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Bedrijfsprofiel VIC Sterksel 
 

Aantal dieren: 360 zeugen, 1300 speenbiggen, 2500 vleesvarkens 
Genetica: Topigs 20 X Tempo  
Aanfok: Fokkerij biggen worden 4x per jaar PRRS-vrij aangekocht op 

10-16 weken leeftijd bij de Hemelumerhoeve. 
Vaccinatieschema PRRS: 
(Porcilis PRRS) 

Gelten; 10, 16 en 24 weken leeftijd 
Zeugen; 6-60 (eerste week na werpen en voor dag 60 dracht) 

Dierdagdosering 2014 
 
Bloedonderzoeken gesponsord door: 
Kennispartner hyiëne: 

Zeugen:  2,4 
Vleesvarkens:  1,9  
Boehringer Ingelheim 

MS Schippers 
 

 

 
Roadmap naar PRRS vrij bedrijf is o.a. tot stand gekomen n.a.v. de projecten: 
 

Effect van vermindering 
diercontacten op pleuritis bij 
vleesvarkens, Wageningen UR 
Livestock Research Rapport 
111, Maart 2008. 
http://edepot.wur.nl/29051 of 
scan de QR code: 

Praktijk Netwerk “Transport: ontsmetten met 
een (sch)HITTE(rend) resultaat”, 2012 

www.verantwoordeveehouderij.nl/show

/Transportmiddelen-Ontsmetten-met-
een-schitterend-resultaat.htm of scan 
de QR code:  
 

Vermindering Streptococcus suis via 
managementmaatregelen, April 2008, 
Checklist en diverse protocollen. Ga 
naar Producten en diensten op 
www.vicsterksel.nl of scan de QR 
code: 

    

Monitoring PRRS, halfjaarlijks, antistoffen (GD Deventer) 

Dier-
categorie: 

10 weken 
leeftijd 

16 weken 
leeftijd 

24 weken 
leeftijd 

Gelten 
(30 weken) 

1e 
worps 

2e worps 

PRRS 
vaccinatie: 

Nee Nee Nee 
Ja 

(3x opfok) 
Ja 

(6-60) 
Ja 

(6-60) 

Resultaat 

Mei 2013 - 
april 2015 

Negatief Negatief Negatief Positief Positief Positief 

Mei 2015   Positief    

Uitleg resultaten 

Vleesvarkens 10, 16 en 24 weken leeftijd Gelten, 1e en 2e worps 

Als een varken in aanraking komt met het PRRS virus, 
worden er antistoffen aangemaakt. Dit is twee jaar 
lang bij 3 leeftijden niet gevonden. Om deze reden, 
samen met het goede beeld in de stal, is het 
aannemelijk dat er 2 jaar geen PRRS-veldvirus op het 
bedrijf is geweest. In de laatste monstername (mei 
2015) zijn weer antistoffen bij de oudste vleesvarkens 
gevonden. 

Na PRRS-vaccinatie worden 
antistoffen aangemaakt. Daarom 
worden er antistoffen gevonden bij 
deze diergroepen. 
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Succesfactoren 
 
Langetermijnvisie  infectiekansen verminderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      

Interne 
biosecurity 

 

Intensief scheiden diercategorieën: 

 Tomenbeleid  
 Hygiëneblokken  

 Kleurensysteem (kleding, schoeisel, materiaal) 
 Goede quarantaine- en adaptatiestal gelten; gunstige locatie op 

bedrijf 

Kenmerken van de stal: 
 Bijzondere aandacht hygiëne en omgang met dieren          

(checklist Streptokokken) 
 Reinigen en ontsmetten is geoptimaliseerd  

 Vloeren zijn gecoat 
Ziekenstal: 

 Beperkt gebruiken, alleen dieren die slachtwaardig zijn 

 Nooit terugleggen vanuit ziekenstal  
Euthanasiebeleid: 

 Alles wat niet slachtwaardig is euthanseren 

Externe 
biosecurity 

 
Transport 

 Vrachtwagens zijn schoon als ze het bedrijf op komen 
 Zeugen worden bij de uitgang van het bedrijf geleverd 

 Dieren die op de vrachtwagen zijn geweest mogen nooit meer 

terug naar het bedrijf 
 (Bij voorkeur hittebehandeling (bewezen effectief tegen PRRS)) 

Aanvoer 
 Aanvoer PRRS-vrije dieren voor vervangen zeugenstapel 

 Op jonge leeftijd aanvoeren (10-16 weken) 

Quarantaine/ adaptatie 
Scheiding schone en vuile weg 

Werkwijze 
(protocollair) 

 

Productiesysteem 
 3-weken systeem 

Vaccinaties 

 Zeugen en opfokgelten worden gevaccineerd met een levend 
vaccin (Porcilis PRRS). 

 Biggen gevaccineerd tegen Mycoplasma (Mycoflex), Circo  
(Circoflex) en PIA (Enterisol ileitis) 

Protocollen 

 Coaching en training in correct gebruik en toepassing van 
diergeneesmiddelen. 

 Uitvoering van hygiënemaatregelen tussen diergroepen 
 Reiniging en ontsmetting volgens protocol 
 Ontwikkeltraject Streptokokken-checklist 
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