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‘Op termijn kan 
Nederland  
PRRS-vrij zijn’

Jan Schuttert
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‘Eerst analyseren  
en dan pas conclusies 
trekken.‘

Denksport

In mijn vrije tijd beoefen ik al bijna veertig jaar de damsport. Bij 

denksporten is het van belang vooruit te denken, een plan te maken en 

vervolgens te zetten. Zonder plan heb je geen succes. Soms is de aanval 

de beste strategie, andere keren werkt een verdedigende strategie beter. 

Dat heeft ook met de tegenstander te maken. 

Bij diergezondheid bieden diverse ziektekiemen tegenstand. Belangrijke 

vragen zijn dan welke kiemen het betreft? Of ze schade veroorzaken en 

welke strategie is nodig om die schade te beperken? Het is belangrijk om 

te analyseren voordat je conclusies trekt en beslist welke zet je speelt. 

Nico Wertenbroek betoogt dat een goede analyse bij Mycoplasma be-

langrijk is. “Zorg dat je geen gat in je verdedigingsmuur krijgt.” Niet elke 

zet leidt tot succes. Het is aan u de goede te kiezen en dan zal blijken dat 

preventie werkt. Wij helpen u daar graag bij.

Sinds december ben ik werkzaam bij Boehringer Ingelheim als Business 

Unit Manager. Boehringer wil een partner zijn voor de sector. En heeft 

als motto ‘preventie werkt’. In dit nummer stelt Jan Schuttert dat 

varkenshouden denksport is. En dat kan ik alleen maar onderschrijven.

Column |  Alfred van Lenthe Kort |  Hokdierscanner 
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Medio 2017 stelde marktonderzoeker  

Agridirect in de jaarlijkse Hokdierscanner 

vragen over vaccinaties aan bijna 400 

varkenshouders met meer dan 300 

fokzeugen. Wat opvalt is dat steeds meer 

bedrijven tegen PRRS vaccineren, 37% 

in 2017 ten opzichte van 27% in 2016. 

Ook het aantal bedrijven dat tegen Circo, 

Mycoplasma én PRRS vaccineert is in een 

jaar tijd fors toegenomen, van 19% in 2016 

naar 28% in 2017. Het aantal bedrijven dat 

tegen Circo én Mycoplasma vaccineert was 

in 2017 vergelijkbaar met een jaar eerder: 

71%.

Steeds meer vaccinatie tegen PRRS

FLEXCOMBO MEEST INGEZET
Biggenvaccinatie tegen Circo én Mycoplasma vormt de laatste jaren steeds 

meer een basisvaccinatie, zeven op de tien zeugenbedrijven kiest hiervoor. 

Uit onderzoek van Agridirect blijkt dat een meerderheid van die bedrijven 

de beide vaccins van Boehringer Ingelheim gebruikt: voor de effectiviteit 

en gemak van de FLEXcombo, het mengen en gezamenlijk toedienen van 

CircoFLEX en MycoFLEX.

Ontwikkeling van het percentage bedrijven dat biggen vaccineert  
tegen Circo, Mycoplasma en PRRS

Marktaandeel Mycoplasma vaccins in 2017

Marktaandeel Circo vaccins in 2017
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Met het afleveren van PRRS-vrije biggen heeft Handelshuis Schut-

tert al volop ervaring. Het voordeel is helder. Volgens Jan Schuttert 

loopt het op een vleesvarkensbedrijf met PRRS-vrije biggen gewoon 

allemaal een stukje lekkerder. “De biggenenting tegen PRRS werkt 

Naast alle hygiënemaatregelen is voor ons vooral de strikte all-in 

all-out per leeftijdsgroep heilig. Bij ons heeft een biggenstal geen 

restafdeling, alle biggen gaan mee naar het vleesvarkensbedrijf. Dat 

is een belangrijk onderdeel om het PRRS-virus dood te laten lopen. 

Dat vraagt op het zeugenbedrijf wel om voldoende biggenplekken en 

je moet met de vleesvarkenshouder goede afspraken maken over de 

opvang van de lichtere biggen. Dat kan met specifiek voer of je houdt 

ze langer op startvoer. Vergeet niet, deze biggen hebben misschien 

niet het gewicht, maar wel de leeftijd. Voer je ze apart, dan komen ze 

er wel bij. Zo doen gesloten bedrijven het al veel langer, maar in de 

biggenhandel wordt er veel moeilijker over gedaan. De lichte biggen 

laten liggen is een restafdeling is vragen om moeilijkheden. Er moet 

weer een rangorde komen en de kans op besmetting met PRRS is 

groot.”

Het transport van de biggen is ook een belangrijk punt?
“Niet alleen voor PRRS, ook tegen PED. We weten allemaal wel dat de 

hygiëne op transport in de zomer lekkerder loopt. In de wintermaan-

den is het allemaal lastiger en kun je er je vraagtekens bij zetten. De 

jongens doen hun best, maar de omstandigheden spelen ook een rol. 

Voor ons is truckcooking daarom al langer standaard. Door de wagen 

goed te verhitten schakel je de kiemen uit. Wij doen het al vijf jaar en 

hadden meer navolging verwacht. Velen onderschatten de invloed 

van het vervoer.”

 

Is het afleveren van PRRS-vrije biggen een opstap naar een 
PRRS-vrij bedrijf?
“Dan heb je het over SPF, dat is lastig. In Nederland kun je dat met 

depop-repop wel bereiken, maar in veel gebieden is het voor een 

bedrijf lastig om ziektevrij te blijven. Zodra het mogelijk is, zou ik 

het wel willen. Maar ik heb ook weleens zitten denken aan all-inn 

all-out bij de zeugen om een hoger gezondheidsniveau te bereiken. Je 

vervangt dan alle zeugen na zeven worpen. Het is een alternatief om 

eens te bekijken.”

Hoe belangrijk is die hogere gezondheid?
“Voor de afzet heel belangrijk. Kijk, Spanje en Denemarken zijn voor 

ons nu grote concurrenten, met een betere PRRS-status. Dat scheelt 

Interview | PRRS

Varkenshandelaar en -houder Jan Schuttert:

‘PRRS-vrij komt steeds dichterbij’
Het is nog toekomstmuziek, misschien verre toekomst-

muziek. Dat weet Jan Schuttert ook. Maar de varkens-

handelaar is er van overtuigd dat Nederland op termijn 

vrij van PRRS kan zijn. “Het is ons met Aujeszky ook 

gelukt en het zou goed zijn voor de kostprijs en de 

afzetmogelijkheden van de biggen.”

>

‘All-in All-out bij 
de zeugen is een 

alternatief om eens 
te bekijken’

lang door. Alles gaat wat makkelijker, ook richting andere infecties, 

zoals App. Dat is ook een kwaaie, maar wel een belangrijke om te be-

strijden. Zeker ook in verband het terugdringen van de dierdagdose-

ringen. Maar vergeet ook de effecten op het zeugenbedrijf niet. Door 

PRRS-vrije biggen, heb je ook minder infectie bij de zeugen. En dat zie 

je terug in de vruchtbaarheid en in de vitaliteit van de biggen. Dat is 

weleens een onderschat aspect van PRRS bij biggen.”

Was het een lange weg om zover te komen?
“Jazeker. Je moet goed nadenken wat je doet. Zeker in relatie tot 

PRRS is varkenshouden denksport. De moeilijkheid is het virus con-

stant te isoleren. Er wordt veel gesproken over de externe biosecuri-

ty, maar de interne biosecurity is rond PRRS zeker net zo belangrijk. 
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in de kosten. We moeten in Nederland oppassen dat we het met al die 

entingen niet op de gezondheidskosten gaan verliezen.”

En dat terwijl twee keer vaccineren nu al bijna standaard is.
“In de Best Piglet Price zijn nu standaard twee entingen opgenomen, 

maar deze zijn niet benoemd. Meestal gaat het om Mycoplasma en 

Circo, maar het kan ook PRRS zijn. Het opnemen van twee entingen 

heeft veel duidelijkheid gegeven. Het neemt onzekerheid weg en 

daardoor heb je minder discussie. Binnen de adviescommissie van 

de Best Piglet Price willen we ook wel drie entingen in de prijs op-

nemen, maar daarvoor is het draagvlak nog te klein. Dat zal nog wel 

een paar jaar duren.” 

Is dat niet in tegenspraak met de roep om lagere gezondheids-
kosten?
“Als iedereen tegen PRRS ent, krijg je de hele infectiedruk beter 

onder controle en dat levert ook weer geld op. Het massaal enten is 

een belangrijke stap naar een PRRS-vrij Nederland, eerst meer enten 

om daarna terug te kunnen schakelen. De kans om PRRS uit te ban-

nen groeit. Er komen minder bedrijven, dus ook meer varkensarme 

regio’s. Maar hoe snel we stappen zetten, hangt ook af van wat we 

willen. Met een integratiestructuur kun je sneller, maar dat willen 

we hier niet. Daar is niks mis mee, maar we moeten onze denkwijze 

wel wat meer op het integratie-denken aanpassen. Standaard enten 

brengt PRRS-vrij dichterbij.“

Denken we niet te makkelijk over enten?
“Met alleen enten kom je er ook niet. Er is meer nodig. Maar ga je 

enten, doe het dan ook goed. Het moet geen rauswerk zijn, dat zie ik 

onderweg te veel. Entstof is niet goedkoop, gebruik het dan ook goed. 

De dierenarts speelt hierin een belangrijke rol, de dierenarts hoort 

in mijn ogen een soort supervisor te zijn. De dierenarts moet de me-

dewerkers een consequent verhaal vertellen en in de gaten houden 

dat daar naar gehandeld wordt. De dierenarts moet tijd krijgen en 

nemen om het hoe en waarom uit te leggen. Dan creëer je draagvlak 

en dat loont. Om die rol te vertolken moet een dierenarts ook ver-

stand hebben van voer en ventilatie. Wanneer het nodig is, haal je er 

specialisten bij. Aandacht zorgt altijd voor betere resultaten.”

Handelshuis Schuttert bestaat naast een varkenshandel uit een var-

kenshouderij met zes locaties met in totaal 4.500 zeugen en 20.000 

vleesvarkensplaatsen. Daarnaast is er nog een akkerbouwbedrijf met 

bijna 500 hectare.

‘Ga je enten, doe 
het dan ook goed’

Reportage | PRRS-vrij

>

VERTROUWEN IN GOEDE RESULTATEN
“Gezonde dieren zijn de basis voor gezonde relaties. Door vaccinatie met de 
FLEX vaccins heb ik vertrouwen in goede resultaten. Want voorspelbaarheid 

van spenen tot slacht is het allerbelangrijkste, voor de hele sector.”

Ingelvac
PRRSFLEX® EU

Ingelvac
CircoFLEX®

Ingelvac
MycoFLEX®

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. 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. 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. 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. 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. 

DIT IS WAAROM… DIT IS WAAROM… DIT IS WAAROM… DIT IS WAAROM… 
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Tussen hoesten en Mycoplasma 
wordt vrij snel een link gelegd. 
En dat is lang niet altijd terecht, 
vindt Nico Wertenbroek. 
Hoesten kan namelijk zoveel 
verschillende oorzaken hebben. 
“Kauwtouwtjes kunnen 
enorm helpen om snel meer 
informatie te verzamelen over 
welke ziektekiemen er rond 
gaan. Dan pas is er serieus iets 
over de rol van Mycoplasma bij 
acute hoestproblemen in het 
geheel te zeggen.”

Nico Wertenbroek is varkensdie-

renarts bij Boehringer Ingelheim, 

hij houdt zich onder andere met 

Mycoplasma bezig en verzamelde 

de laatste jaren veel gegevens. “Dan 

zie je onderweg heel duidelijk dat 

de aanwezigheid van Mycoplasma 

lang niet altijd voor problemen zorgt. 

Openbaart Mycoplasma zich, dan 

zijn er vaak ook andere bacteriën en 

virussen aanwezig. Mycoplasma heeft 

een trigger nodig om zich sneller te 

verspreiden, verspreiding vindt vaak 

plaats in de slipstream van andere 

ziektekiemen. Mycoplasma komt pas 

echt in actie als ‘anderen’ een gat in 

de verdedigingsmuur van het varken 

hebben geslagen.

HOEVEEL EN WAAR KOMT  
MYCOPLASMA VOOR?

“Uit een recente screening op honderd 

vleesvarkensbedrijven waren 52 

bedrijven positief. Dit onderzoek, in 

samenwerking met ForFarmers, is 

uitgevoerd met behulp van bloedjes 

die net voor de slacht zijn genomen. 

Zo’n 60 tot 70 procent van de zeugen-

bedrijven vaccineert de biggen tegen 

Mycoplasma, voor de export vaak op 

vraag van de afnemer.  

De Mycoplasmakiem alleen verspreidt 

zich langzaam, vooral van dier op dier. 

Er zijn maar relatief weinig bedrijven 

waar alleen Mycoplasma voor pro-

blemen zorgt. Mycoplasma laat zich 

vaak zien in combinatie met meer 

ziektekiemen. Mycoplasma problemen 

komen vooral voor op vleesvarkens-

bedrijven. Op zeugenbedrijven zorgt 

de Mycoplasma klinisch niet vaak 

voor problemen. Is dat wel het geval, 

dan is het vaak een naïef bedrijf met 

een nieuwe introductie.”

HANGEN HOEST EN  
MYCOPLASMA ALTIJD SAMEN?

“Nee, zeker niet. Griep en PRRS zijn bij 

hoest vaker een boosdoener. Neem bij 

onderzoek daarom meerdere mogelijk-

heden mee. Met kauwtouwtjes is vrij 

snel vast te stellen welke ziektekie-

men in een ‘hoestafdeling’ actief zijn, 

dat geeft veel informatie over een mo-

gelijke Mycoplasmaverdenking. Door 

op de touwtjes te sabbelen scheiden 

de varkens alle aanwezige kiemen af. 

Maar niet alle aanwezige kiemen ver-

oorzaken daadwerkelijk problemen. 

Daarom is het ook belangrijk om op 

hetzelfde moment via kauwtouwtjes 

informatie te verzamelen over dieren 

die enkele weken ouder en enkele 

weken jonger zijn. Dat geeft veel 

informatie over het moment van be-

smetting van de geteste kiemen. Met 

kauwtouwtjes kun je in korte tijd veel 

informatie van meerdere dieren ver-

zamelen. Hoe meer puzzelstukjes, hoe 

beter. Secties van acuut zieke dieren 

zijn altijd een belangrijke informa-

tiebron. Informatie aan de slachtlijn 

kan ook aanvullende informatie op-

leveren, maar bedenk wel dat dit een 

eindopname is van vaak weken, soms 

maanden na het begin van de hoest. 

Afwijkende longen kunnen veel ver-

schillende oorzaken hebben.”

WAT MAG JE VERWACHTEN 
VAN EEN MYCOPLASMA  
VACCINATIE?

“Een vaccinatie leidt tot minder 

klinische verschijnselen. Maar dat 

wil bijvoorbeeld niet zeggen dat de 

varkens niet meer hoesten. Hoest kan 

zoveel verschillende oorzaken heb-

ben. Bedenk ook dat vaccinatie de ver-

spreiding van bacterie niet stopt, het 

brengt de bacterie alleen beter onder 

controle. Komt een gevaccineerde big 

met Mycoplasma in contact dan raakt 

het ook besmet en gaat de versprei-

ding verder, maar wel minder sterk 

dan bij gevaccineerde dieren. Alleen 

heeft een gevaccineerde big/vleesvar-

ken er ‘technisch’ minder last van. De 

effecten van een Mycoplasma-enting 

moet je daarom vooral bekijken aan 

de hand van een verbetering van de 

technische cijfers.”

Achtergrond | Mycoplasma

WANNEER KAN IK BIGGEN HET 
BEST VACCINEREN?

“De meeste biggen lopen pas in de 

vleesvarkensstal tegen Mycoplasma 

aan. Voor deze bedrijven maakt het 

dus niet zo veel uit wanneer je de 

biggen vaccineert. Het zou ook nog in 

de biggenstal kunnen, zeker als daar 

geen andere infecties zoals bijvoor-

beeld PRRS rondgaan. Vaccinatie van 

biggen vindt vaak in het kraamhok 

plaats, in de eerste of de derde week. 

Op veel bedrijven komt de vaccinatie 

arbeidstechnisch rond het spenen 

het beste uit. Dan is de vaccinatie ook 

beter te combineren met bijvoorbeeld 

andere vaccinaties zoals Circo en/of 

PRRS. Vaccineren in de eerste week 

brengt het risico met zich mee dat het 

vaccin minder effectief is omdat het 

te maken krijgt met de maternale im-

muniteit, de bescherming die de zeug 

aan de big meegeeft. En zeker met 

toenemende vaccinatie van zeugen 

en gelten is dit een aandachtspunt. Bo-

vendien leert het Project Bigvitaliteit 

ons dat het op latere leeftijd uitvoeren 

van de eerste vaccinatie één van de 

bruikbare succesfactoren is.”

EN ALS MYCOPLASMA OP HET 
ZEUGENBEDRIJF OPDUIKT?

“Problemen met Mycoplasma op een

zeugenbedrijf zijn vaak het gevolg van

een niet-stabiele zeugenstapel. Een

Mycoplasma besmetting is dan vaak

het gevolg van de aanvoer van gelten. 

Een infectie kan dan rondgaan onder 

de zeugen en biggen op een bedrijf dat 

negatief is voor Mycoplasma. 

Een infectie kan rondgaan op

een bedrijf dat negatief is voor Myco-

plasma. Dan is het vooral zaak om de 

basis goed te versterken. Vaccineer de 

zeugen én gelten, zorg voor een sta-

biele instroom en besteedt extra aan-

dacht aan quarantaine en adaptatie.”

Deskundige Nico Wertenbroek

‘Mycoplasma vaak in slipstream’
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Expert | Dierenarts

‘Alles begint met  
een plan.’

Dierenarts Pieter van Rengen: 

Onder  
controle 

Pieter van Rengen is één van de 17 gecertificeerde 

varkensdierenartsen binnen DAP Lintjeshof. Zijn 

werkgebied is het noorden en het oosten van het 

land. De Lintjeshof is actief in Nederland, Duitsland 

en België.

Pieter van Rengen: “De PRRS-aanpak op veel bedrijven is vooral het 

onder controle brengen en houden van de situatie. Dat is maatwerk. 

Soms is er een versterkte burcht waarbinnen de regels minder strikt 

zijn. De andere keer is de interne biosecurity heel strikt, maar is de 

buitenkant een stuk minder. Natuurlijk speelt ook de leeftijd en de 

opbouw van het bedrijf en het type zeug mee. Maar het begint altijd 

met een plan en een vorm van een monitoring. Wat is de situatie, 

wat is de geschiedenis, wat is de omgeving? Pas dan kun je met 

elkaar afspreken waar je naar toe wilt.” 

“Mijn ervaringen met de Combat app van Boehringer zijn goed. Het 

is een goed bruikbare methode om de risico’s en verbeterpunten in de 

randvoorwaarden in kaart te brengen. Bij een goede PRRS-beheer-

sing hoort ook een keuze voor een gericht vaccinatieschema. Er is 

een tendens richting een bedrijfsentingen met drie keer per jaar alle 

zeugen en opfokgelten voor de voet weg enten. De zeugen verdragen 

het goed en het brengt rust op niet stabiele bedrijven.” 

“Is PRRS op het bedrijf onder controle, dan is een uitstroom van 

PRRS-vrije biggen van kraamstal naar biggenstal een eerste stap. Dat 

vraagt een goede knip tussen zeugen en biggen. Een volgende stap 

kan het afleveren van PRRS-onverdachte biggen van 25 kilo zijn. 

De afnemer speelt daarin ook een rol. Vanuit mijn regio gaan veel 

biggen richting Duitsland, een PRRS-enting is dan standaard.” 

“Veel bedrijven zien helaas niet het voordeel van helemaal PRRS-vrij 

zijn. Het kost veel moeite en het risico op herbesmetting is groot. 

Bovendien kan dat eigenlijk niet zonder een gebiedsgerichte aanpak 

met kennis van de status van alle bedrijven. En dat is in Nederland 

heel lastig.”
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ALFRED VAN LENTHE

PRRS VACCINATIE

‘Bij denksporten is het van belang vooruit te 
denken. Zonder plan heb je geen succes. Soms 
is de aanval de beste strategie, andere keren 
werkt een verdedigende strategie beter. Dat 
heeft ook met de tegenstander te maken. Bij 
diergezondheid bieden diverse ziektekiemen 
tegenstand.’

Varkenshandelaar en 
-houder Jan Schuttert is er 
van overtuigd dat Nederland 
op termijn vrij van PRRS kan 
zijn. “Het is ons met  
Aujeszky ook gelukt en 
het zou goed zijn voor de 
kostprijs en de afzetmoge-
lijkheden van de biggen.”

Het aantal bedrijven dat tegen PRRS 
vaccineert is in 2017 verder gegroeid. 
Onder de gebruikte vaccins, zijn de vac-
cins van Boehringer Ingelheim populair.

Tussen hoesten en Mycoplasma 
wordt vrij snel een link gelegd. En dat 
is lang niet altijd terecht, vindt Nico 
Wertenbroek. Hoesten kan namelijk 
zoveel verschillende oorzaken hebben. 
“Kauwtouwtjes kunnen enorm helpen 
om hierover snel meer informatie te 
verzamelen.”
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In vogelvlucht

INTERVIEW: JAN SCHUTTERT

MYCOPLASMA IN 
SLIPSTREAM
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‘De PRRS-aanpak op veel bedrijven is vooral het onder 
controle brengen en houden van de situatie. Dat is 
maatwerk. Soms is er een versterkte burcht waarbin-
nen de regels minder strikt zijn. De andere keer is de 
interne biosecurity heel strikt, maar is de buitenkant 
een stuk minder.’

DIERENARTS 
PIETER VAN RENGEN

p.10


