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‘Het zit ‘m in de  
temperatuurwisselingen‘ 

Je zou er  
hittestress  
van krijgen

In 16% van gemelde gezondheidsproblemen bij varkens gaat het volgens 

de GD om digestie, waarvan een derde infecties met Lawsonia, oftewel 

PIA, betreft. Uit meldingen in de Online Monitor blijkt dat dierenartsen 

bij stijgende temperaturen vaker de diagnose PIA stellen. Ik zie vooral 

problemen bij wisselende temperaturen. Mijn stelling: het zit ‘m in 

wisselingen in de voeropname, in schrokgedrag bij dalende temperatu-

ren. Dan is de darmbelasting wellicht te hoog en kan de combinatie met 

hittestress net de trigger zijn voor acute PIA.

Vaccinatiecheck
Gedurende het hele jaar voer ik bij varkenshouders vaccinatiechecks 

uit. Ik kijk dan uitgebreid mee met de toediening van Enterisol Ileitis. 

Aandacht voor kleine details kunnen een groot verschil maken, je ziet 

het direct in de resultaten. 

De meeste bedrijven vaccineren via de dosator. Ongeacht het aantal 

biggen, kost vaccinatie dan 15-20 minuten. Uitgangspunt: alle biggen 

moeten de kans krijgen om hun portie vaccin op te nemen. Gebeurt dat 

goed en op het juiste moment, dan zie je dat de varkens het veel beter 

doen. Niet alleen minder uitval door acute PIA, maar vooral meer groei 

en scherpere voederconversie. Dus meer varkens afleveren op jaarbasis! 

Orale vaccinatie is dus makkelijk, veilig, en belangrijker nog, het werkt. 

Het vaccin komt daar waar het probleem is: in de darmen.

Wilt u ook een vaccinatiecheck? Neem contact op en samen zorgen we 

dat u PIA onder controle houdt.

Deze zomer kende opnieuw uitzonderlijke temperaturen van ruim 

35°C. Mijn ervaring van de afgelopen periode? Veel problemen 

met acute PIA! Zoals ook de GD al heeft geconcludeerd steeg het 

percentage meldingen van PIA in de afgelopen jaren. 

Column |  Anita Adams
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Dat Salmonella en PIA hand in hand kunnen gaan, is al langer be-

kend. Op zich is dit ook logisch. Staat de darmgezondheid onder druk, 

dan is het voor ziekteverwekkers zoals E. coli, Salmonella, Clostridia 

en PIA vaak feest. Deels doordat er onverteerd voer in de dikke darm 

terecht komt. Vooral onverteerd eiwit en zetmeel geven dan aanlei-

ding tot een verstoorde darmflora waarbij ongewenste bacteriën en 

opportunisten de overhand krijgen.  

Naast een lagere uitscheiding van Salmonella1,2, zijn er ook aanwij-

zingen dat gebruik van Enterisol de productie van Salmonella anti-

lichamen vermindert. Dat is een belangrijke graadmeter voor  

de Salmonella-status van vleesvarkenhouders. De reductie in Salmo-

nella antistoffen is enkele jaren geleden ook bevestigd in een Duits 

onderzoek bij vier vleesvarkensbedrijven met een hoge Salmonella 

status3 (Figuur 1). In totaal zijn daarbij 709 bloedmonsters geanaly-

seerd, verdeeld over de vier bedrijven. Het aantal bloedmonsters 

dat boven de kritische waarde in de Salmonellamonitoring (OD40%) 

kwam reduceerde door de inzet van Enterisol Ileitis van 32,6% 

naar slechts 13,4% (Tabel 1).  Verlaging van Salmonella antistoffen 

is ook mogelijk door bijvoorbeeld toediening van mierenzuur aan 

het drinkwater. Brijbedrijven in Nederland hebben fors minder 

Salmonella besmettingen (indien gemeten met bloedonderzoek)5, 

voornamelijk door de inzet van zure bijproducten. Per afgeleverd 

varken is via het drinkwater gemiddeld zo’n 1,25 liter zuur nodig. 

Vaccinatie met Enterisol is vaak goedkoper, zeker als dit ook effect 

heeft op de voederconversie en groei van de varkens. Bij een zware 

Salmonella-druk is vaak wel een combinatie van maatregelen nodig. 

Bel ons gerust als u hier eens over wilt praten. 

Enterisol Ileitis: 
ook meer grip op 
Salmonella
Veldervaringen leren ons al langer dat vaccineren met 

Enterisol Ileitis een stabiliserend effect heeft op de 

algemene darmgezondheid en dus ook op Salmonella. 

Enkele wetenschappelijke studies laten nu ook 

daadwerkelijk zien dat toediening van Enterisol duidelijk 

leidt tot minder uitscheiding van Salmonella in de mest 

van vleesvarkens. 

AANDACHT DOOR VERGRIJZING
Humane Salmonella besmettingen zijn nog nooit zo laag geweest 

als nu, blijkt uit cijfers van het RIVM.4 Toch komt er meer en meer 

aandacht voor de aanpak van deze zoönose, die ook mensen 

kan besmetten. De grootste stappen in de Salmonella-aanpak 

dateren uit de jaren ’80: het verbeteren van de slachthygiëne. Voor 

verdere verbetering is ook een verlaging van de infectiedruk onder 

vleesvarkens nodig. De pluimveesector loopt hierin ver voor op de 

varkenssector. De vergrijzende samenleving, met dus meer voor 

Salmonella-infecties gevoelige (oudere) mensen, legt waarschijnlijk 

in de nabije toekomst meer focus op de gezondheidsstatus van de 

vleesvarkens en op de herkomstadressen van de varkens.

Figuur 1 Distributie van de verdeling van de Salmonella uitslagen  

van de met Enterisol Ileitis gevaccineerde varkens (groen) en de niet 

gevaccineerde varkens (blauw). [3]

Tabel 1 Behandeling en aantal positieve bloedmonsters voor Salmo-

nella. Toepassing van Enterisol Ileitis gaf een significante reductie van 

het aantal positieve bloedmonsters (Odd’s Ratio van 0.32, 95% BI 

0.19-0.54, p<0,0001). OR berekend middels de in het artikel gepubli-

ceerde data [3].

Enterisol  
gevaccineerd

Niet  
gevaccineerd

Salmonella Positief (>=OD40%) 59 (13,4%) 88 (32,6%)

Salmonella Negatief (<OD 40%) 380 (86,6%) 182 (67,4%)

Totaal 439 270

Geraadpleegde bronnen:
1.  Leite, F.L., et al., Vaccination against Lawsonia intracellularis decreases shedding 

of Salmonella enterica serovar Typhimurium in co-infected pigs and alters the gut 
microbiome. Scientific reports, 2018. 8(1): p. 2857.

2.  Visscher, C., et al., Spread of an Experimental Salmonella Derby Infection in 
Antibiotic-Treated or Lawsonia intracellularis Vaccinated Piglets. Animals, 2018. 
8(11): p. 206.

3.  Meschede, J., Reduction of Salmonella prevalence in Lawsonia intracellularis 
infected pig herds by use of Enterisol® Ileitis vaccination. Praktische Tierarzt, 
2014. 95(8): p. 749-756.

4.  RIVM staat van zoönosen 2017 – 18-12-2018 p 51 
5.  R. Jansen et al., Benchmarking finishing pig farms in the Netherlands using 

technical performance, antibody Elisa’s and acute phase proteins. IPVS 2016 
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De grote gele voerdosatoren zijn nog prominent aanwezig in de 

vleesvarkensstallen op het bedrijf van Brasjen in Nieuwleusen. Niet 

boven de voerbakken, maar boven de zijwanden van de hokken. 

Het is een overblijfsel uit de tijd dat de stallen nog vol lagen met 

opfokgelten. In 2016 ruilde Henk Jan de gelten in voor vleesvarkens. 

Zoveel mogelijk risico’s uitsluiten 

PIA-vaccinatie brengt rust
Henk Jan Brasjen houdt 1.600 vleesvarkens en heeft 

daarnaast een baan voor vier dagen per week. Dat is 

goed te doen, zegt hij, mits de varkens gezond zijn. Het 

bedrijf werkt met all-in all-out en vaccineert alle dieren 

met Enterisol. “Rust op het bedrijf is belangrijk, dus 

moet je zoveel mogelijk risico’s uitsluiten.” 

“De contractgever stopte en de marktomstandigheden waren ongun-

stig voor de afzet van opfokgelten. Toen heb ik de stallen geschikt 

gemaakt voor de productie van vleesvarkens onder het Beter Leven 

Keurmerk.” 

All-in all-out
Inmiddels heeft Henk Jan negen rondes vleesvarkens achter de rug. 

Hij hanteert in deze voergeldstallen het all-in all-out systeem. In een 

periode van vier tot vijf weken draait hij de stal leeg en ook weer 

vol. De biggen komen van drie, soms vier vermeerderaars. “Twee 

daarvan zijn vast, de derde en vierde wisselen. Een keuze van de 

voergeldgever.” Voor de uniformiteit hebben de biggen zoveel mo-

gelijk vergelijkbare genetica en krijgen ze op de herkomstbedrijven 
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allemaal drie vaccinaties: Mycoplasma, Circo en PRRS. “Natuurlijk zie 

je wel eens iets verschil tussen de biggen. Deze ronde zat er bijvoor-

beeld griep onder de biggen van één herkomstadres. Maar over het 

algemeen zijn de koppels vrij uniform.”

All-in all-out bevalt Henk Jan om meerdere redenen heel goed. Het 

opleggen en afleveren is geconcentreerd in een paar drukke weken, 

waar nodig neemt hij een extra dagje vrij. “Maar daarna is het twee 

en een halve maand rust. Dan komt er niets binnen. Die knip pakt 

heel goed uit voor de diergezondheid. Veel ziektekiemen komen toch 

met de dieren mee.” Alle dieren in korte tijd afleveren betekent wel 

enig marktrisico, maar dat is voor rekening van de voergeldgever die 

meer van dergelijke stallen heeft.

Alles in één is praktischer
In de jaren van de opfokgelten had Brasjen geen last van PIA, maar 

in de eerste ronde vleesvarkens doken ook de eerste acute PIA-geval-

len op. “Als er acute uitbraken zijn, dan weet je dat de kiemen vor-

stelijk aanwezig zijn, dus zullen ook veel varkens wellicht te maken 

hebben met chronische PIA.” Henk Jan en de voergeldgever besloten 

het de tweede ronde nog even aan te kijken. Maar toen er weer 

gevallen opdoken, waren ze er snel uit. Sinds ronde drie krijgen alle 

biggen een vaccinatie met Enterisol. Ook wanneer één van de toe-

leveranciers de biggen al heeft gevaccineerd tegen PIA. “Twee keer 

is niet erg en in mijn stal is het praktischer alle biggen in één keer te 

vaccineren.” Henk Jan vaccineert een hele stal met 800 biggen in een 

keer. “Als de stal vol is, wacht ik een week. De eerste biggen zijn dan 

al een paar weken langer op het bedrijf, maar vaccinatie is dan nog 

zat op tijd. De meeste problemen met PIA zien we pas in het midden 

of op het einde van de mestperiode.”

Doseren
De voorbereidingen voor de vaccinatie beginnen een dag eerder. 

Via een watermeter houdt Henk Jan in de gaten hoeveel de dieren 

drinken om daar de dosering op aan te passen. “Ik weet uit ervaring 

dat juist doseren van het vaccin belangrijk is.” Brasjen werkt vier 

dagen per week als voeradviseur voor De Heus voeders en komt dus 

bij veel varkensbedrijven over de vloer. “De biggen moeten de entstof 

Reportage | PIA 

>

Henk Jan vaccineert 
een hele stal  

met 800 biggen  
in één keer.
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in vier tot zes uur hebben opgedronken. Duurt het langer, dan is de 

werking van de entstof minder. Bij een kortere periode heb je kans 

dat de mindere drinkers te weinig binnenkrijgen.” Brasjen dient de 

Enterisol Ileitis toe via de medicineerleiding waardoor hij ook het 

drinkwater aanzuurt. Buiten de stal bereidt hij de vaccinatie verder 

voor door in een emmer de juiste dosering op te lossen in water, 

inclusief de blauw kleurende stabilisator waarmee het verloop van 

de vaccinatie in de stal goed te volgen is. Hij zet de emmer op of naast 

het zuurvat dat buiten de stal hangt en brengt het slangetje van de 

zuurtank over naar de emmer. “Moeilijker is het niet.”

Voederconversie
De PIA-vaccinatie zorgt voor een stabiele darmgezondheid en dat 

brengt rust in de stal. Brasjen ziet het terug in de technische resulta-

ten. In de eerste twee rondes (zonder PIA-vaccinatie) lag de daggroei 

op 790 en 807 gram, het gemiddelde van de laatste drie rondes is 832 

gram groei per dag. De voederconversie is nu 2,52 tegenover 2,72 in 

de eerste ronde. “Al besef ik dat het lastig te vergelijken is. Als je net 

begint met vleesvarkens zijn er ook dingen die moeten wennen.” De 

winst in de voederconversie vindt Henk Jan wel belangrijk. “Een 

verschil van 0,1 punt is negen kilo voer. Keer een kwartje per kilo 

scheelt dat dan al 2,25 euro per varken.” De uitval daalde ook fors, 

van 2,9% tot 3,9% bij de start tot 2,3% nu.

Met deze cijfers in het achterhoofd staat de Enterisol-vaccinatie bij 

Brasjen niet ter discussie. “Het is natuurlijk aan de voergeldgever, 

maar als ik het bij wijze van spreken zelf moest betalen, deed ik het 

nog. De rust werkt zo prettig.”  Brasjen denkt zelf al een stap verder. 

Door de stabiele darm gezondheid wil hij voorstellen om het energie-

niveau in het voer te verhogen. “Dunne mest zie ik eigenlijk nooit. 

Met de stabiele darmen kun je wel wat meer experimenteren met 

hoger energetische voeders. 

‘Bewust  
gekozen voor  
all-in all-out.’

Reportage | PIA 

>
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Henk Jan Brasjen heeft in Nieuwleusen (Ov.) een vleesvarkensbedrijf met 

1.600 plaatsen. Daarnaast werkt hij vier dagen per week als  

varkensvoorlichter bij De Heus voeders.
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De vaccinatie met Enterisol Ileitis 
werkt goed in de aanpak van 
PIA en het bevorderen van de 
darmgezondheid van varkens. 
Deskundigen uit binnen- en 
buitenland vertellen, ieder vanuit 
hun eigen achtergrond, over hun 
ervaringen en hun inzichten rond 
PIA en de vaccinatie.   

Brijvoervaccinatie 
steeds populairder 
Pieter Mesu is als regionale dierenarts 

van Boehringer Ingelheim actief in 

het noordwesten van Duitsland, waar 

ongeveer de helft van de vleesvar-

kensbedrijven met brijvoer werkt. 

Vaccineren met Enterisol Ileitis via 

het brijvoer wint aan populariteit. 

Volgens Mesu een goede strategie 

omdat varkens het vaccin zo vrijwillig 

tot zich nemen. Er is dus geen stress 

rondom het vaccinatiemoment. Vac-

cineren via de bijvoerinstallatie heeft 

een aantal spelregels. Denk aan de 

instellingen van de brijvoerinstallatie 

en zorg dat het gevaccineerde voer bij 

de juiste diergroepen terecht komt. 

Hier kunnen de mensen van Boehrin-

ger goed over adviseren. Voldoe je 

aan die spelregels? Dan is het een 

nauwkeurige en makkelijke manier 

van toediening die leidt tot een goede 

koppelimmuniteit. 

Sinds de roep om het antibiotica-

gebruik te verlagen, ziet Mesu de 

vaccinatiegraad tegen PIA snel toene-

men. “Ik schat in dat circa 15% van de 

biggen in Duitsland is gevaccineerd. 

Nederlandse en Deense biggen heb-

ben geen standaard PIA-vaccinatie, 

dus pakken de vleesvarkenshouders 

het veelal zelf op.”   

Experts over Enterisol Ileitis

Bewezen 
effect PIETER MESU,  

BOEHRINGER INGELHEIM (D) 
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Experts | PIA

Effect op  
Salmonella
Professor dr. Christian Visscher 

is werkzaam aan de Tierärztliche 

Hochschule Hannover. Hij is onder 

andere betrokken bij onderzoek naar 

de relatie tussen PIA en Salmonella. 

De resultaten laten zien dat dieren die 

gevaccineerd zijn met Enterisol Ileitis 

minder antilichamen Salmonella in 

hun bloed hebben en ook minder 

Salmonella uitscheiden.1  “Maar 

let op, dit is nog niet meer dan een 

aanwijzing, een directe link is nog 

niet aangetoond.” Een mogelijke 

verklaring kan volgens Visscher zijn 

dat de betere darmgezondheid als 

gevolg van de vaccinatie zorgt voor 

een darmmilieu dat minder gunstig 

is voor Salmonella. “Maar willen we 

een rechtstreeks effect aantonen, dan 

is vervolgonderzoek met een andere 

proefopzet nodig.” 

Visscher ziet dat de aandacht voor 

Salmonella in de varkenshouderij toe-

neemt. “Dat heeft ook te maken met 

wat er in de pluimveehouderij is ge-

beurd. Daar was Salmonella een groot 

probleem, maar zijn de afgelopen 

jaren grote stappen gezet. Daar is de 

varkenshouderij nog niet in geslaagd. 

En de zoönose Salmonella kan een se-

rieus probleem zijn, zeker in Duitsland 

waar sommige producten nog altijd 

rauw varkensvlees bevatten.” 

Kritisch op  
maalfijnheid voer
Geert Wouters van voerleverancier 

Fransen Gerrits schat dat chronische 

PIA op circa 90% van de bedrijven 

voorkomt. “Maar de schade verschilt 

enorm. Op sommige bedrijven is het 

amper waarneembaar. Op andere 

bedrijven kan het ten koste gaan van 

0,1 tot 0,15 voederconversie en 50 

gram daggroei schelen. Bij de huidige 

voerprijzen heb je het dan wel over 

4 euro per varken.” In aanpak van 

PIA ziet Wouters een belangrijke rol 

weggelegd voor het voer. “Voorkom 

schommelingen in voeropname en 

houd de voerovergangen zo klein mo-

gelijk. Zorg voor een goede eiwitver-

teerbaarheid en wees kritisch op de 

gebruikte ruwe celstofbronnen. Voer-

fabrikanten moeten ook kritisch kij-

ken naar de maalfijnheid.” Hier speelt 

een dilemma, weet Wouters uit eigen 

praktijk. “Voor de optimale benutting 

van nutriënten wil je de voerbestand-

delen het liefst zo fijn mogelijk, maar 

met het oog op de darmgezondheid 

moet het voer de darm blijven prik-

kelen. Een grovere structuur is dan 

beter.” Het is een smalle bandbreedte, 

waarbij een PIA-vaccinatie goed kan 

helpen. “Daarmee draag je bij aan een 

betere darmgezondheid en kun je aan 

de voerkant iets meer risico’s nemen. 

Wat niet wil zeggen dat je dan alle 

risico’s kunt nemen. Eigenlijk moeten 

de dierenarts en de voeradviseur 

samen de voerstrategie bepalen. Ik 

weet dat ze het vaak beide lastig vin-

den wanneer ze op elkaars werkveld 

komen, maar er moet maar één ding 

belangrijk zijn: de klant moet geld 

verdienen.” 

Vaccinatiegraad 
al 75%
Enterisol Ileitis is al een kleine 20 jaar 

op de Amerikaanse markt beschik-

baar. Varkenshouders en integraties 

hebben de vaccinatie inmiddels 

massaal omarmd. Onderzoeker Dana 

Beckler schat in dat zo’n 75% van de 

varkens hiermee is gevaccineerd. 

“En ik denk dat de vaccinatiegraad 

richting 100% gaat.” De populariteit 

van het vaccin heeft volgens Beckler 

te maken met de ook in de VS toene-

mende discussies over het gebruik 

van antibiotica. In de VS is het gebruik 

van antibiotica als groeibevorderaar 

in het voer nog steeds toegestaan, 

mits er een attest van de dierenarts 

beschikbaar is. De Amerikaanse over-

heid kijkt echter wel steeds strenger 

naar het gebruik van antibiotica in 

het voer. 

De problemen met PIA zijn in de VS 

niet minder dan in Europa. Volgens 

Beckler komt de bacterie op nagenoeg 

alle bedrijven voor, inclusief de bijbe-

horende effecten op de groeiprestaties 

van de varkens. Hij vindt de popula-

riteit van Enterisol goed te verklaren. 

De resultaten met vaccineren via het 

drinkwater zijn goed en het inzetten 

van antibiotica via het voer vraagt 

veel meer planning. “Wil je het juiste 

resultaat bereiken, dan is toediening 

van antibiotica op het juiste moment 

belangrijk. En dat juiste moment is 

lastig te bepalen. Die behandeling is 

dus minder betrouwbaar. En Ameri-

kaanse varkenshouders kunnen goed 

rekenen.” 

Gut Bugs deed ook onderzoek naar 

voeradditieven die invloed zouden 

kunnen hebben op de aanwezigheid 

en verspreiding van PIA. “Maar tot nu 

toe altijd nog zonder resultaat.”

CHRISTIAN VISSCHER,  
TIHO (D)

VOEREXPERT  
GEERT WOUTERS 

DANA BECKLER,  
GUT BUGS INC. (VS) 

1. Visscher, C., et al., Spread of an Experimental Salmonella Derby Infection in Antibiotic-Treated 
or Lawsonia intracellularis Vaccinated Piglets. Animals, 2018. 8(11): p. 206.
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Marco Oostenbrink kwam via een 

proef in aanraking met Enterisol Ilei-

tis. Problemen met PIA op zijn bedrijf 

met zeugen en vleesvarkens waren 

er eigenlijk niet. Maar in het streven 

om het antibioticagebruik op zijn 

bedrijf te verminderen, wilde hij op 

verzoek van Boehringer Ingelheim 

acht jaar geleden best de vaccinatie 

eens proberen. “Toen bleek dat er 

toch meer chronische PIA op het 

bedrijf was dan ik in de gaten had. 

De groei steeg en de voederconversie 

daalde.” Oostenbrink berekende het 

voordeel al snel op 3 euro per vlees-

varken. “Ik ben nog steeds enthou-

siast. Geen haar op mijn hoofd die 

er aan denkt om er mee te stoppen.” 

Naast de betere technische  

prestaties is Oostenbrink ook vooral 

erg blij met de uniformiteit en de 

rust die op het zijn bedrijf brengt. 

“Door een betere darmgezondheid 

heb je er geen werk van en dat wil ik 

graag zo houden. Want problemen 

komen anders toch vaak op mo-

menten dat het niet past. Daar zit ik 

niet op te wachten.” De laatste twee 

zomers heeft Oostenbrink wel een 

paar acute PIA-gevallen gehad, maar 

dat wijt hij aan het warme weer. 

“Vooral na de hete perioden moet je 

oppassen dat de varkens niet gaan 

overvreten. Dan komen de darmen 

te veel onder druk. Maar daar kun je 

niet tegen vaccineren.” 

MARCO OOSTENBRINK, RHEEZERVEEN

‘Rust is zo prettig’

Marco Oostenbrink houdt in Rheezerveen 300 zeugen en 1.200 vlees varkens.

Jarenlange ervaringen 

Hoe is het 
nu met... 
In de afgelopen jaren vertelden meerdere 

varkenshouders in Beter Big over hun ervaringen 

met Enterisol Illeitis. Vaak nadat ze enthousiast 

waren over de eerste resultaten na de start van 

het gebruik van dit vaccin. Maar hoe zijn hun 

ervaringen enkele jaren later?

‘Geen haar op mijn hoofd  
die er aan denkt om  
er mee te stoppen.’

‘Een soort 
verzekeringspremie’
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Ervaringen | Enterisol Ileitis 

Het is voor Erwin Kelder een klusje 

voor de zondagochtend. Sinds 2014 

ent hij eens in de drie weken telkens 

zo’n 2.000 vleesvarkens tegelijk 

tegen PIA, via de brijvoerinstallatie. 

“Ik ben nog steeds overtuigd van het 

nut. We hebben wel eens een keer 

een stal overgeslagen. Zonder dat je 

het in cijfers kunt aantonen, geeft 

dat toch geen goed gevoel. Ik zie het 

toch ook als een soort verzekerings-

premie. Ik heb de laatste jaren nooit 

meer gedacht dat we wel zonder 

zouden kunnen.” 

De enting met Enterisol Ileitis kwam 

in beeld toen de darmgezondheid op 

de Drenthehoeve onder druk kwam 

te staan. “Dat was vooral omdat we 

volop experimenteerden met bij-

producten. Door de omvang van het 

bedrijf krijgen we veel aanbiedin-

gen. Bovendien lag de focus vol op 

lage voerkosten.” Dat opzoeken van 

het randje in het voerrantsoen is nu 

verleden tijd. Een enkel vrachtje dit 

of dat is er niet meer bij, ondanks dat 

de darmgezondheid op het bedrijf 

dankzij de PIA-vaccinatie stabiel 

is. Dat heeft ook te maken met de 

veranderde omstandigheden. De 

Drenthehoeve krijgt de biggen van 

een eigen vermeerderingsbedrijf. 

“Dat aantal biggen is de afgelopen 

jaren fors gegroeid en we willen 

ze ook allemaal zelf afmesten. De 

voerkosten zijn voor ons nog steeds 

belangrijk, maar we letten ook extra 

op de groei. Anders komen we met 

het aantal plaatsen in de knoei.”

John en Jack Theelen zijn al 

meer dan tien jaar gebruikers 

van Enterisol Ileitis. “En naar 

tevredenheid”, vertelt John. “Als 

fokker speel je in de Champions 

League qua gezondheid. Daar 

horen lage dierdagdoserin-

gen bij, maar ook alle verdere 

maatregelen die je kunt nemen. 

De vaccinatie met Enterisol was 

dan ook snel een blijvertje.” Voor 

John is het een heel eenvoudig 

verhaal. “Onze klanten betalen 

voor de kwaliteit van de opfok-

zeugen. We willen tevreden 

klanten en dus moet je goede 

kwaliteit leveren. Daar hoort 

een bescherming tegen PIA bij.” 

In de afgelopen jaren is er wel 

iets geschoven met het moment 

van vaccineren. Vaccineren van 

de opfokzeugen bij opleg in de 

opfokstal bleek in de praktijk 

voor een aantal dieren te laat. 

“Nu krijgen de biggen de eerste 

vaccinatie op acht weken en de 

tweede enting op 4,5 maand. 

Daarmee hebben we PIA-pro-

blemen bij onze klanten zoveel 

mogelijk getackeld.”  

ERWIN KELDER, GEESBRUG

Overtuiging blijft

JOHN EN JACK THEELEN, BERINGE

Moment verschoven

Erwin Kelder is bedrijfsleider op de Drenthehoeve (12.000 

vleesvarkens), onderdeel van Handelshuis Schuttert. De biggen 

komen allemaal van De Polderhoeve (1.200 zeugen). 

John en Jack Theelen hebben in Beringe (L) een subfok bedrijf 

met 650 zeugen. Een locatie in Koningslust telt 1.700 speenbig-

gen en 3.500 plaatsen voor opfokzeugen en vleesvarkens.

‘Champignons League
qua gezondheid’
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ANITA ADAMS

GRIP OP SALMONELLA

Deze zomer kende opnieuw uitzonderlijke 
temperaturen van ruim 35°C. Mijn ervaring 
van de afgelopen periode? Veel problemen 
met acute PIA! Zoals ook de GD al heeft 
geconcludeerd steeg het percentage 
meldingen van PIA in de afgelopen jaren.

Henk Jan Brasjen houdt 1.600 
vleesvarkens en heeft een baan 
buitenshuis. Dat is goed te doen, 
mits de varkens gezond zijn. Het 
bedrijf werkt met all-in all-out 
en vaccineert alle dieren met 
Enterisol. “Rust op het bedrijf is 
belangrijk, dus moet je zoveel 
mogelijk risico’s uitsluiten.” 

Uit onderzoek blijkt dat vaccineren 
met Enterisol Ileitis een duidelijk 
remmend effect heeft op de 
verspreiding van Salmonella onder 
vleesvarkens. 

Vier deskundigen uit binnen- en 
buitenland vertellen, ieder vanuit hun 
eigen achtergrond, over hun ervarin-
gen en hun inzichten rond PIA en de 
vaccinatie met Enterisol Ileitis.
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In vogelvlucht

REPORTAGE: PIA-VACCINATIE

VIER EXPERTS 
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In de afgelopen jaren vertelden meerdere varkenshouders 
in Beter Big over hun ervaringen met Enterisol Illeitis. Vaak 
nadat ze enthousiast waren over de eerste resultaten na 
de start van het gebruik van dit vaccin. Maar hoe zijn hun 
ervaringen enkele jaren later? 

DRIE ERVARINGEN p.10


