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‘Je hebt zelf grote invloed 
op het verspreiden van de 
PIA-bacterie.’ 

Nee tegen 
diarree 

Als ik me voor de geest haal hoe beroerd je kunt zijn van een rake buik-

griep, dan moeten die experts wel gelijk hebben. Is er dan onevenredig 

veel aandacht voor luchtwegaandoeningen in de varkenshouderij? 

Als je het als mono-infecties beschouwt misschien wel. Maar diezelfde 

experts leerden mij dat ellende nooit alleen komt en dat het veelal co -

infecties zijn die gezamenlijk de algehele gesteldheid verslechteren. 

Veel infectie-ellende is te voorkomen (of tenminste te verlichten) door 

goed hygiënebeleid. Kraamstalmanagement en preventie van geboorte-/

speendiarree worden altijd in één zin genoemd. Herkenbaar, want mijn 

kinderen zingen na het toiletbezoek ook ‘na poepen en plassen, handen 

wassen’. PIA-infecties worden op een bedrijf rondgesleept door de var-

kenshouder zelf of door andere dragers (ongedierte). Ook hier geldt dus 

dat je zelf een heel grote invloed hebt op de verspreiding van deze kiem. 

Ondertussen hebben we veel ervaring met Enterisol. Ook vleesvar-

kenshouders ontdekken dat dit vaccin de darmstabiliteit verstevigt. 

Scherp voeren qua kostprijs en grondstofkeuze compenseert vaak snel 

de investering  in Enterisol. Daarom zijn we verheugd dat we nu de 

brijvoerclaim hebben voor Enterisol, zodat varkenshouders op een een-

voudige en effectieve manier de darmgezondheid kunnen stabiliseren. 

Toediening van het vaccin via het drinkwater of door de brij. De keus is 

aan u.  

De darmen bepalen, volgens experts, voor zo’n 75% of je gezond bent en 

gezond voelt. Dat geldt zowel bij mensen als dieren. Ik geloof het graag. 

Voldoende reden om alles op alles te zetten diarree zoveel mogelijk 

buiten de deur te houden.

Column |  Ludwig ten Broeke Kort |  Entericolix
 

Lange bescherming 
tegen diarree
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WANNEER ZIET U DIARREE BIJ UW BIGGEN?

Uit marktonderzoek van Agridirect onder 264 Nederlandse var-

kenshouders bleek vorig jaar dat maar liefst 67% van de bedrijven 

te maken heeft met diarree in de kraamstalperiode, meestal in de 

eerste twee weken. Van de ondervraagde varkenshouders gaf 31% 

aan ook in de eerste twee weken na het spenen nog last te hebben 

van diarree bij de biggen. 

Lange bescherming

De aanpak van E. coli en Clostridium bestaat meestal uit het vac-

cineren van de zeugen, de biggen krijgen dan bij voldoende biest-

opname vervolgens de antistoffen binnen. Het is wel belangrijk dat 

een vaccin voldoende lang bescherming biedt. Met Entericolix is dat 

het geval. Via dit nieuwe vaccin van Boehringer Ingelheim zijn de 

biggen tot minstens vier dagen na het spenen beschermd tegen de 

klinisch relevante E. coli stammen en Clostridium perfringens type 

C. Daarnaast biedt Entericolix tot tenminste zeven dagen na het 

spenen een unieke bescherming tegen oedeemziekte.

Speciale adjuvans

Entericolix bevat de meest in het veld voorkomende E. coli stam-

men en Clostridium perfringens type C. Als enige zeugenvaccin 

bevat het ook het type E. coli (F18ab), dat oedeemziekte veroorzaakt. 

Het speciaal ontwikkelde innovatieve adjuvans, de hulpstof van het 

vaccin, speelt een belangrijke rol bij de lange immuniteitsduur. Het 

zorgt voor een langdurige sterke productie van antistoffen. Daar-

naast heeft de Entericolix een gunstig veiligheidsprofiel en is het 

makkelijk verspuitbaar. De eerste reacties uit Nederlandse, Duitse 

en Deense markt zijn positief. 

Kraamstalmanagement

Naast vaccinatie tegen E. coli en Clostridium is een goede biestopna-

me en het kraamstalmanagement minstens zo belangrijk bij de aan-

pak van diarree. In samenwerking met uw eigen dierenarts kunnen 

de dierenartsen van Boehringer Ingelheim u hierbij helpen. Wilt u 

hier meer over weten, neem dan contact op met uw dierenarts.

Bron: Agridirect Hokdierscanner 2016,  
uitgevoerd onder 264 Nederlandse varkenshouders.

DIARREE TEN GEVOLGE VAN E. COLI EN CLOSTRIDIUM KOMT BIJ BIGGEN NOG 

STEEDS VEEL VOOR. NIET ALLEEN IN HET KRAAMHOK, MAAR OOK NA HET SPENEN. 

MET ENTERICOLIX INTRODUCEERT BOEHRINGER INGELHEIM HET EERSTE ZEUGEN

VACCIN DAT BIGGEN TOT NA HET SPENEN BESCHERMING BIEDT.

57%

eerste helft 
kraamstalperiode

tweede helft 
kraamstalperiode

12 weken na 
het spenen

36 weken na 
het spenen

10%

31%

2%
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Afgelopen jaar ging de Drenthehoeve verder met investeren in de 

vleesvarkensstallen. Twee oude stallen, samen goed voor 2.000 

plaatsen, gingen tegen de vlakte. Een nieuwe stal met 2.300 plaatsen 

vaccinatie met Enterisol Ileitis via de brij. “Het pakt in de praktijk 

goed uit. We hebben het afgelopen anderhalf jaar eigenlijk helemaal 

geen problemen meer met PIA gehad.” Hoe anders was dat in 2011. 

Handelshuis Schuttert nam in dat jaar de Drenthehoeve over en 

installeerde direct een nieuwe brijvoerinstallatie. Opslag voor bijpro-

ducten was er volop, er staan elf silo’s rond de brijvoerkeuken. Door 

de bedrijfsomvang, 12.000 varkens, kloppen leveranciers graag in 

Geesbrug aan de deur. De omloopsnelheid is er hoog en Kelder houdt 

er van om een voordeeltje in de voerkosten in te kunnen boeken. In 

de praktijk leverde dat aanvankelijk problemen op. De wisselende 

voersamenstelling zette de darmgezondheid van de varkens onder 

druk en PIA stak regelmatig de kop op. In overleg met de dierenarts 

van De Varkenspraktijk werd besloten tot iets luxer voeren en een 

vaccinatie met Enterisol via de brij over te gaan. 

Erwin vaccineert nu eens per drie weken een groep van zo’n 2.000 

vleesvarkens, drie weekgroepen. De dieren krijgen dan gedurende 

vier voerbeurten voer met Enterisol daarin opgelost. Twee dagen 

daarvoor heeft Erwin al extra aandacht voor de voeropname van 

de varkens. Daar stelt hij de voerhoeveelheid goed op af, zodat ieder 

varken voldoende vaccin binnenkrijgt.  Ook in de grotere groepen 

blijkt deze manier van vaccineren voldoende. De vaccinatie had 

snel effect op de technische resultaten. In een jaar tijd steeg de 

gecorrigeerde gemiddelde dagelijkse groei van 724 naar 816 gram. 

De uitval daalde van 4 naar 1,9 procent en de EW-conversie daalde 

van 2,79 naar 2,62. Naast een verbetering van de resultaten leverde 

de vaccinatie ook meer werkplezier op. De koppels zijn uniformer 

en de afdelingen komen een week eerder leeg. Het afgelopen jaar 

bleven deze resultaten op peil. Kelder: “Voor mij een teken dat de 

darmgezondheid stabiel is. De PIA is goed onder controle. Zowel de 

zichtbare effecten als de onzichtbare PIA-schade, want PIA zorgt 

vaak ook voor teruglopende technische resultaten zonder dat je het 

in de gaten hebt.”

Volgende stap

Volgens dierenarts Rick Janssen van de Varkenspraktijk mag je op 

een bedrijf met de omvang van De Drenthehoeve niet verwach-

ten dat PIA helemaal verdwijnt. “Het ligt altijd op de loer. Door te 

Reportage | Darmgezondheid

De Drenthehoeve vaccineert standaard via de brij tegen PIA

Darmgezondheid op orde
VARIËREN MET BIJPRODUCTEN. DAT IS EEN GROOT 

VOORDEEL VAN EEN BRIJVOERINSTALLATIE. ZEKER 

WANNEER ER ZOVEEL VARKENS LIGGEN ALS OP 

DE DRENTHEHOEVE. MAAR OM HET WISSELENDE 

MENU GOED TE KUNNEN VERWERKEN, MOET DE 

DARMGEZONDHEID WEL IN ORDE ZIJN. DANKZIJ EEN 

VACCINATIE TEGEN PIA IS DAT IN GEESBRUG HET GEVAL.

>

‘Wij boeken graag 
een voordeeltje in 

de voerkosten.’

kwam er voor terug. Bij de inrichting is rekening gehouden met 

de welzijnseisen die vleesconcepten voor de stallen hanteren. De 

afdelingen tellen twee rijen van maximaal zes hokken. Bedrijfsleider 

Erwin Kelder: “De hokken kunnen we in grootte variëren. Daardoor 

zijn we flexibel en kunnen we kiezen of de varkens op 0,8 of 0,9 of 1 

m2 liggen. We gaan uit van groepen van circa veertig vleesvarkens.” 

De stallen zijn voorzien van daglicht, dat via de nok binnenkomt. 

Omdat de stallen tegen elkaar aan staan, is daglichttoetreding via de 

zijmuren niet mogelijk. 

Sensorvoedering

De Drenthehoeve voert de varkens brij via sensorvoedering. De 

kleine voerbak in een grote groep werkt goed. Dat geldt ook voor de 
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vaccineren blijf je de PIA wel de baas. Op die manier kun je extra 

voerkosten voorkomen, soms leidt het zelfs tot lagere voerkosten.” 

Op de Drenthehoeve is het nu tijd voor de volgende stap. Doel is om 

de gemiddelde dagelijkse groei verder te verhogen naar 850 gram. 

Die extra groei moet er voor zorgen dat iedere ronde op het bedrijf 

nog een week korter gaat duren, zodat de biggenstroom vanaf 

zusterbedrijf De Polderhoeve vlotjes verloopt. “Wij moeten op het 

vleesvarkensbedrijf zorgen dat ze op het zeugenbedrijf niet met big-

gen omhoog komen te zitten.” Een ronde van opleg tot opleg duurt nu 

19 weken, 18 weken is het doel. Dat betekent dat er nog 30-35 gram 

groei per dag bij moet. “Dus gaan we harder voeren. In veel gevallen 

ontstaan juist dan vrij snel darmproblemen. Omdat de darmgezond-

heid op ons bedrijf nu stabiel is, verwacht ik geen problemen.”

Experimenteren

De goede darmgezondheid en de doelstelling in resultaten zijn voor 

Kelder aanleiding om weer wat meer te experimenteren met de 

aangeboden bijproducten. “Ik wil extra groei en dat vraagt aan de 

ene kant om hoogwaardige producten. Met voldoende eiwit en 

zetmeel. We willen een EW-waarde van 1.15 voeren. Aan de andere 

kant willen we natuurlijk de voerkosten in de hand houden. Die 

twee uitgangspunten botsten wel eens, want met sommige goedkope 

bijproducten kan ik voedingtechnisch niet zo veel.” 

Afgelopen jaar pakte het wel goed uit doordat De Drenthehoeve 

een groot aanbod kreeg van hoogwaardige goed in het rantsoen 

passende zuivelproducten. “Ik sluit het altijd kort met de nutritionist 

van Agruniek Rijnvallei, onze voerleverancier. Zuivelproducten zijn 

wel gevoelig voor gisting. Daar moet je goed opletten. We laten de 

bijproducten regelmatig controleren en koppelen de resultaten ook 

terug naar de leveranciers. Dat houdt hen scherp.” Ook producten als 

voerbier en voergist maakten afgelopen jaar incidenteel onderdeel 

uit van het rantsoen. 

De Drenthehoeve houdt alle zaken regelmatig tegen het licht, dus 

ook de PIA-vaccinatie komt wel eens op tafel. Erwin: “Maar we 

blijven vaccineren. De stabiliteit van de darmgezondheid is ons veel 

waard. Het zorgt niet alleen voor betere technische resultaten, maar 

ook voor een betere doorstroom van de dieren. Dat zie je in de hele 

bedrijfsvoering terug en daar heb je iedere dag plezier van. Stoppen 

met vaccineren zal niet direct gevolgen hebben in de eerste ronde, 

maar je weet niet wat het in de ronden daarna doet.”

De Drenthehoeve in Geesbrug (Dr.) telt 12.000 vleesvarkensplaatsen. 

De biggen zijn afkomstig van de Polderhoeve waar 1.200 zeugen liggen. 

Beide bedrijven zijn onderdeel van Handelshuis Schuttert. Erwin Kelder 

is bedrijfsleider op de Drenthehoeve. De vleesvarkens krijgen brij. Op het 

bedrijf staan opslagsilo’s voor maximaal tien bijproducten. 

‘Hogere groei 
moet zorgen 

voor een kortere 
vleesvarkens

periode.’

Reportage | Darmgezondheid

>

Enterisol® Ileitis, Lawsonia intracellularis, geattenueerd levend vaccin voor varkens, lyofi lisaat en oplosmiddel voor orale suspensie. Indicatie: Actieve immunisatie van klinisch gezonde varkens van 
3 weken leeftijd en ouder om de intestinale laesies veroorzaakt door Lawsonia intracellularis infectie te verminderen en om de variatie in groei en het verlies aan gewicht dat in verband gebracht wordt met de 
ziekte te verminderen. Onder veldcondities werd een verschil in gemiddelde dagelijkse groei tot 30 g/dag gezien voor gevaccineerde varkens in vergelijking met niet gevaccineerde varkens. Bescherming 
begint vanaf 3 weken na vaccinatie en houdt ten minste 17 weken aan. Contra-indicaties en bijwerkingen: Geen. Dosering: 2 ml orale suspensie per dier. Wachttijd: nul dagen. REG NL 10302, UDD. 
Meer info: Boehringer Ingelheim bv, Postbus 8037, 1802 KA, Alkmaar, tel. 072-5662411, vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com, www.boehringer-ingelheim-ah.nl, 1. Bornhornder, Praktische Tierartz, 2007.

 Gezondere varkens 

 Verbeterde technische resultaten1 

 Natuurlijke vaccinatieroute

 Locale immuniteitsopbouw

Preventie werkt

PIA snel en makkelijk te lijf
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VACCINEREN TEGEN PIA 
KAN HEEL GOED VIA HET 
DRINKWATER, LANGE TROG 
EN NU OOK VIA HET BRIJVOER. 
ZOWEL BIJ DE BIGGEN 
ALS BIJ VLEESVARKENS. 
VOLGENS ANITA ADAMS VAN 
BOEHRINGER INGELHEIM 
IS EEN GROOT VOORDEEL 
VAN DEZE METHODES VAN 
TOEDIENEN VAN ENTERISOL 
ILEITIS DAT HET VACCIN 
DIRECT TERECHT KOMT 
WAAR HET ZIJN WERK 
MOET DOEN: IN DE DARM. 
“HET IS DE NATUURLIJKE 
VACCINATIEROUTE.”

Anita Adams is account manager var-

ken. Ze houdt zich veel bezig met het 

opstarten en evalueren van bedrijven 

die tegen PIA vaccineren. Bij het oraal 

toedienen van het  vaccin is het van-

zelfsprekend belangrijk dat de dieren 

voldoende binnen krijgen. Dus is het 

zaak dat de biggen of vleesvarkens 

dan goed gezond zijn en er geen stress 

is. Dat betekent in ieder geval dat de 

speendip bij de biggen of de dip na het 

opleggen van vleesvarkens voorbij 

moet zijn.

WAAROM VACCINEREN  

TEGEN PIA?

“Klinische en subklinische PIA-infec-

ties hebben altijd een nadelig effect 

op de technische resultaten. Bij ach-

terblijvers is dat duidelijk zichtbaar, 

maar ook bij de andere dieren zijn die 

effecten aanwezig. Belangrijkste doel-

stelling van een PIA-vaccinatie is dan 

ook het verbeteren van de technische 

resultaten. Door de dagelijkse groei te 

verhogen, de EW-conversie te verbe-

teren en de uitval te verlagen. Zijn de 

technische resultaten op niveau, dan 

kan vaccinatie ook een alternatief zijn 

voor het terugdringen van het aantal 

dierdagdoseringen tegen Lawsonia.”

WAT ZIJN DE VOORDELEN  

VAN VACCINEREN VIA 

DRINKWATER?

“Deze manier van vaccineren is 

eenvoudig. Het kost niet veel tijd en 

de enige benodigde apparatuur is een 

doseerinstallatie. De varkenshouder 

maakt een vooroplossing van het 

vaccin aan en sluit deze tank aan 

op de dosator. In 15 tot 20 minu-

ten ben je klaar en kan het vaccin 

haar werk doen. Sneller kun je een 

koppel varkens niet vaccineren. Via 

een vergelijkbare manier is ook het 

toedienen van Enterisol Ileitis door de 

brij redelijk eenvoudig. Daar komt bij 

dat via oraal vaccineren het vaccin de-

zelfde route aflegt als de PIA-bacterie 

(Lawsonia intracellularis), het is de na-

tuurlijke vaccinatieroute. Bovendien 

komt het vaccin zo direct op de plek 

waar de infectie zit, in de dunne darm. 

Daar kan de immuniteitsopbouw 

meteen beginnen. Die snelle route is 

ook van belang om dat Enterisol een 

levend vaccin is.”

WAT IS HET VOORDEEL VAN 

EEN LEVEND VACCIN? 

“Een levend vaccin triggert direct 

het immuunsysteem en is zodanig 

verzwakt dat het een varken niet ziek 

maakt. Zo wordt de locale en cellulaire 

immuniteit sterker ontwikkeld, daar 

waar het nodig is tegen deze kiem. De 

PIA-bacterie is tijdens de productie 

van het vaccin gevriesdroogd, het ver-

keert als het ware in een winterslaap. 

Bij het aanmaken van het vaccin 

wordt de bacterie weer geactiveerd. 

In de periode van vier tot zes uur na 

het aanmaken heeft het vaccin het 

meeste effect op het activeren van 

het immuunsysteem. In die periode 

moeten alle te vaccineren biggen 

of vleesvarkens het vaccin dan ook 

binnen hebben gekregen. Omdat het 

een levend vaccin is, zijn koppelbe-

handelingen met antibiotica van te 

vaccineren dieren drie dagen voor 

en drie dagen na vaccinatie taboe. 

Anders schakel je het vaccin uit.”

Achtergrond | Drinkwatervaccinatie Enterisol

WAAR MOET JE OP LETTEN? 

“Het is vooral belangrijk om op het 

juiste moment te vaccineren, voordat 

de dieren tegen de PIA- infectie aan-

lopen. Het laatste moment van vacci-

neren is twee tot drie weken voor de 

blootstelling. Dat moment kan tussen 

bedrijven verschillen. Van probleem-

bedrijven is bijvoorbeeld bekend dat 

halverwege de vleesvarkensperiode 

40% van de vleesvarkens positief is, 

aan het einde van de vleesvarkenspe-

riode is dat 80%. Bloedonderzoek geeft 

inzicht in de specifieke bedrijfssitua-

tie. Verder is het natuurlijk belangrijk 

dat alle dieren het vaccin binnenkrij-

gen. Meet het waterverbruik in de dag 

voor vaccinatie en pas de hoeveelheid 

vooroplossing daar op aan. Door een 

kleurstof toe te voegen aan de voorop-

lossing is goed te volgen of het water 

met daarin opgelost vaccin bij alle 

dieren komt. Bovendien zorgt deze 

kleurstof voor een veilige omgeving 

voor het vaccin in het water.”

HOE EVALUEER JE DE  

VACCINATIE?

“Dat begint met een goed beeld van 

de situatie voor het vaccineren: de 

groei, de EW-conversie, de uitval, 

de spreiding binnen de koppel. Op 

basis van deze cijfers maken we een 

inschatting van het te verwachten 

effect. Na zeven tot acht maanden 

kijken we opnieuw naar deze cijfers 

om zo te bepalen wat het effect is 

geweest. Dan kijken we ook hoe PIA 

zich in deze periode heeft gemani-

festeerd. De omstandigheden op een 

bedrijf bepalen natuurlijk altijd het 

uiteindelijke resultaat en die omstan-

digheden verschillen van bedrijf tot 

bedrijf. Geen bedrijf is hetzelfde. Maar 

de effecten van de PIA-vaccinatie zijn 

vaak positief.”

Deskundige Anita Adams

‘Vaccineren door drinkwater  en brij is handig en effectief’
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Expert | Voerspecialist

‘Alles staat of valt  
met een fitte zeug.’

Zeugen en biggenspecialist Peter Zanders:

Biest
management 

PETER ZANDERS IS TOPSPECIALIST ZEUGEN EN BIGGEN 

BIJ VOERFABRIKANT FORFARMERS.

Peter Zanders: “Dat biestmanagement belangrijk is, daarvan zijn de 

meeste zeugenhouders inmiddels wel doordrongen. Biestmanage-

ment begint echter niet pas bij de geboorte van de biggen, maar al 

een paar stappen eerder. Alles staat of valt met een fitte zeug. Een 

zeug in goede conditie betekent een grotere kans op vitale biggen 

die beter in staat zijn de benodigde biest op te nemen. Dat is extra 

belangrijk voor de biggen die in het tweede deel van de worp ter 

wereld komen. Iedere drie uur halveert namelijk de hoeveelheid 

antistoffen in de biest.“

“Een hoge voeropname in de tweede helft van de voorafgaande 

lactatie en een flushvoer tussen spenen en insemineren helpen bij 

een goede en gelijkmatige ontwikkeling van de eicellen. Dat is de 

eerste aanzet voor een uniforme toom. In de eerst zes weken van de 

dracht moeten de zeugen driekwart van hun verloren conditie van 

de vorige lactatie periode terugkrijgen. Daarna is het toewerken naar 

een optimale conditie op twaalf weken dracht. Een verhoging van de 

voergift in de laatste maand van de dracht zorgt voor een groeispurt 

van de nog ongeboren biggen.”

“Een fitte zeug betekent een soepeler werpproces en dus een grotere 

kans dat pasgeboren biggen snel in beweging komen en voldoende 

biest drinken. De optimale conditie is nog belangrijker nu de toom-

grootte nog steeds stijgt. Het kost zeugen veel energie om biggen 

ter wereld te brengen. Oudere zeugen hebben daarbij eerder een 

energietekort tijdens het werpen dan jongere zeugen. En daardoor 

duurt het werpproces langer. Standaard lactatievoer biedt dan te 

weinig. Een optimaal samengesteld prelactatievoer kan bijdragen 

aan een vlot geboorteproces, en speelt dus een belangrijke rol in 

biestmanagement.”  

“Biestmanagement houdt ook nauw verband met kraamstalma-

nagement. Tijd en aandacht zijn daarbij cruciaal. Warme en droge 

omstandigheden helpen veel biggen er door heen. Een big moet zo 

snel mogelijk via de biest energie opnemen. Dat lukt alleen wanneer 

een big op temperatuur blijft.”
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‘De darmen bepalen, volgens experts, 
voor zo’n 75% of je gezond bent en 
gezond voelt. Dat geldt zowel bij mensen 
als dieren. Ik geloof het graag.’

De Drenthehoeve vaccineert 
de vleesvarkens standaard 
via de brij tegen PIA. Met 
succes. De darmgezondheid 
is stabiel en de technische 
resultaten zijn fors verbe-
terd. Tijd voor de volgende 
stap.

Boehringer Ingelheim introduceert 
een zeugenvaccin dat biggen tot 
na het spenen beschermt tegen  
E. coli en Clostridium.

Vaccineren met Enterisol Ileitis 
via het drinkwater is populair. De 
methode is handig, eenvoudig en 
effectief. Accountmanager Anita 
Adams van Boehringer Ingelheim 
begeleidt veel bedrijven bij de 
opstart en evaluatie van deze 
vaccinatie.
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In vogelvlucht

REPORTAGE: STABILITEIT

VACCINATIE DOOR 
DRINKWATER EN BRIJ

p.8

‘Biestmanagement begint niet pas bij de geboorte 
van de biggen, maar al een paar stappen eerder. 
Alles staat of valt met een fitte zeug.’

TOPSPECIALIST  
PETER ZANDERS
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