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Even  
voorstellen 
De coronacrisis houdt ook de varkenshouders bezig.  
Het produceren en leveren van gezonde dieren gaat 
gewoon door. Maar de crisis kan wel gevolgen hebben voor 
bijvoorbeeld het vinden van voldoende arbeidskrachten,  
de export en de eigen gezondheid. Daarom is het juist  
nu belangrijk om elkaar bij te staan, elkaar te steunen en  
elkaar te helpen.

Column | Isabelle von Richthofen Nieuws | Parvo

 beterBIG | mei 2020 3

Het Parvo-virus verplaatst zich in de 

baarmoeder van de zeug vrij langzaam van 

vrucht naar vrucht. Dat betekent dat de 

uitwerking van Parvo ook verschillende 

gedaanten kent. Bij een vroege besmet-

ting, eerste trimester dracht, wordt de 

ontwikkeling van een vrucht afgebroken. 

Dit kan zichtbaar zijn door veel terugkomers 

of kleine tomen. Bij een gemummificeerde 

big heeft het virus vanaf tweede trimester 

dracht toegeslagen.

Een doodgeboren slappe big kan een teken 

zijn van een nog latere besmetting, deze big 

is nog niet aan mummificering toegekomen. 

Vanaf vroeg in de dracht ontwikkelt een big 

al zijn immuunsysteem. Daardoor is het mo-

gelijk dat een big in de baarmoeder al immu-

niteit tegen het Parvo-virus ontwikkelt. Dat 

heeft tot gevolg dat het virus bij de geboren 

biggen niet altijd meer is aan te tonen. Kort-

om: het Parvo-virus is minder overzichtelijk 

dan veel varkenshouders denken.  

Daar komt bij dat begin deze eeuw nieuwe 

Parvo-stammen zijn ontdekt. Vaccins die 

gebaseerd zijn op de oude Parvo-stammen 

werken minder goed tegen de nieuwe 

Parvo-stammen.1-5 Het kan daarom nuttig 

zijn om aanvullend de Parvo-stam nader te 

identificeren. Met nieuwe technieken is dit 

eenvoudiger, sneller en goedkoper te doen.

Voldoende monsters
Gezien de langzame verspreiding van het 

virus, is het nodig om bij verdenking van 

Parvo-problemen voldoende monsters te 

nemen. Werden in het verleden vaak bij 

drie tomen monsters van drie vruchten ge-

nomen, het protocol voor goed onderzoek is 

nu vijf afwijkende vruchten van vijf tomen. 

Ook is het zinvol om, in geval van doodge-

boren biggen, monsters te onderzoeken op 

antistoffen tegen Parvo. Recent onderzocht 

de Universiteit van Gent monsters van  

22 Nederlandse Parvo-verdachte bedrijven. 

Op de helft van die bedrijven werd Parvo  

gevonden en op acht van deze bedrijven 

werd de nieuwe 27a stam aangetoond.

De ontdekking van nieuwe Parvo- stammen 

stimuleerde destijds de ontwikkeling van 

een vernieuwd Parvo-vaccin. Vorig jaar 

introduceerde Boehringer Ingelheim het 

moderne Reprocyc ParvoFLEX-vaccin,  

dat beschermt tegen zowel de oude als  

de nieuwe Parvo- stammen. ParvoFLEX 

wordt gemaakt met de verbeterde versie 

(DiaTEC) van het productieproces van 

CircoFLEX.

Kijk verder dan mummies

SIGNALEN DIE KUNNEN WIJZEN OP 
PARVO-PROBLEMEN

• Laag afbigpercentage (lager dan 85%)

• Veel terugkomers

• Veel onregelmatige terugkomers

• Kleine tomen (minder dan 10 à 11 biggen)

•  Doodgeboren gemummificeerde of slappe

biggen 

VACCINATIE-ADVIES

Voor een goede bescherming tegen het Parvo-

virus is het belangrijk om de gelten voor het 

aandekken twee keer te vaccineren. Daarna is 

het advies om alle zeugen minimaal twee keer 

per jaar te vaccineren. Dat kan bijvoorbeeld 

voor de voet door ReproCyc ParvoFLEX te 

mengen met ReproCyc PRRS EU vaccin 

waardoor beide vaccins in een handeling zijn 

toe te dienen.
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‘Blijf in 
contact’

Sinds begin dit jaar geef ik leiding aan het team dat binnen Boehringer 

Ingelheim Animal Health werkzaam is voor de sector Food Producing 

Animals. Het is voor mij dan ook erg belangrijk om de verschillende 

uitdagingen in Nederland zo snel mogelijk te begrijpen. Zodat ik het 

Varkensteam zo goed mogelijk kan ondersteunen en, samen met hen, 

ook u zo goed mogelijk van dienst kan zijn. 

Contact onderhouden met familie, vrienden, zaken-

partners of collega’s en mensen binnen de branche is 

essentieel. Het afgelopen decennium woonde en werkte 

ik in het Midden-Oosten, Indonesië en Zuidoost-Azië. 

Op al die plekken was het dagelijkse routine om niet 

alleen verbonden te blijven met familie en vrienden in 

Europa, maar ook met nieuwe zakenpartners, nieuwe 

collega’s en verschillende brancheorganisaties. Nieuwe 

digitale technologieën maken het gelukkig steeds ge-

makkelijker om verbonden en geïnformeerd te blijven. 

Het team van Boehringer Ingelheim Animal Health is helemaal 

ingesteld om ervoor te zorgen dat u de benodigde services en ondersteu-

ning blijft ontvangen, al is het misschien via een ander kanaal dan u 

gewend was. Samen met het Varkensteam wens ik u het allerbeste, blijf 

veilig én blijf contact met ons opnemen.

Bij doodgeboren 

gemummificeerde biggen 

denkt iedereen aan Parvo. 

Er zijn echter veel meer 

signalen die kunnen 

wijzen op de schadelijke 

aanwezigheid van dit virus. 

Nieuwe testen maken het 

mogelijk om sneller en 

goedkoper Parvo-stammen 

te identificeren.  
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Het PRRS-virus is wijdverspreid. Het komt ook voor op bedrijven die 

bij de vleesvarkens een stevige groei weten te realiseren. Is het op 

deze bedrijven dan zinvol om tegen PRRS te vaccineren?

Volgens Rutger Jansen van Boehringer Ingelheim is het altijd zaak 

om kosten en opbrengsten tegen elkaar af te wegen. “Vaccineren 

moet je altijd bewust doen. En je moet ook altijd kijken naar wat het 

ook een rol bij een eventuele PRRS-vaccinatie. Afnemers vragen er 

soms ook om.”

Dilemma
Jansen: “Dat klopt, maar daar zit ook direct het dilemma. Als je 

PRRS-problemen analyseert, kom je toch vaak stroomopwaarts 

bij de zeugen terecht. En dan kom je in de discussie van de kosten 

en het werk dat bij de vermeerderaar ligt en de opbrengsten bij de 

vlees varkenshouder. Dat we sterke individuele bedrijven hebben 

is deels de kracht van de Nederlandse varkenshouderij, maar bij dit 

soort zaken kan het ook lastig zijn. Integraties en gesloten bedrijven 

hebben vaak een completer beeld.”  

Ariës: “Op alle bedrijven zie je golfbewegingen in de prestaties van de 

dieren. Vaccineren kan helpen om de pieken en dalen te verminde-

ren. Maar ik ben er voorstander van om de strategie toch te laten  

bepalen door wat ik in de stal zie. Als de vleesvarkens bijvoorbeeld 

920 gram per dag groeien en er zijn geen verschijnselen die in 

de richting van PRRS wijzen, waarom dan vaccineren? Tenzij de 

varkenshouder het onderste uit de kan wil. Het kan ook zijn dat 

er andere problemen op een bedrijf spelen, zoals PIA, en dat PRRS 

hierbij een rol speelt. Zoals recent in een praktijkproef bleek. Een 

vermeerderaar zou ernaar moeten streven dat hij een uitstroom van 

PRRS-vrije biggen realiseert. Daarin kan vaccinatie een rol spelen, 

maar is interne en externe biosecurity even belangrijk.”

Samen stappen zetten
 “Mee eens”, reageert Jansen. “Wil de Nederlandse varkenshouderij 

af van PRRS, dan kunnen we dat. Maar alleen als de sector dat samen 

doet. Dus moet iedereen vanuit zijn eigen rol gemotiveerd zijn. Dat 

je samen stappen kunt zetten, laat Denemarken al zien, de Deense 

zeugen zijn al voor ongeveer  twee derde PRRS-vrij. Biosecurity is 

trouwens niet alleen van belang in verband met PRRS. Ik ben ervan 

overtuigd dat biosecurity de komende jaren alleen maar belangrijker 

wordt, bijvoorbeeld in relatie tot de Afrikaanse varkenspest.”

“Het is wel jammer dat je op een bedrijf een niet optimale biosecurity 

niet altijd terugziet in slechte technische resultaten”, stelt Ariës.  

“Aan de andere kant, wanneer je de interne biosecurity flink verbe-

tert, zie dat in de resultaten vaak wel terug. Dat moet toch ook een 

stimulans zijn.” 

Reportage | PRRS 

De onderschatte invloed van PRRS 

Bewust vaccineren
Praktijkproeven laten zien dat een PRRS-vaccinatie 

eigenlijk altijd leidt tot een verbetering van de 

technische resultaten bij de vleesvarkens. Maar is dat 

voldoende aanleiding om standaard te vaccineren?  

De gedachten van dierenartsen Fabrice Ariës en  

Rutger Jansen. 

oplevert. Maar kijk dan wel verder dan alleen naar groei. Vaccineren 

tegen PRRS heeft ook effect op de uitval en de stabiliteit in de stal. 

De voorspelbaarheid neemt toe, je benut de genetische potentie meer 

en je hebt meer grip op het reilen en zeilen. Dat is ook wat waard, 

zeker op bedrijven waar scherp op arbeid gelet moet worden. Ik vind 

al met al dat het effect van PRRS op het presteren van vleesvarkens 

vaak wordt onderschat.”

Dierenarts Fabrice Ariës van De Varkenspraktijk Someren is het met 

dat laatste niet helemaal eens. “De meeste varkenshouders weten het 

wel, maar zien de oplossing niet altijd direct in vaccineren. Zeker op 

gesloten bedrijven zie je vaak dat het de sport is om zo juist zo weinig 

mogelijk te vaccineren en zoveel mogelijk managementmaatregelen 

in te zetten om problemen op te lossen. De oplossing zit niet altijd in 

een spuitje. Bij vermeerderaars spelen marktomstandigheden vaak 

Omdat de verschijnselen aan PIA deden denken, 

is op het bedrijf op 21 dagen leeftijd gestart met 

een Enterisol-vaccinatie. De positieve effecten van 

de vaccinatie waren minder groot dan verwacht. 

Zware varkens hadden soms toch 

last van diarree. De problemen 

met de darmgezondheid bij 

de vleesvarkens bleven te 

hardnekkig, waardoor inzet 

van antibiotica nodig was.

De dierenarts en Boehringer 

Ingelheim gingen samen op 

zoek naar een definitieve 

oplossing. Uit een analyse 

bleek dat een deel van de 

uitval gerelateerd was aan PIA, 

maar daarnaast speelden ook 

hoest en luchtwegproblemen een 

rol. Dat was het moment dat ook PRRS in 

beeld kwam. Bloedonderzoek toonde aan dat PRRS 

inderdaad aanwezig was. Omdat iedereen ervan 

overtuigd was dat alles was gedaan om het probleem 

onder controle te krijgen, werd besloten om de 

biggen naast de drie bestaande vaccinaties (Circo, 

Mycoplasma en PIA) ook een PRRS-vaccin toe te 

dienen.

De vaccinatie leidde direct tot resultaat. Minder 

hoest, minder luchtwegproblemen en vooral een 

stabieler beeld in de stal. De vaccinatie had ook 

effect op de technische resultaten. In de behandelde 

groep was de uitval gemiddeld 4,9 varkens per week, 

dit was significant lager dan 6,1 varkens per week in 

de controle groep. Bovendien kende de uitval 

ook significant minder variatie. 

Financieel voordeel
Het aantal dierdagdoseringen 

zakte na de introductie van 

de PRRS-vaccinatie bij de 

vleesvarkens van 2,4 naar 0,3. 

Dieren werden alleen waar 

nodig individueel behandeld. 

De PRRS-vaccinatie op het 

beschreven gesloten bedrijf kon 

financieel uit. Het verschil van 0,7 

kilo in het geslacht gewicht betekent bij 

een prijs van 1,50 euro per kilo een voordeel van 

1,05 euro per varken. De 0,83% lagere uitval bij een 

gemiddelde levensgroei van 703 gram zorgt ervoor 

dat de varkens al 24 weken na geboorte geslacht 

kunnen worden. Er is een voordeel van 0,91 euro 

per varken. Het totale financiële voordeel is dan 

1,96 euro. Bij de huidige vleesprijzen is het voordeel 

groter en kan vaccinatie gemakkelijk uit.

PIA OF PRRS?
Boehringer Ingelheim en De Varkenspraktijk Someren zijn beide bij een praktijkcase 

betrokken waarbij op een gesloten bedrijf problemen waren bij de vleesvarkens. PIA 

leek de boosdoener, maar bleek later niet de enige oorzaak. Een aanvullende PRRS-

vaccinatie had direct positief effect.

“Het effect van 
PRRS op het presteren 

van vleesvarkens
wordt vaak 
onderschat”

Dierenartsen Fabrice 

Ariës (links) van De 

Varkenspraktijk 

Someren en Rutger 

Jansen van Boehringer 

Ingelheim.
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Onderzoek | PRRS

‘Zoeken naar 
marginale winst’

Martijn Steenaert, varkensdierenarts 

bij Boehringer Ingelheim: “Wat mij 

aan het onderzoek opvalt, is dat PRRS 

bij vleesvarkens schijnbaar onge-

merkt aanzienlijke groei kan kosten. 

Ik denk dat veel varkenshouders 

daar nog versteld van staan. Maar 

het verschil in groei is niet het enige 

voordeel van een PRRS-vaccinatie. Bij 

een betere groei is de voerconversie 

vaak ook beter. Bovendien krijg je 

een gelijkmatiger koppel, met minder 

ondereind. En daar zit misschien nog 

wel de meeste winst. In de moderne 

varkenshouderij moeten we op zoek 

naar de marginale winst, de kleine 

factoren waar je nog het verschil 

kunt maken. Dat kan dus ook een 

PRRS-vaccinatie zijn. Het is altijd 

belangrijk om op je eigen bedrijf te 

onderzoeken wat die winst kan zijn. 

Meten is weten. Kijk naar de effecten 

op groei, dat is eenvoudig te doen. En 

zo kun je weloverwogen beslissingen 

nemen.”

MARTIJN STEENAERT

dag). Ter vergelijking: het bedrijf kende voor de beide vaccinaties een 

gemiddelde daggroei van 783 gram. Beide vaccinaties betekenden 

dus een enorme verbetering van de technische resultaten.  

Monsters
Bij zestien hokken zijn eens in de vier weken speekselmonsters 

afgenomen. Analyses van de monsters hielpen om het verloop van 

aandoeningen in de stal te volgen. Op zes weken leeftijd waren in 

56% van de monsters sporen van griep zichtbaar. Vier weken later 

circuleerde er vooral PRRS (69% van de monsters) en Circo (75% 

van de monsters). Op 14 weken leeftijd was Circo nog in 46% van de 

monsters terug te vinden.

Het beeld past bij eerder onderzoek over het verloop van ziekten in 

een koppel varkens. Uit speekselonderzoek blijkt vaak dat dieren 

Vaccinatie: mogelijk tientallen grammen groei per dag meer 

PRRS: de ongemerkte invloed
PRRS kan een behoorlijke invloed hebben op de 

groei van vleesvarkens, ook op bedrijven waar de 

dieren op het eerste oog geen PRRS-problemen 

ondervinden. Onderzoek laat een groeiverschil zien 

van tientallen grammen per dag tussen varkens die 

wel of niet een PRRS-vaccinatie kregen. 

Boehringer Ingelheim voerde het onderzoek uit op een gesloten 

bedrijf met 600 zeugen, waarbij in de vleesvarkensstal 1.028 varkens 

zijn gevolgd. Op drie weken leeftijd kregen alle dieren een vaccinatie 

met Ingelvac CircoFLEX. Van deze groep kregen 339 varkens ook  

een vaccinatie met Ingelvac PRRSFLEX EU. Dat gebeurde drie weken 

na de Circo-vaccinatie, dus na het spenen. Normaal vindt de  

PRRS -vaccinatie ook plaats voor het spenen. Er is voor een later 

vaccinatie moment gekozen, omdat dit beter in de proefopzet paste. 

Bij het spenen werden beren en gelten gescheiden en dus tomen 

gemengd.  

De vleesvarkens zijn gewogen bij opleg en vijftien weken later. De 

varkens die beide vaccinaties kregen, groeiden gemiddeld 937 gram 

per dag. Dat is gemiddeld 43 gram per dag meer dan de groep die al-

leen een Circo-vaccinatie kreeg (gemiddelde groei van 894 gram per 

Luchtwegproblemen 
komen vaak door 

een scala aan 
ziekteverwekkers 

waar PRRS er  
een van is

eerst last van griep krijgen, daarna van andere virusaandoeningen 

zoals PRRS en Circo en daarna de effecten van bacteriën zoals  

Mycoplasma en App ervaren. Daar is ook een logische verklaring 

voor. Griep tast vaak een deel van de luchtwegen aan, waarna ande-

re ziekmakers kunnen toeslaan. 

Bij alle onderzochte varkens is voor ieder hok wekelijks een score 

genoteerd voor oogontstekingen bij de vleesvarkens. Hierbij zijn vier 

stadia onderscheiden. Na analyse van de resultaten blijkt dat dieren 

die de beide vaccinaties kregen in de eerste zes weken significant 

gunstiger scoorden dan de dieren die alleen een Circo-vaccin kregen 

toegediend. Oogontsteking kan een signaal zijn voor PRRS-proble-

men. Het is geen honderd procent bewijs, zo kunnen oogontstekin-

gen ook te maken hebben met de luchtkwaliteit. Maar het is een 

signaal om alert op te blijven. 
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Ervaringen | Enterisol-pomp
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Meer werkplezier 
met nieuwe 
vaccinatiepomp
Drinkwatervaccinatie van varkens tegen PIA moet 

zo eenvoudig mogelijk worden gemaakt voor de 

varkenshouder, vindt Rutger Jansen, varkensdierenarts 

bij Boehringer Ingelheim. “Werkgemak en zekerheid 

zijn de belangrijkste voordelen van de nieuwe pomp om 

Enterisol te verstrekken via het drinkwater.”

Ervaringen uit de praktijk hebben Jansen aan het denken gezet. 

“Varkenshouders bepalen nu een dag van tevoren hoeveel entvloei-

stof ze moeten aanmaken door te meten hoeveel water de varkens 

drinken in 4 uur tijd. Dit is niet veel werk, maar het moet wel even 

gebeuren. Nu, met de nieuwe vaccinatiepomp, kunnen ze deze stap 

overslaan.”

Jansen doelt op een pomp die nauwkeurig een vaste hoeveelheid 

vloeistof per tijdseenheid in de drinkwaterleiding doseert. Een 

halve liter per uur is de standaardinstelling. Jansen: “On-

geacht het aantal dieren dat een varkenshouder wil 

vaccineren, de hoeveelheid oplossing met vaccin 

die hij moet aanmaken is altijd 3 liter. Dat is super 

gemakkelijk.”

Die vaccinatiepomp met aanzuigslang en 

toebehoren heeft Jansen op een roestvast-

stalen plaat met logo gemonteerd. “Het systeem 

is gebruiksklaar voor het verstrekken van 

Enterisol aan de varkens. Plug-and-play”, zegt de 

varkensdierenarts, die dit als een service product 

beschouwt. “Varkenshouders die serieus met stress-

vrij vaccineren tegen PIA via het drinkwater willen 

beginnen, krijgen zo’n vaccinatiepomp. Hiervoor kunnen ze 

zich bij ons melden.” 

Snel
Samen met vleesvarkenshouder Job Hannen in Kessel heeft Jansen 

de eerste nieuwe vaccinatiepomp uitvoerig getest. Daardoor kan de 

dierenarts nu uit de voeten met een vaste instelling voor elk var-

kensbedrijf. Hannen kan de unit snel bij elke afdeling in zijn  

Varkenshotel ophangen en in een handomdraai op de drinkwaterlei-

ding aansluiten. Vervolgens lost hij in 3 liter water 180 doses  

Enterisol op en doet er de stabilisator bij. Even roeren, de aanzuig-

slang in de blauwe entvloeistof hangen, de stekker in het stopcon-

tact, de pomp inschakelen en de leiding ontluchten. 

“Die vaste hoeveelheid zorgt er voor dat de varkens zo minimaal 

4 uur kunnen drinken”, zegt Hannen. “Met een zekerheid van 

bijna 100 procent zijn ze zonder stress en zonder veel extra werk 

beschermd tegen PIA.”

”Zonder stress en 
zonder veel werk 
wordt het vaccin 

opgenomen door de 
varkens. De pomp 

doet het werk”

Dierenarts Rutger Jansen 

(links) en varkenshouder 

Job Hannen bespreken 

het gemak van de nieuwe 

vaccinatiepomp.
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ISABELLE VON RICHTHOFEN

PARVO: MEERDERE 
GEDAANTEN

Het produceren en leveren van gezonde dieren 
gaat gewoon door, maar de coronacrisis kan 
wel gevolgen hebben voor het vinden van 
voldoende arbeidskrachten, de export en de 
eigen gezondheid. Daarom is het juist nu 
belangrijk om elkaar bij te staan, elkaar te 
steunen en te helpen.

Praktijkproeven laten zien dat een 
PRRS-vaccinatie eigenlijk altijd leidt 
tot een verbetering van de techni-
sche resultaten bij de vleesvarkens. 
Is dat voldoende aanleiding om stan-
daard te vaccineren? De gedachten 
van dierenartsen Fabrice Ariës en 
Rutger Jansen.

Er zijn veel meer signalen dan 
doodgeboren gemummificeerde 
biggen die kunnen wijzen op het 
Parvo-virus. 

Super gemakkelijk, zegt dierenarts  
Rutger Jansen over de nieuwe 
vaccinatie pomp. De varkenshouder 
geeft via drinkwater de biggen snel 
en simpel de juiste dosering vaccin 
tegen PIA.

p.2

p.3 p.4

In vogelvlucht

PRRS-VACCINATIE

VACCINATIEPOMP  
GEEFT WERKGEMAK

p. 8

PRRS kan een behoorlijke 
invloed hebben op de groei van 
vleesvarkens, ook op bedrijven 
waar de dieren op het eerste 
oog geen PRRS-problemen 
ondervinden.

INVLOED PRRS VAAK 

GROTER 

p. 6

• Enterisol® Ileitis, Lawsonia intracellularis, geattenueerd levend vaccin voor varkens, lyofilisaat 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. REGNL 10302, UDD.

• ReproCyc ParvoFLEX®. Suspensie voor injectie voor varkens. Porcine 
Parvovirus stam 27a VP2 sub-unit antigeen, carbomeer. Indicatie: 
Voor actieve immunisatie van gelten en zeugen vanaf een leeftijd 
van 5 maanden om embryo’s en foetussen te beschermen tegen 
transplacentaire infectie veroorzaakt door porcine parvovirus. 
Beschermt vanaf begin van de dracht en duurt 6 maanden. 
Dosering: 2 ml per dier. Contra-indicatie(s): geen. Bijwerkingen: 
Voorbijgaande roodheid of zwelling (tot 4 cm) veroorzaakt 
door de injectieprocedure. Lokale reacties verdwijnen 
spontaan binnen twee tot vijf dagen. Een verhoging van de 
lichaamstemperatuur na de vaccinatie, die spontaan oplost 
binnen 24 tot 48 uur wordt vaak waargenomen. Beschikbare 
gegevens ten aanzien van de veiligheid- en werkzaamheid 
tonen aan dat dit vaccin kan worden gemengd met 
ReproCyc PRRS EU en toegediend op één injectieplaats. 
Wachttijd: Nul dagen. REGNL 122784, UDD.




