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Tevreden over PRRSFLEX
Circo + PRRS samen in 1 shot
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Column | Herman Prüst

Leren van
Covid-2
Ik ben al twintig jaar actief in de varkenshouderij. Er is in die
jaren een hoop veranderd, maar veel gespreksonderwerpen
zijn nog steeds hetzelfde als toen ik begon. Daar kwam
ik maar weer eens achter tijdens een bijeenkomst
met studenten diergeneeskunde in het kader van een
bijeenkomst met dierenartsen in opleiding.
Herman Prüst, Technical Service Manager
Biosecurity, dierstromen, overlegbeleid, leeftijden bij elkaar houden, allin all-out. Het zijn onderwerpen waar we het blijkbaar nog steeds over
moeten hebben. Komt de boodschap niet over? Wil men de boodschap
niet horen? Zoeken we de oplossing nog steeds in een potje?

‘Wil men de
boodschap niet
horen?’

Kunnen en willen we iets leren van de afgelopen anderhalf jaar,
waarin de hele wereld te maken kreeg met een virusuitbraak? Collega varkensdierenarts bij Boehringer Ingelheim
Martijn Steenaert gaf het al aan op een symposium: er
zijn veel overeenkomsten tussen de uitbraak en aanpak
van COVID 19 en de aanpak van dierziekten in de varkenshouderij. Al pakken we het in de varkenshouderij
wel een stuk professioneler aan.

Neem nu de jongeren die terugkeren van vakantie, die
kunnen we met een knipoog toch vergelijken met gelten
op een varkensbedrijf. Voordat we gelten aan de zeugenstapel toevoegen, plaatsen we ze in quarantaine. Bovendien
testen we op een aantal ziektekiemen om zo geen ongewenste
infecties binnen te brengen. Waarom sturen we hier niet sterker op? In
de varkenshouderij weten en verkondigen wij al jaren dat een vaccinatie onderdeel is van de oplossing, maar niet de hele oplossing. Tijd voor
boerenverstand en iemand uit de varkenshouderij in het OMT?

Contactgegevens specialisten varkenshouderij Boehringer Ingelheim
Ludwig ten Broeke, Sr. Key Account Manager, 06-29 59 11 13
Anita Adams, Sr. Account Manager varken, 06-46 08 84 52
Martijn Steenaert, Technical Service Manager/dierenarts, 06-29 59 11 17
Herman Prüst, Technical Service Manager/dierenarts, 06-18 70 80 02
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Circo en PRRS
samen in 1 shot
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Varkens beschermen tegen Circo en PRRS is nu nog eenvoudiger. Met

2

CC
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een nieuwe registratie is het toegestaan om Ingelvac PRRSFLEX® op

1 mL

te dienen. Daardoor is het mogelijk twee vaccinaties in één handeling
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Circo
PRRS
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Breng de overloopnaald
in het flesje Ingelvac
CircoFLEX®.

3
C

Shake gently

te lossen in Ingelvac CircoFLEX® en dit in één vaccinatie van 1 ml
1 toe
mL

4

Verbind de andere kant van
de overloopnaald met het
flesje Ingelvac PRRSFLEX® EU.
Laat de Ingelvac CircoFLEX®
overlopen naar het flesje
Ingelvac PRRSFLEX® EU. Geef
indien nodig wat druk op het
flesje Ingelvac CircoFLEX® om
de vaccinvloeistof te laten
lopen. Is het flesje Ingelvac
CircoFLEX® helemaal leeg,
verwijder dan het lege flesje
gently
en deShake
overloopnaald.

5
1 mL
1 mL

Shake
gently
Voorzichtig
zwenken
Shake gently
Zwenk het flesje met de
Circo-PRRS-combinatie
voorzichtig om de beide
vaccins goed te mengen.

Dien per big één enkele
injectie (1ml, onafhankelijk
van het biggewicht) in de
spier toe.

te combineren. Dat betekent twee keer voordeel: de varkenshouder
bespaart arbeid en het varken krijgt een prik minder.

Shake
gently
Shake
gently

De virusinfecties PRRS en Circo
(PCV2) kunnen veel schade veroorzaken op varkensbedrijven. Dat effect
is nog groter wanneer beide virussen
op een bedrijf aanwezig zijn. Om de
bedrijfsvoering soepel te laten verlopen
en vleesvarkens ongestoord te laten
groeien,
is het daarom belangrijk deze
1 mL
virussen aan te pakken.
Varkenshouders zijn daar ook in
toenemende mate van overtuigd. Niet
voor niets krijgen vrijwel alle biggen in
Nederland de Circo-vaccinatie. En steeds
meer biggen krijgen daarnaast een prik
om hen tegen PRRS te beschermen.
FLEX CircoPRRS® combineert nu beide
effectieve en veilige FLEX-vaccins.
Geen varkenshouder zit te wachten op
gedoe in de bedrijfsvoering.
Het in FLEX CircoPRRS gebruikte
ImpranFLEX® adjuvans bevat geen
olie. ImpranFLEX geeft weinig tot geen
zichtbare bijwerkingen1-3 zodat de biggen vitaler blijven en beter bij de zeug
blijven drinken. Hierdoor is er minder
kans op kraamstalberigheid. Het mo-

ment van toediening, vanaf 17 dagen,
betekent geen extreem vroege belasting
van de big. Tegelijkertijd start de opbouw van de immuniteit vroeg genoeg
om op het juiste moment voldoende op
niveau te zijn. Het vaccinatietijdstip is
zo vroeg als nodig voor tijdige bescherming en zo laat als het kan. Te vroeg
vaccineren kan minder effectief zijn
door immuniteit vanuit de biest.
Biggen vaccineren vraagt om zorgvuldigheid en efficiëntie. Elk levend
PRRS-vaccin moet voor gebruik worden aangemaakt. Met de nieuwe registratie is het nu mogelijk PRRSFLEX
eenvoudig op te lossen in CircoFLEX.
Er is arbeidsbesparing door twee antigenen toe te dienen in één handeling.
Vaccineren kan op verschillende
manieren: met de naald of naaldloos
met FreVAX. Het combineren van de
vaccins geeft niet alleen meer rust in
de kraamstal, maar ook in de opfokperiode. Naast FLEX CircoPRRS kan,
indien nodig, de mycoplasmavaccinatie
afgestemd worden op de behoefte van
het bedrijf.
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PRRSF

De biggen van
Ruud Huls krijgen op 18 dagen
in het kraamhok
hun vaccins met
de naald.

Ruud Huls vaccineert zijn drieweekse biggen met PRRSFLEX

Al jarenlang prima bescherming
tot en met de vleesvarkens
Zeugenhouder Ruud Huls schakelde ruim vier jaar
geleden over op Ingelvac PRRSFLEX® om zo zijn biggen
lang te beschermen tegen PRRS. Dat lukt nog steeds
naar volle tevredenheid.

In het Gelderse Silvolde heeft Ruud Huls een bedrijf met 1.300
hoogproductieve DanBred-zeugen. Een groot deel van zijn biggen
gaat naar Duitse afnemers. Vandaar dat hij kiest voor een PIC 408M
als eindbeer. Die combinatie voldoet ook prima voor zijn Nederlandse
afnemer en op het eigen vleesvarkensbedrijf.
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Goed beschermde biggen waar de afnemers tevreden over zijn,
is het doel van Huls. En daarnaast gemakkelijk en goed kunnen
werken. Vanwege het arbeidsgemak worden de biggen op 18 dagen
leeftijd in het kraamhok met de naald gevaccineerd.
Aan de ene kant PRRSFLEX en een combivaccin van circo en myco
aan de andere kant. Voorheen werkte Huls met een naaldloos
vaccin en een vaccin met de naald, maar dat beviel niet zo goed. ‘De
huidige aanpak werkt snel en goed.’
Bij het vaccineren van de biggen is het optimale moment voor de
PRRS-vaccinatie als ze rond de 18 dagen oud zijn. De zeugenhouder heeft in de loop der jaren meerdere vaccins gehad. PRRSFLEX
bevalt hem het beste.

Reportage | PRRS

PRRS-programma Lintjeshof
Het goed in beeld brengen van de PRRS-situatie op
het bedrijf is een van de onderdelen van het PRRSprogramma waar Dierenartsenpraktijk Lintjeshof mee
werkt: de LH PRRS-scan. Hiermee wordt enerzijds in kaart
gebracht bij welke diergroepen in het bedrijf het virus
zit. Dit geeft richting aan de aanpak. Je kunt immers niet
alles tegelijk, je moet focus aanbrengen.

Anderzijds worden ook de PRRS-stammen die op het
bedrijf aanwezig zijn over de tijd in beeld gebracht. Is
het steeds dezelfde stam die aanwezig is of elk jaar
een nieuwe? Dat geeft dan onder andere inzicht in de
mogelijke insleeproutes en/of waar dan aan gewerkt
moet worden: is dat de externe of interne biosecurity?
Zo wordt per bedrijf een plan van aanpak gemaakt.

Belangrijk punt is dat de biggen nauwelijks last hebben van de
PRRS-vaccinatie. Dat heeft volgens zijn dierenarts Pieter van
Rengen van DAP Lintjeshof met name te maken met het
adjuvans van PRRSFLEX. ‘De biggen hebben daar
geen last van. Ze drinken na het vaccineren
weer gewoon door. Dat betekent geen risico op
kraamstalberigheid. Daarnaast stimuleert het
adjuvans wel voor de goede bescherming van
‘De
het vaccin.’

Dat PRRSFLEX goed uitpakt heeft volgens Van Rengen ook te
maken met de brede kruisbescherming van PRRSFLEX.
Sinds kort is het mogelijk om PRRSFLEX op te lossen in
CircoFLEX. Vanwege de goede ervaringen met
PRRSFLEX is dat voor Huls mogelijk een optie om
toe te passen. ‘Daar ga ik serieus naar kijken.
Een andere oplossing voor het Mycoplasma-vaccin dat ik nu toepas is dan wel nodig.
biggen
Dat ga ik met Van Rengen overleggen.’
drinken na het
Voor wat betreft PRRS-aanpak is naast het
vaccineren weer
Geen klachten
vaccineren van de biggen het vaccineren
Dat de biggen goed beschermd zijn tegen
van de zeugen belangrijk op het bedrijf van
gewoon door.’
PRRS ervaart Huls. Hij ziet bij de biggen in de
Huls. Iedere 12 weken worden alle zeugen
biggenopfok nooit problemen met PRRS. En de
voor de voet weg gevaccineerd om de
vleesvarkenshouders waar hij zijn biggen aan
PRRS-bescherming op een hoog niveau te
levert, hebben ook geen klachten. ‘Daarnaast kan
houden.
ik dat ook zelf constateren op mijn eigen vleesvarkensDie PRRS-aanpak samen met de andere belangrijke
bedrijf waar alle restbiggen naar toe gaan. Daar heb ik ook nooit
vaccinaties tegen bijvoorbeeld circo en mycoplasma, parvo/vlek
PRRS-problemen. Zo’n extra bedrijf heb je wel nodig. Zo zijn we in
bij de zeugen, een bedrijfseigen streptokokkenvaccin en uiteraard
staat om alleen het neusje van de zalm te leveren aan onze vaste
de goede externe en interne biosecurity, pakt goed uit. De zeugen
afnemers.’
van Huls spenen jaarlijks gemiddeld 35 stevige biggen per zeug.
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Hilde Brink: ‘De keuze voor de
grote groep is heel bewust gemaakt. Voordat we onze nieuwe
stal zijn gaan bouwen hebben we
veel systemen bekeken en bij de
grote groep maakt mijn dierenhart een sprongetje.’
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Reportage | PIA

Hilde Brink:

‘Enterisol houdt PIA én
Salmonella onder de duim’
Gezonde vleesvarkens met een goed dierenwelzijn.
Dat is het credo van Hilde Brink en Rick Bosgoed op
hun vleesvarkensbedrijf De Heeringhoeve. Voor het
leveren van gezonde en uniforme vleesvarkens is
volgens Brink de vaccinatie met Enterisol® Ileitis tegen
PIA onontbeerlijk. ‘Daarmee houden we zowel PIA als
Salmonella onder de duim.’

De aandacht voor dierenwelzijn valt direct op bij een blik vanuit de
bezoekersruimte in de vleesvarkensstal van De Heeringhoeve. De
varkens hebben in de grote groep veel bewegingsruimte, kunnen
een prettige ligplek vinden en onbeperkt eten en drinken. ‘De
keuze voor de grote groep is heel bewust gemaakt’, vertelt Brink.
‘Voordat we onze nieuwe stal zijn gaan bouwen hebben we
veel systemen bekeken en bij de grote groep maakte
mijn dierenhart een sprongetje.’
De vleesvarkensstal beschikt over acht afdelin‘We experimenteren
gen met groepen van zo’n 375 varkens. Om te
kunnen eten gaan ze via een selectiestation
wel eens wat en
met weegbrug naar een van de twee voerdan zie je direct
ruimtes. Daar krijgen ze een aangepast menu
PIA-problemen als
van voer dat van het mengvoerbedrijf van
je geen Enterisol
Bosgoed zelf komt.
De dagelijkse zorg voor de vleesvarkens neemt
gebruikt.’
Brink voor haar rekening. Naast een goed dierenwelzijn in de grote groep is de gezondheid voor haar
een belangrijk aandachtspunt. Daartoe zit er in de stallen
onder andere een nevelsysteem dat vijf keer daags automatisch
probiotica vernevelt. En ook in het drinkwater doseert Brink probiotica. ‘De varkens blijven hierdoor duidelijk gezonder, we hebben
nauwelijks luchtwegproblemen. Ook de huid blijft gezond, als er
een keer varkens zijn met smeerwrang is dat zo weer weg. Na de
ronde maken we alleen schoon, ontsmetten is niet nodig.’
Dunne mest
Na de start in 2017 verliep het eerste jaar prima met goede resultaten en zonder gezondheidsproblemen. Toen waren er ineens
varkens met dunne mest. Na onderzoek constateerde varkensarts
Norbert Vonk van DAP Vaassen dat de PIA-bacterie de oorzaak
was. ‘Omdat er geen sprake is van uitval ten gevolge van PIA en
omdat ik in deze gevallen goede ervaringen heb met Enterisol heb
ik Brink geadviseerd om dit vaccin te toe passen.’ Brink bedacht

>

In de stallen op De Heeringhoeve zit een nevelsysteem dat vijf keer
daags automatisch probiotica vernevelt.
beterBIG | oktober 2021
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Reportage | PIA

>

zich geen moment en begon het middel direct via het drinkwater
te doseren. ‘Dat werkt heel gemakkelijk. We doen het in de eerste
week na opleg, enkele dagen na het ontwormen van de vleesvarkens.’
Dat vaccineren helpt prima. Er zijn nu geen problemen met dunne
mest, of vleesvarkens die uit elkaar groeien. Dat Enterisol daartoe
helpt, is volgens Brink wel duidelijk. ‘We experimenteren wel
eens wat en dan zie je direct PIA-problemen als je geen Enterisol
gebruikt.’
De vaccinatie met Enterisol is daarbij ook essentieel om Salmonella
onder de duim te houden. ‘Als je niet vaccineert loopt de Salmonella-status direct op naar 2 of zelfs 3’, zegt de varkenshoudster. ‘Dat
willen we niet want het geeft problemen op de slachterij. Salmonella is een zoönose, mensen kunnen er ziek van worden. Dus door de
vaccinatie met Enterisol voorkomen we ook gezondheidsproblemen
bij de mens.’
Stevig gesprek
Vonk herkent dit en weet dat een Salmonellastatus van 2 of 3 door de slachterijen niet wordt
gewaardeerd. ‘In Duitsland krijg je zelfs een korting bij status 3. In Nederland nog niet. Maar
als de status hoog is, volgt er wel een stevig
gesprek en eist de slachterij een goed plan
van aanpak.’
Enterisol zorgt er op De Heeringhoeve
vooral voor dat PIA geen nadelen heeft
voor de groei en voerconversie van de

varkens. Die slechtere groei en voerconversie zijn volgens Vonk de
voornaamste kostenposten van PIA. ‘Ook al valt acute PIA natuurlijk het meest op en is dat ook heel vervelend. Maar chronische PIA
kost eenvoudigweg veel meer door de slechte groei, voerconversie
en uniformiteit. Soms zie ik op bedrijven
die gaan vaccineren met Enterisol de
Voorbeeld opbrengst
Enterisol-vaccinatie:
voerconversie wel met 0,2
Voerconversie:
0,2 verbetering
verbeteren’, zegt Vonk.
Voerkosten: €0,25 per kg
‘Daarnaast is de uniformiteit een
Groeitraject: van 25 kg naar 115 kg = 90 kg
stuk slechter als je PIA hebt. Je
Opbrengst: 90 kg x 0,2 VC x €0,25=
€4,50 per afgeleverd varken
levert aan het einde van de ronde dan
toch een aantal varkens te licht af. Je kunt
een afdeling niet te lang bezet houden.’
Bij Brink is er geen sprake van een slechte uniformiteit. De grote
koppels van 375 vleesvarkens ogen mooi egaal. ‘Op 95 dagen
beginnen we met de zwaarste varkens uit te sorteren. Vier weken
later gaan de 100 langzaamste groeiers naar de afleverruimte waar
ze nog maximaal twee weken doorgroeien. We leveren de vleesvarkens in het Robuust schema van Vion. Gemiddeld komen we
op 108 kilo geslacht met een groei van 916 gram per
dag, een voerconversie van 2,6 en de uitval is 2,6
procent.’
Extra uitval door acute PIA kent Brink overi‘Als je niet
gens helemaal niet. ‘Ook toen PIA net binnenvaccineert
kwam of tijdens het experimenteren hebben
loopt de
we het nooit gehad. Dat komt mogelijk ook
Salmonella-status
omdat we de vleesvarkens volkomen stressloos kunnen uitsorteren via het sorteerstation.’
direct op naar

2 of zelfs 3.’

De dagelijkse zorg voor de vleesvarkens neemt Hilde Brink voor
haar rekening.

Dierenarts Norbert Vonk van DAP Vaassen verzorgt de veterinaire
begeleiding van het bedrijf.
beterBIG | oktober 2021
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Boehringer Ingelheim introduceert eigen systeem voor naaldloos vaccineren

FreVAX: vertrouwd, veilig
en nauwkeurig
Met de introductie van FreVAX™
hebben varkenshouders nu
de mogelijkheid om de FLEXbiggenvaccins van Boehringer
Ingelheim naaldloos toe te dienen.
In de vertrouwde dosering van
1 of 2 ml. Een nauwkeurige en
veilige manier van vaccineren,
met voordelen voor big én
varkenshouder.

Naaldloos vaccineren is niet nieuw, maar de
methode was nog niet geschikt voor de
toediening van de biggenvaccins van
Boehringer Ingelheim. ‘Terwijl een groep
varkenshouders deze methode wel graag
gebruikt’, vertelt Anita Adams, senior
Accountmanager Swine. ‘Met de FreVAX
komen we tegemoet aan die vraag en is er
nu een systeem dat helemaal is afgestemd
op onze biggenvaccins.’
FreVAX dient het vaccin naaldloos intramusculair toe, dus in de spier. En dat is op
dezelfde plek als het vaccineren met de
naald. Wat ook gelijk is, is de dosering van
de entstof. FreVAX is eenvoudig in te stellen op 1 of 2 ml, afhankelijk van de vaccins
die worden gebruikt.
Zo is het apparaat bij inzet van
FLEX CircoPRRS in te
stellen op 1 ml, maar
als er FLEXcombo
gevaccineerd wordt,
‘Via de LED-indicator
kun je deze met een
druk op de knop op
weet je direct of je
2 ml zetten. Of je nu
goed bezig bent, je
met de naald of met
wordt je bewuster van
FreVAX vaccineert,
hoe je vaccineert’
het vaccin, het volume én de effectiviteit is
hetzelfde. Volgens Anita
Adams is dat mogelijk omdat
Boehringer Ingelheim al langer
met een olievrij adjuvans werkt, die in de
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Interview| Anita Adams-Beijers
praktijk, zowel met als zonder naald, weinig
bijwerkingen laat zien.
Naaldloos vaccineren is niet per definitie
beter dan vaccineren met de naald. De
opbouw van de immuniteit is vergelijkbaar. Beide vaccinatiemethoden bieden
wel de mogelijkheid meerdere vaccins te
combineren. Dat betekent minder werk
voor de varkenshouder en minder injecties
voor de big. ‘Een ontwikkeling waar we
al langer mee bezig zijn, door bijvoorbeeld
combinaties van vaccins te registreren.’
FreVAX is geschikt voor alle biggenvaccins:
CircoFLEX, MycoFLEX en PRRSFLEX en
alle bijkomende geregistreerde combinaties
van deze vaccins.
Hoewel het gros van de Nederlandse
varkenshouders succesvol met de naald
vaccineert, is er ook vraag naar naaldloos vaccineren. Een toenemende groep
varkenshouders ziet hierin een prettige
manier van werken. De kans op overdracht
van ziektekiemen van dier naar dier is met
FreVAX kleiner. Daarnaast biedt deze vaccinatiemethode meer comfort voor de big.
Boehringer Ingelheim heeft bij de ontwikkeling van FreVAX het arbeidsgemak
steeds goed voor ogen gehouden. FreVAX is
bijvoorbeeld voorzien van een LED-indicator die groen kleurt wanneer de vaccinatie
goed is verlopen; wanneer er voldoende
entstof is gevaccineerd en wanneer het
contact van de FreVAX met de big goed en
voldoende lang was. Anita Adams: ‘Dan
weet je direct of je goed bezig bent, je word

Optimale
longgezondheid
met de FLEX aanpak
tegen Circo,
Mycoplasma en PRRS

je bewuster van hoe je vaccineert en of je
dat netjes doet.’ Daarnaast ontwikkelde
Boehringer Ingelheim een op de hokafscheiding te monteren standaard waaraan
FreVAX is te bevestigen. ‘De varkenshouder hoeft de big er alleen maar tegenaan te
drukken en de big is gevaccineerd. Dat is
een fikse arbeidsbesparing.’
Het gebruik van FreVAX past ook goed

NAALDLOOS,
OLIEVRIJ
EN IN DE SPIER

SECUUR
VACCINEREN

• Innovatieve techniek
• Speciaal ontwikkeld voor biggen
• Geschikt voor CircoFLEX,
MycoFLEX en PRRSFLEX

in de ontwikkeling van Smart Farming.
FreVAX heeft een eigen app voor de smartphone die via bluetooth aan het vaccinatieapparaat is gekoppeld. De app bevat niet
alleen een uitgebreide handleiding, maar
legt ook alle details over de vaccinatie vast.
Wanneer welke biggen zijn gevaccineerd,
door wie en wat ze hebben gekregen. ‘Met
een druk op de knop heb je alle relevante
gegevens in beeld.’

• Vertrouwd vaccinvolume

FLEXIBEL
VACCINEREN
• 1 of 2 ml toedienen
• Degelijk apparaat met standaard
• Registreren en analyseren
met de FreVAX app

• LED-indicator voor correct
vaccineren

WELZIJN VOOR
DE BIG

• Direct inzicht tijdens
het toedienen

• Minder stress, meer comfort
• Vermindert overdracht van
ziektekiemen van
dier naar dier
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In vogelvlucht
p.4
p.2
Ruud Huls
Herman Prüst
Zeugenhouder Ruud Huls
uit Silvolde schakelde ruim
vier jaar geleden over op
PRRSFLEX. Sindsdien ziet
hij in de biggenopfok nooit
problemen met PRRS. Ook
zijn afnemers zijn tevreden.

Ik ben al twintig jaar actief in de varkenshouderij. Er is in die jaren
veel veranderd, maar veel gespreksonderwerpen zijn nog steeds
hetzelfde als toen ik begon. Daar kwam ik maar weer eens achter
tijdens een bijeenkomst met studenten diergeneeskunde in het
kader van de Boehringer Ingelheim Summer Night.

p.6

p.10

Anita Adams-Beijers

Hilde Brink

Vleesvarkenshouder Hilde Brink zorgt er met
Enterisol voor dat ze gezonde en uniforme vleesvarkens kan leveren. ‘We houden hiermee zowel
PIA als Salmonella onder de duim.’

• 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.
Referenties:
1. Miyashi M., et.al (2010); Behaviour in weaned piglets following vaccination with
different PCV2 vaccins; International Pig Topics - Volume 25 Number 4
In this study pigs from group A (CircoFLEX 1 ml) showed more willingness to
approach six hours post vaccination, compared to those of group B (Porcilis PCV2
2 ml)
2. Yulia Burakova, Rachel Madera, Scott McVey, John R. Schlup, and
Jishu Shi.Viral Immunology.Jan 2018.11-22.http://doi.org/10.1089/
vim.2017.0049
Polymers (e.g. Carbopol/ ImpranFLEX) are known to have a better safety
profile than emulsion-based adjuvants.
3. Bijsluiter Ingelvac CircoFLEX®, http://www.ema.europa.eu
A mild and transient hyperthermia very commonly (more than 1 in 10)
occurs on the day of vaccination. On very rare (less than 1 in 10,000)
occasions anaphylactic reactions may occur and should be treated
symptomatically.

‘Met de introductie van FreVAX kunnen
varkenshouders nu de FLEX-biggenvaccins naaldloos toedienen. Dit heeft
voordelen voor big én varkenshouder.’

Colofon beterBIG is een magazine voor professionals in
de varkenshouderij. Deze uitgave wordt u aangeboden
door Boehringer Ingelheim bv. U kunt zich als abonnee
aanmelden via onderstaand adres.
Boehringer Ingelheim bv,
Comeniusstraat 6, 1817 MS Alkmaar
Postbus 8037, 1802 KA Alkmaar
Telefoon: +31 (0) 72 566 2411
fax: +31 (0) 72 564 3213
E-mail: vetmedica.nl@boehringer-ingelheim.com
www.varkens.nu
Contactpersoon Sander Bouwman
Begeleiding en realisatie AgriPers BV, Wageningen

