeld altijd op de loer. Dan wil je weten waar het 

wel en niet zit, zodat we ons er tegen kunnen wapenen.” In overleg 

met dierenarts Bart de Jongh kwam het plan voor een ARC (Area 

Regional Control) in beeld. In Amerika zijn goede resultaten met deze 

aanpak geboekt. 

Anoniem

In Reusel beginnen ze klein, om deelnemers niet af te schrikken. Van 

Gompel schat dat in een straal van een vierkante kilometer rond het 

bedrijf circa 60.000 vleesvarkens en 10.000 zeugen zitten. Een eerste 

stap is het in kaart brengen van de PRRS-status van de vijf bedrijven 

die nu aan het project meedoen. Daarbij wordt ook gekeken naar de 

typering van de aanwezige PRRS-stammen. “Wij krijgen een ano-

Reportage | Externe Biosecurity

Joris en Peter van Gompel kijken verder

Veterinaire 
Buienradar
JORIS EN PETER VAN GOMPEL KIJKEN NA EEN 

ONVERWACHTE PRRS-UITBRAAK, VORIGE 

ZOMER, VERDER DAN HUN EIGEN BEDRIJF. “WIJ 

WERKEN AAN EEN VETERINAIRE BUIENRADAR 

ZODAT WE KUNNEN ANTICIPEREN OP WAT ER BIJ 

BEDRIJVEN IN DE BUURT GEBEURT.” EEN AANPAK 

DIE OOK HELPT BIJ HET VERGROTEN VAN HET 

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK, VERWACHTEN DE 

BROERS. 
>

‘Iedere dag  
risico’s managen, 
dat is wat je doet.’
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niem overzicht van de vijf bedrijven. We weten wel wie we zelf zijn, 

maar niet de bedrijven achter de andere statussen. Dat weten alleen 

de dierenarts en Boehringer Ingelheim, zij begeleiden het project.” 

Dat de status van de andere bedrijven anoniem is, maakt de broers 

niet zoveel uit. Peter: “Misschien is die die anonimiteit wel nodig om 

draagvlak en openheid te creëren. Je wilt toch niet als het bedrijf met 

de slechtste status te boek staan. Ik denk dat een open vergelijking 

op dit moment ook nog een stap te ver is. De anonimiteit zorgt er wel 

voor dat iedereen meedoet. En het gaat mij op dit moment vooral om 

de kennis die je samen opdoet.” Uiteindelijk is het de bedoeling dat 

alle varkenshouders in het gebied meedoen.

Door de PRRS-status met elkaar te vergelijken en waar nodig actie 

te ondernemen kunnen de vijf deelnemers hun gezondheidsstatus 

verhogen. Daar is Van Gompel van overtuigd. “En schiet een bedrijf 

ineens omhoog, dan weet je dat een virus erg actief is en kun je de 

maatregelen verder aanscherpen.” Zo zijn bijvoorbeeld ondertussen 

de vaccinatieprotocollen van de betrokken bedrijven op elkaar af-

gestemd. Van Gompel ziet wel meer mogelijkheden in de samenwer-

king binnen een ARC, zoals monitoring van andere ziektes. “Maar 

misschien kunnen we de veterinaire risico’s ook wel verkleinen door 

bijvoorbeeld diertransporten of het moment van vaccineren op el-

kaar af te stemmen. Risico’s honderd procent uitbannen is een utopie, 

maar dit kunnen wel stappen de goede kant op zijn.”

Maatschappelijk draagvlak

De gebiedsaanpak heeft volgens Van Gompel nog een belangrijk 

voordeel. In de gemeente Reusel/De Mierden staat de intensieve 

veehouderij onder druk, net als in andere Brabantse gemeenten. 

Huisartsen wijzen regelmatig op risico’s voor de volksgezondheid. 

“Wij kunnen niet zonder maatschappelijk draagvlak. Dus daar 

willen we graag aan werken. Het opzetten van een ARC kan daarbij 

helpen. Door onze aanpak werken we aan de beheersing van de 

gezondheidsrisico’s voor onze dieren. Tegelijkertijd heeft helpt dat 

de risico’s voor de volksgezondheid terug te dringen. Dan hebben 

we dus te maken met een gedeeld belang voor de veehouderij en 

de maatschappij. Wij werken scherp met protocollen en we weten 

wat er binnen en buiten de stal speelt. We kunnen geen garanties 

afgeven, maar we laten wel zien dat we er alles aan doen de risico’s te 

beheersen.” 

Joris en Peter van Gompel houden in Reusel (N-Br.) 1.700 zeugen en 

8.500 vleesvarkens. Het grootste deel van de vleesvarkens zit op een 

tweede locatie enkele honderden meter verwijderd van het zeugenbedrijf. 

‘Een gedeeld 
belang voor 

varkenshouderij  
en maatschappij.’

Reportage | Externe Biosecurity

>

De totale PRRS aanpak 
           van Boehringer Ingelheim

+ +
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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 
gedurende alle fasen 
van de cyclus

ReproCyc®

PRRS EU -
Zeugen en gelten
vaccinatie

Betere prestaties van 
kraamhok tot slacht 

Ingelvac
PRRSFLEX® EU -
Biggen
vaccinatie

Systematische aanpak
5-Step Process

ERVARINGEN NEDERLANDSE MARKT NA 1 JAAR
✔ Succesvol “voor de voet” ingezet bij zeugen✔ Zelden entreactie na vaccinatie✔ Technische ondersteuning met maatwerk✔ 3 miljoen zeugen en biggen gevaccineerdVraag uw dierenarts om meer informatie.

677926_AdvBI_PRRS_210x297_new.indd   1 11-10-16   17:15
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VAN VLEESVARKENS 
WORDEN HEEL WAT 
GEGEVENS VERZAMELD. 
GEZONDHEIDSSTATUSSEN, 
TECHNISCHE RESULTATEN, 
SLACHTGEGEVENS. EEN BRIJ 
AAN GEGEVENS WAARVAN 
INZICHT IN DE ONDERLINGE 
SAMENHANG NOG WEL EENS 
ONTBREEKT. HET DELTA-
SCORE PROJECT BRENGT 
DAAR VERANDERING IN 
EN LAAT BIJVOORBEELD 
ZIEN DAT PRRS OOK BIJ 
VLEESVARKENS EEN NIET TE 
ONDERSCHATTEN INVLOED 
HEEFT. INITIATIEFNEMER 
DIERENARTS RUTGER JANSEN 
VERTELT HOE EN WAT.

Rutger Jansen werkte tot deze zomer 

bij voerfabrikant ForFarmers en trad 

kort geleden in dienst bij Boehrin-

ger Ingelheim als Technical Service 

Manager. Vanuit deze positie levert hij 

samen met twee collega dierenartsen 

technische ondersteuning in het veld. 

Vleesvarkens houden is volgens Jan-

sen een redelijk gestructureerde acti-

viteit. Je legt de varkens op, geeft ze te 

drinken en te eten, zorgt voor goede 

omstandigheden en zoekt op tijd de 

juiste varkens uit voor de slacht. Maar 

als het niet loopt zijn er niet altijd 

gegevens voorhanden zijn om veron-

derstellingen te onderbouwen.

HOE ZIET HET DELTA-SCORE 

PROJECT ER UIT?

“Het is in eerste instantie vooral de 

aanwezige gegevens op een georgani-

seerde manier bij elkaar brengen en 

vergelijken. De gegevens op een vlees-

varkensbedrijf zijn nog te vaak losse 

eilandjes. De informatie wordt zelden 

samengebracht in een dataset. Doe 

je  dat wel, dan kun je een vertaalslag 

maken naar  het management. Dan 

weet je of je bepaalde infectieziekten 

wel of niet kunt linken met de techni-

sche resultaten. Voorwaarde daarbij is 

wel dat je vergelijkt op basis van gene-

tica. De verschillen tussen genetische 

lijnen zijn te groot om ze op een hoop 

te gooien. Binnen het DELTA-Score 

project laten we de varkenshouder op 

één A4-tje zien hoe hij ten opzichte 

van anderen presteert. Dan weet je 

ook waar  je met je management  op 

moet inzoomen om de genetische 

potentie in de stal te benutten.”

HOEVEEL GEGEVENS  

ZIJN ER?

“In het DELTA-Score project zijn nu 

gegevens van circa 140 bedrijven 

verzameld. Als vergelijkingsmate-

riaal gebruiken we de resultaten 

van deze bedrijven. We trekken ook 

vergelijkingen met landelijk bekende 

cijfers. Uiteindelijk wil je toe naar een 

hele grote dataset waarin je veel meer 

kennis over prestaties en verbanden 

binnen heel Nederland in kaart kunt 

brengen. Dan kun je ook beter op 

zoek gaan naar het verhaal achter de 

cijfers. Waarom presteren sommige 

bedrijven beter dan anderen? Wat 

zijn de succesfactoren? Hoeveel kun je 

investeren om een bepaald probleem 

te tackelen?”

ER IS SPECIALE AANDACHT HET 

PRDC-COMPLEX. WAT IS DAT?

“Het is de afkorting van Porcine 

Respiratory Disease Complex, een 

verzamelnaam voor een complex 

aan luchtwegproblemen: Mycoplas-

ma, App, PRRS, Circo en griep. Deze 

aandoeningen hebben vaak met 

elkaar te maken. Ze grijpen op elkaar 

in. Daarom is het bijzonder interessant 

om daar in te duiken. Luchtwegpro-

blemen zijn zelden te wijten aan één 

aandoening alleen. Dat blijkt ook al 

heel duidelijk uit de cijfers die er nu 

zijn. Je wilt inzicht in waarom een 

vergelijkbare infectie op het ene be-

drijf een veel grotere impact heeft dan 

op een ander bedrijf.”

Achtergrond | PRRS en vleesvarkens

WAT IS HET BELANG VAN PRRS 

IN PRDC?

“We weten dat PRRS op circa 90% van 

de vleesvarkensbedrijven aanwezig 

is. We weten ook dat PRRS altijd 

gepaard gaat met lagere groei, hogere 

voederconversie en meer problemen 

met luchtwegen. PRRS  ondermijnt 

het immuniteitssysteem van varkens. 

De schade die het aanricht hangt van 

veel oorzaken af en dat verschilt sterk 

per bedrijf. Op vleesvarkensbedrijven 

met problemen of verminderde pres-

taties is PRRS wel vaak als rode draad 

aanwezig. Er werd lang gedacht dat 

PRRS op vleesvarkensbedrijven niet 

zo veel kwaad kon, maar die veron-

derstelling kunnen we wel definitief 

aan de kant schuiven. Uit de analyses 

blijkt namelijk dat PRRS-positieve 

vleesvarkensbedrijven veel vaker 

longproblemen, een mindere groei 

en slechtere voerconversie hebben 

in vergelijking met PRRS- negatieve 

vleesvarkensbedrijven.”

WAT IS DE LES VOOR DE 

VLEESVARKENSHOUDERS?

“Vleesvarkenshouders moeten er voor 

zorgen dat ze de gezondheidsstatus 

van hun dieren en hun bedrijf goed 

bewaken. Uit het DELTA-Score project 

weten we nu dat het zin heeft om de 

onderlinge informatie in de gegevens 

te bestuderen en te vergelijken met 

andere bedrijven. Een belangrijke les 

daarbij is om de impact van PRRS in de 

vleesvarkensstal niet te onderschat-

ten, bij problemen speelt PRRS vaak 

een rol. Dus is het zaak een serieus 

plan van aanpak te hebben om PRRS 

binnen het vleesvarkensbedrijf een zo 

klein mogelijke kans te geven om rond 

te gaan en schade aan te richten.” 

Deskundige Rutger Jansen

Vlak PRRS-schade ook in de vleesvarkensstal niet uit
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Expert | Varkenshandelaar

‘Een gezonde big  
alleen is niet genoeg.’

Biggenhandelaar Rob Thijssen:

Stabiele  
biggen

ROB THIJSSEN IS SAMEN MET GEERT THIJSSEN EN 

GERARD DROST EIGENAAR VAN VARKENSHANDEL 

THIJSSEN - DROST IN HET LIMBURGSE LEUNEN. 

ONGEVEER 35% VAN DE DOOR HEN VERHANDELDE 

BIGGEN GAAN NAAR DUITSE VLEESVARKENSHOUDERS.

Rob Thijssen: “De gemiddelde vleesvarkenshouder wil maar één 

ding: gezonde biggen. Maar een gezonde big alleen is niet genoeg. De 

gezondheid van de biggen moet ook stabiel zijn, het hele jaar door. 

Zonder ups en downs, zodat de vleesvarkenshouder weet wat hij in 

de stal krijgt. Stabiele biggen, daar is zowel de vermeerderaar als de 

vleesvarkenshouder het meest bij gebaat.”

“Uit ervaring weten we dat dit het best te bereiken is bij een ver-

meerderaar die geen concessies doet. Bedrijven die te allen tijde 

voldoen aan alle kritische voorwaarden. Die geen overbezetting heb-

ben, niet te jong spenen en die de biggen wat zwaarder afleveren, op 

28 tot 30 kilo. Dan heb je een big waar de vleesvarkenshouder op kan 

bouwen. We zien dat bijvoorbeeld heel goed terug in biggen die op 

0,4 m2 onder het Beter Leven keurmerk worden geleverd. De extra 

ruimte die zij hebben zie je direct terug in de stabiele kwaliteit.”

“Een vermeerderaar wordt voor stabiele biggen beloond door een 

stabiele afzet. Geen enkele vleesvarkenshouder zit te wachten op 

steeds andere biggen van een andere herkomst. Hij bouwt ook het 

liefst een stabiele relatie met een vermeerderaar op. Dat is voor alle 

partijen het beste, ook voor de vermeerderaar. Een stabiele relatie 

vertaalt zich altijd in de beste prijs. Bij een wisseling van relaties 

moet je altijd weer investeren in een relatie, ook financieel.”

“Gezondheid van biggen speelt dus een belangrijke rol. Wat zeker 

niet wil zeggen dat biggen een deken van vaccinaties mee moeten 

nemen. Als de voorwaarden bij een vermeerderaar en bij de vlees-

varkenshouder kloppen dan kan een big in de vleesvarkensstal 

ziektedruk opvangen. Maar zolang die omstandigheden nog niet 

optimaal zijn, kan een gerichte vaccinatie, ook tegen PRRS, helpen 

een goede big bij de vleesvarkenshouder af te leveren.” 
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KEUZE VACCIN

‘Vertrouwen speelt een cruciale rol in de 
relatie tussen de leverancier van een vaccin 
en de varkenshouder die het toedient.’

Joris en Peter van Gompel 
kijken na een onverwachte 
PRRS-uitbraak verder dan 
hun eigen bedrijf. “Wij 
werken aan een veterinaire 
buienradar zodat we 
kunnen anticiperen op wat 
er bij bedrijven in de buurt 
gebeurd.”

Bij de keuzen van een vaccin zijn 
er voor een varkenshouder drie 
belangrijke afwegingen: effectivi-
teit, veiligheid en zekerheid.  

Van vleesvarkens worden heel 
wat gegevens verzameld. Een 
brij aan gegevens waarin de 
onderlinge samenhang nog wel 
eens ontbreekt. Het DELTA-Score 
project brengt daar verandering in. 
Initiatiefnemer dierenarts Rutger 
Jansen vertelt hoe en wat.
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p.3

p.4

In vogelvlucht

REPORTAGE: 
VETERINAIRE BUIENRADAR

DELTA-SCORE PROJECT 
GEEFT INZICHT

p.8

‘Een gezonde big alleen is niet genoeg. De 
gezondheid van de biggen moet ook stabiel zijn, 
het hele jaar door. Zonder ups en downs, zodat de 
vleesvarkenshouder weet wat hij in de stal krijgt.

BIGGENHANDELAAR 

ROB THIJSSEN

p.10


