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Beste lezer,
Met veel enthousiasme lanceert MSD Animal Health de allereerste
editie van VarkensVisie, het wetenschappelijk tijdschrift dat u in uw
handen heeft. We zien het als onze taak om de Belgische varkenshouder
geïnformeerd te houden over de belangrijke problematieken die door
onze sector bewegen. In deze vreemde tijden krijgen we helaas niet alle
kansen om met u persoonlijk in debat te gaan omtrent de ontwikkelingen
en tendensen die we waarnemen. Noch om nieuwe en vooruitstrevende
oplossingen met u te delen.
Daarom komt dit gloednieuwe magazine als geroepen. Samen staan we
sterk tegen COVID-19. Dat geldt niet enkel voor de gezondheid van ons
allen, maar ook voor de economische weerbaarheid van iedereen die zijn
hart en ziel in deze stiel stopt.
In deze eerste editie belichten we het zeer actuele ‘Porcine Intestinale
Adenomatose’, beter gekend als PIA. Deze aandoening en de bacterie die
ze veroorzaakt, Lawsonia intracellularis, komen steeds meer onder de
aandacht. Dit door hun negatieve impact op de voederconversie en op
de voorspelbaarheid van de technische resultaten bij vleesvarkens. We
belichten in deze editie wat PIA inhoudt, hoe vaak het voorkomt en hoe
experten deze problematiek aanpakken in de praktijk. Hiermee hopen we u
een voorsprong te geven in uw passie.

Laat u niet vangen!
Feiten en fabels rond
PIA uitgeklaard.
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PIA:
feiten en fabels
uitgelicht
PIA is een complexe, vaak voorkomende ziekte op
varkensbedrijven, waardoor er veel verhalen de
ronde over doen. Maar wat is nu waar en wat klopt
er absoluut niet? Wij zoeken het voor u uit.

Bijna alle varkensbedrijven
zijn geïnfecteerd met
de ziektekiem lawsonia
intracellularis, die PIA
veroorzaakt.

De financiële impact is het
grootst bij vleesvarkens.
Ook juist. Het gaat van 3 tot
5 euro verlies per dier in de
vleesvarkensfase. Niet alleen
groeien besmette varkens bij een
zware besmetting gemiddeld zo’n
389 gram per dag minder, in geval
van acute PIA is er ook 24% meer
sterfte.

PIA is moeilijk te
onderscheiden van
andere ziekten die diarree
veroorzaken.
Kan kloppen. Er zijn immers
veel ziektes met diarree als een
van de symptomen, waaronder
rota, corona, dysenterie en
Salmonellose. Ook worminfecties
of foute voedingsmiddelen
kunnen aan de basis liggen. Om
uitsluitsel te geven, zijn vaak een
laboratoriumonderzoek en autopsie
nodig.
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HET VERLIES PER
VLEESVARKEN IN GEVAL
VAN ACUTE PIA

Vaccinatie helpt niet.
Fabel. Vaccins zijn een heel krachtig
wapen in de strijd tegen PIA,
ongeacht de toedieningswijze
ervan. Toch doet u er goed aan op
de hoogte te blijven van nieuwe
ontwikkelingen op het vlak van
vaccinatie – het kan zich op termijn
immers vertalen in winst.
Zo is de vaccinatie in de spier
aan een opmars bezig, nadat uit
proeven alvast bleek dat acute PIAuitval er mee kan worden beperkt!
Komend jaar wordt ook vaccinatie in
de huid mogelijk.

OUD NIEUWS?
Wist u dit allemaal al?
Dan scoort u vast ook
uitstekend op onze
PIA-quiz - test uw
kennis op pagina 16!
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Dit is jammer genoeg een feit.
Studies wijzen uit dat in België
96% van alle varkensbedrijven
besmet is. In Nederland loopt dat
zelfs op tot 100%.

In de kijker:

Sonja Agten,
dierenarts en Technical manager
bij MSD Animal Health
Maak kennis met dierenarts Sonja Agten. In 1999 ontving
Sonja haar diploma in de dierengeneeskunde van de
Universiteit Gent en in 2006 werd ze gecertificeerd als
varkensdierenarts.
VarkensVisie
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Sinds 2003 werkt ze bij MSD Animal
Health Benelux, waar ze technisch
advies geeft inzake vaccinatie,
hormonen en antiparasitaire
middelen voor varkens.

Kunt u iets over uw huidige
job vertellen? Wat doet u
precies?
Ik werk als dierenarts binnen de
business unit varkens van MSD
Animal Health. Een groot deel
van mijn tijd besteed ik aan het
analyseren van bloedonderzoeken
van varkens. Enerzijds kunnen
varkenshouders bij ons terecht
voor monitoringsprogramma`s,
zoals Respig en Full Service on
Target. Anderzijds kunnen er
ook servicebloedonderzoeken
aangevraagd worden door
de bedrijfsdierenarts om een

bedrijfsprobleem samen op te
lossen in combinatie met een
gezamenlijk bezoek en, indien
nodig, een slachtlijnonderzoek.
Bij nieuwe producten, bijvoorbeeld
een vaccin, gaan we regelmatig
naar varkenshouderijen om meer
voeling te krijgen met het middel en
de eerste ervaringen te observeren.
Ook ga ik bij productlanceringen
soms een presentatie geven
in dierenartspraktijken en aan
veehouders zelf.

Waarom hebt u destijds
besloten om voor dierenarts
te studeren?
Mijn grootouders langs vaders kant
hadden een landbouwbedrijf. In die
tijd hadden ze vooral melkkoeien,
maar ook varkens, paarden en
kippen - en één kat! (lacht) Eigenlijk

U hebt ervoor gekozen
zich te specialiseren in
varkensgeneeskunde - toch
wel bijzonder! Wat heeft die
beslissing gedreven?

In 2004 ben ik de tweejarige
opleiding vakdierenarts varken
gestart om me te specialiseren,
en in 2006 heb ik mijn diploma
behaald. Ondertussen zijn we bijna
15 jaar verder en ik leer nog elke
dag bij.

Wat is tot nu toe het mooiste
moment uit uw carrière?

Goh, te veel om op
Mijn werk! Eigenlijk ben
te noemen! Ik haal er
ik afgestudeerd met
“Momenteel
veel voldoening uit
een specialisatie in
ondersteun
mensen te helpen.
herkauwers, in 1999.
Een bedrijfsprobleem
Na mijn studie ben ik
ik bedrijven
samen met de
aan de slag gegaan
die kampen
bedrijfsdierenarts
als veearts. Vlak voor
met PIA [...]
kunnen oplossen, daar
ik naar Intervet, de
word ik oprecht blij
veel varvoorloper van MSD
van.
Animal Health, ben
kenshouders
getrokken, heb ik
En het moeilijkste?
beseffen niet
ook een jaar in een
Ik was ooit in een
hoe vaak het
Nederlandse praktijk
varkensbedrijf
gewerkt, waar ik
voorkomt.”
met een ernstig
ontelbaar veel varkensPRRS-probleem.
en koeienbedrijven
Een familiebedrijf. Ze waren al
heb bezocht. Bedrijfsdierenartsen
begonnen met vaccinatie maar …
moesten toen immers nog verplicht
De vruchtbaarheidsproblemen en
vaccineren tegen de ziekte
dode biggen bleven aanhouden.
van Aujeszky, die ondertussen
Op een bepaald moment zaten
uitgeroeid is in onze contreien.
we alle vier samen rond de
Enfin, op een bepaald moment
keukentafel: man, vrouw, mijn
zag ik een vacature bij Intervet om
collega-accountmanager en ikzelf.
voor hun business unit varkens te
De vrouw was diep bedroefd en
gaan werken als Technical Manager
kampte met slapeloosheid; ze zei
varken. Ik heb er zonder al te veel
letterlijk dat ze het niet meer zag
verwachtingen op gesolliciteerd
zitten … Menselijk contact hoort bij
en … de job gekregen! Dat was in
mijn job, wat komt met pieken en
2003.
dalen, maar die gebeurtenis vond ik
heel heftig. Het is al even geleden,
maar staat in mijn geheugen
gegrift.

Ik wil dan ook waarschuwen dat
vaccinatie alleen niet genoeg
is. Ja, het is een zeer goed
hulpmiddel - absoluut, maar er
dragen zo veel andere zaken bij
tot gezonde varkens. En zelfs
binnen een vaccinatie zijn er
bepaalde factoren waar je rekening
mee moeten houden om er het
meeste rendement uit te halen,
zoals het tijdstip, de manier en
de regelmaat van het toedienen.
Goed bedrijfsmanagement, correct
toegepaste bioveiligheid – zowel
extern als intern -, een juiste
strategie … Ze zijn allemaal even
belangrijk. Echt waar.

Wat is momenteel een van
uw belangrijkste projecten?
Momenteel ondersteun ik bedrijven
die kampen met PIA. Voor mij uit
zich dat in bewustzijn creëren en in
advies geven op basis van bloed- en
speekselonderzoek. Daarnaast volg
ik de situatie ook op.

Hebt u de indruk dat de
Belgische varkenshouders
goed zijn voorgelicht? Zijn er
zaken die ze absoluut zouden
moeten weten over PIA?
Het kan beter. Veel varkenshouders
beseffen niet hoe vaak PIA
voorkomt. We hebben vorig jaar
een prevalentiestudie gedaan op
basis van mest en bloed bij drie
verschillende leeftijdsgroepen
bij willekeurig geselecteerde
varkensbedrijven. De resultaten
logen er niet om – op maar liefst
96% van alle bedrijven is PIA
aanwezig. Vooral de zwaarste
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wist ik al vanaf het begin van de
middelbare school dat ik dierenarts
wou worden, maar niet voor kleine
huisdieren, wél voor grootvee.

vleesvarkens testten positief, zowel
op bloed- als mestonderzoek.
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speekseltouwtjes hangen, waar
we vervolgens een kwantitatieve
PCR-test op doen. We onderzoeken
de kiemen in het speeksel en kijken
hoe hoog de waarden zijn.

Een tweede knelpunt in België:
varkenshouders zijn er zich in
het algemeen nog te weinig van
bewust dat de bacterie niet alleen
Is de diagnose gesteld, dan moet
voor acute sterfte zorgt, maar
er meteen worden overgegaan tot
ook sluimerend op een bedrijf
preventie en behandeling. De zieke
aanwezig kan zijn. Daardoor zitten
varkens moeten antibiotica krijgen
ze met een tegenvallende groei en
om ze curatief te behandelen en
voederconversie, maar ze weten
ze nog trachten te redden. De
niet hoe dat precies komt. Dat is
volgende groepen varkens worden
een probleem, want hoe sneller
dan het beste gevaccineerd.
je een diagnose kunt
Hebt u tips voor
stellen, hoe beter.
varkenshouders
Vervolgens kun je
“Als PIA
om de ziekte te
actie ondernemen, je
zich heeft
voorkomen?
verliezen beperken
ingenesteld,
en je rendement
Reinigen en
verhogen.
dan moet je
ontsmetten. De

mogelijkheid tot
er alles aan
Ten slotte wordt er in
besmetting vanuit
België nog preventief
doen om de
de omgeving zo veel
antibiotica gebruikt,
infectiedruk
mogelijk te reduceren.
bijvoorbeeld bij het
naar beneden
Voordat er een nieuwe
verhokken van varkens
lichting biggen in
naar een nieuwe
te krijgen.”
opgelegd wordt,
afdeling. Je moet
moet je ervoor zorgen
daarmee oppassen:
dat de ruimte brandschoon en
het kan sluimerende problemen
gedesinfecteerd is. Ook moeten
wel verdoezelen, maar genezen is
de hokken droog zijn. Wil je
een heel ander verhaal. Ik raad aan
besmettingen vermijden, dan is
om te anticiperen, vaccineren en
een natte stal uit den boze, en dat
adapteren. Doe dat en op termijn
geldt niet alleen voor de Lawsoniazul je je rendement verhogen.
bacterie. Respecteer de wettelijke
Wat als de ziekte zich heeft
hokbezettingsregels. Zulke
ingenesteld?
maatregelen doen al heel veel.
Simpel. Dan moet je er alles aan
doen om de infectiedruk naar
beneden te krijgen. Breng de
problemen zo snel mogelijk in
kaart. Van onze kant laten we

Daarnaast wil ik het kort hebben
over voeding met het oog op
de volgende zomer. Als het
warm is, eten varkens immers
vaak niet consequent. Dalen de

temperaturen weer wat, dan
beginnen ze opeens heel veel te
vreten, wat een acute PIA-infectie
kan veroorzaken. Kortom, een
geleidelijke voerovergang is ook
heel belangrijk in dit verhaal.

Tot slot: wat wil u zeker nog
bereiken in uw carrière?
Wat ik heel leuk vind binnen
MSD is dat ik een heel breed
takenpakket heb en er altijd nieuwe
producten in de pipeline zitten.
Innovatie is er een tweede natuur.
Ik herken mezelf daarin en wil
mezelf blijven ontplooien, zowel
diergeneeskundig als op het vlak
van soft skills!
VarkensVisie Een uitstekende
afsluiter – bedankt voor het
gesprek, Sonja, en nog veel succes!

VRAAG & ANTWOORD
Ziekten zijn letterlijk én figuurlijk moeilijke beestjes – PIA is niet
anders. Waar komt het vandaan? Wat is het precies? En vooral:
hoe kan het voorkomen worden? Hieronder beantwoorden
we enkele van de meest gestelde vragen over deze tijd- en
geldvretende aandoening.
PIA, kort voor ‘Porcine Intestinale
Adenomatosa’, is een aandoening
die zorgt voor de woekering en
verdikking van de darmwand bij
het varken, waardoor een deel
van de darm slechter gaat werken.
De ziekte staat ook bekend als
‘tuinslangdarm’ of ‘ileïtis’, en is zeer
besmettelijk.

Waar komt het vandaan?
De ziekte wordt veroorzaakt door
de bacterie Lawsonia intracellularis,
die zich in de cellen van de
darmwand nestelt.

Wat is het gevolg voor mijn
varkens?
Gezonde darmen zijn essentieel
voor een goede prestatie van de
vleesvarkens.
Is er een probleem, dan gaan uw
varkens niet alleen hun voedsel
slechter verteren, maar ook minder
goed voedingsstoffen opnemen,
zoals aminozuren en vetten.
Daar lijden zowel hun groei als
de voederconversie in uw bedrijf
onder.

Kan voeding een rol spelen in
het voorkomen van PIA?
Ja! Via de voeding kunt u veel doen
om PIA te voorkomen en zowel de
algemene darmgezondheid als
de resultaten van uw varkens te
boosten. Enkele snelle tips:
• Voorkom onregelmatig vreten en
wisselen van voersamenstelling.
• Stel een dieet op met specifieke
vezels en dito structuur om de
maaglediging te vertragen en de
zuurgraad te verbeteren.
• Toevoegen van zuren aan voer
kan helpen, zeker als PIA al
optreedt bij de biggen.

Verandert u de samenstelling
van het voedsel, doe dit dan
in samenspraak met een
dierenarts en voederadviseur.
Te veel structuur in hun voeding,
bijvoorbeeld, kan de efficiëntie
verlagen. Kortom, het advies
van een expert is goud
waard!
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Wat is PIA?
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Deense discipline,
blakende biggen
Wie ‘Denemarken’ zegt, zegt
Vikingen, kronen en Hans
Christian Andersen, maar wist
u dat de Scandinavische staat
ook een van dé varkenslanden
van Europa is? In 2019 telden
de Deense varkenshouderijen
12,7 miljoen varkens. Bovendien
werden er 32,6 miljoen biggen
geëxporteerd – heel wat voor een
land met een bevolking van nog
geen 6 miljoen! Ter vergelijking:

in België, ondertussen goed voor
bijna 11,5 miljoen inwoners, liepen
er in datzelfde jaar maar 6,1
miljoen varkens rond. Maar wat
écht verrassend is? Ondanks deze
duizelingwekkende aantallen,
hoeven de Denen niet in te
boeten aan efficiëntie! Om hun
succesformule te achterhalen,
zijn we te rade gegaan bij
dierenarts Bjarne Ellegaard,
Technical Manager bij MSD

Eendracht maakt macht
Om te begrijpen waarom de Denen
zo efficiënt zijn, moeten we zo’n 140
jaar terugspoelen, naar het midden
van de negentiende eeuw - een
tijd waarin militaire conflicten en
dalende graanprijzen de Deense
boeren op hun knieën dwongen.
Maar niet voor lang. Als reactie
op de benarde omstandigheden
sloegen ze de handen in elkaar
en stampten ze in 1882 de eerste
landbouwcoöperatieve uit de
grond. De beweging zou al snel
alle sectoren veroveren - van
varkensproducten tot zuivel – en

12,7 miljoen

In 2019 telden de Deense
varkenshouderijen 12,7
miljoen varkens. Bovendien
werden er 32,6 miljoen
biggen geëxporteerd

een sterk gemeenschapsgevoel
creëren.
Met andere woorden: één voor
allen, allen voor één, en dat werpt
anno 2020 nog steeds zijn vruchten
af.
Competitie is er volgens Dr.
Ellegaard dan ook niet echt: “In
Denemarken delen varkensboeren
met plezier hun kennis, tips en
beste praktijken– ook met andere
landen.”
Het bundelen van krachten leidde
mettertijd tot het bundelen van
heldere, algemene richtlijnen voor
al wat varkenshouden aanbelangt
– van bedrijfsmanagement tot
grootbrengen en vaccinatie.
Waar elders het landschap van

“In Denemarken
delen
varkensboeren
met plezier hun
kennis, tips en
beste praktijken
– ook met andere
landen.”
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Denemarken en gecertificeerd in
gezondheidsmanagement van
varkensbedrijven.

Hoewel het
Scandinavische
land een
indrukwekkend
pad bewandelt,
zijn er ook
daar bepaalde
hardnekkige
ziekten die om
extra aandacht
vragen, zoals
PIA.
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SPF

75%

Het percentage van de
Deense varkens dat
tegenwoordig binnen
het SPF-systeem
geboren worden

varkenshouderijen soms een
lappendeken van visies en acties
lijkt te zijn, trekken de Denen
vastberaden aan hetzelfde zeel.

Ziektebestrijding als
prioriteit
Denemarken, zoals elk land,
selecteert nauwkeurig de beste
varkens om verder mee te fokken.
Bij dat overigens zeer streng
gereguleerde proces primeert bij de
Denen vooral productiviteit en niet
ziekteresistentie.
Toch lukt het hen uitstekend
om tal van vaak voorkomende
aandoeningen efficiënt te
bestrijden. Dat hebben ze te danken
aan het SPF-systeem (Specific
Pathogen Free System, Nederlands:
specifiek kiemvrije systeem),
dat in 1971 werd opgericht als
een samenwerking tussen de
varkensindustrie en universitaire
experts.
Het model is gebaseerd op strikte
regels inzake bioveiligheid,
gezondheidscontroles en
transport tussen beslagen.
Belangrijke varkensziekten zoals
mycoplasmose, pleuropneumonie,
varkensdysenterie (SD), schurft,
voortplantingsmoeilijkheden,
PRRS en atrofische rhinitis zijn
erin opgenomen. Het doel?
De introductie van nieuwe
ziekteverwekkers bestrijden.

Tegenwoordig wordt ongeveer 75
procent van de Deense varkens
geboren binnen het SPF-systeem,
waarbij de gezondheidsstatus
van elk beslag openbaar is en
dagelijks wordt gebruikt bij het
verhandelen van de dieren. De
status is bovendien essentiële
informatie wanneer dierenartsen
en andere bezoekers zich van het
ene varkensbedrijf naar het andere
verplaatsen.
Het SPF-systeem - ook vandaag
nog een belangrijk instrument
om de diergezondheid op
varkensboerderijen te controleren
en verbeteren - heeft een diepe
impact gehad op zowel de manier
waarop varkens in Denemarken
worden geproduceerd als van het
behandelen van besmettelijke
ziekten.

Rozengeur en maneschijn?
Hoewel het Scandinavische land
een indrukwekkend pad bewandelt,
zijn er ook daar bepaalde
hardnekkige ziekten en bacteriën
die om extra aandacht vragen, zoals
PIA. Ellegaard zegt er het volgende
over: “De Lawsonia-bacterie is ook
in Denemarken alomtegenwoordig.
Tot nu toe werd de ziekte vaak
bestreden met antibiotica, maar de
regering wil - terecht - het gebruik
ervan terugdringen, een trend die
we in vele landen zien.”

Wat kunnen wij van de Denen leren?
We horen het u al denken: ‘Het Deense landschap is helemaal
anders – hoe kan dit me nu helpen?’ En we geven u gelijk: op het
eerste gezicht lijkt die Scandinavische discipline niet te rijmen met
onze eigenzinnige ‘Belgitude’! Toch zijn er bepaalde elementen in de
Deense manier van werken die ook wij kunnen toepassen.
1. W
 ees solidair en sociaal. Bent u verbonden met uw
sectorgenoten? Van seminaries tot social media – door andere
varkenshouders te bereiken en beste praktijken uit te wisselen,
kunt u uw bedrijf net dat tikkeltje beter positioneren.
2. Blijf op de hoogte. Ga op zoek naar informatiebronnen:
websites over varkenshouden (varkensbedrijf.be!), advies van de
overheid, updates van dierenartsen… Vaak is dit soort informatie
gratis beschikbaar en abonnementen kunt u inbrengen als
beroepskosten. Geloof ons - uw kennis blijven verrijken, is een van
de belangrijkste investeringen die u kunt doen!
3. Weet wat u doet. Zorg ervoor dat u beschikt over een
solide ziektepreventieplan – uitgewerkt met de hulp van
een dierenarts –, dat steunt op duidelijke data, slimme
bioveiligheidsmaatregelen en een doordacht vaccinatieschema.
Gegevens zijn goud waard, maar wel alleen als er concrete acties uit
komen.
Meer weten? Vraag de PIA-preventieposter aan via
varkensgezondheid@merck.com.
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Wanneer we hem vragen om tips,
voegt hij toe: “Kijk, ziektebestrijding
is een cocktail van verschillende
maatregelen, zoals hygiëne,
voeding en management. Maar
als we het hebben over PIA, dan
mag vaccinatie niet ontbreken. Het
alternatief is vaak kleine tot zware
verliezen lijden afhankelijk van de
infectiedruk. En dat is zonde. De
wetenschap bestaat – laten we ze
dan ook gebruiken.”

In de schoenen van
Bart De Jongh, dierenarts aan
de Belgisch-Nederlandse grens

Een varkenshouder moet altijd paraat staan … En hun
bedrijfsdierenartsen ook! Vraag maar aan Bart De Jongh, die
zijn tijd verdeelt tussen twee dierenartspraktijken: De Linde
in het Vlaamse Retie en De Grensstreek in het Nederlandse
Bladel.
VarkensVisie
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Laten we beginnen bij het
begin: de verstandhouding.
Wat is volgens u de sleutel
tot een goede band met de
klant?

Kunt u voor de lezers iets
vertellen over uw werk voor
varkenshouderijen?

Simpel: Wat mij betreft is dat dicht
bij de klant staan, of die nu een
reumatische hond heeft of zieke
varkens. Je moet empathie kunnen
tonen en tegelijkertijd praktisch
blijven. Goed luisteren, de situatie
analyseren en kordaat te werk
gaan.

Een optimale gezondheid van de
dieren nastreven leidt immers tot
goede technische resultaten –
logisch, natuurlijk.

Varkensbedrijven beslaan een groot
deel van ons klantenbestand.

Hoe gaat u daarbij te werk?
Belangrijk is dat we bij problemen
groot en klein snel kunnen
handelen. We onderhouden
dan ook goede contacten met
kennispartners zoals laboratoria,
farmaceutische bedrijven,
vakgenoten – ze bieden essentiële
hulp.

Bij onze noorderburen zien we
vooral acute PIA, wat bij zware
vleesvarkens plotselinge sterfte
veroorzaakt. In België lijkt er dan
weer meer chronische PIA te zijn.
Dat is toch de observatie van onze
praktijkmedewerkers. De reden
hiervoor is niet eenduidig: van
de genetische samenstelling tot
andere voeding, er ligt heel wat
aan de basis van zulke verschillen
tussen landen.
Dat gezegd zijnde, zijn beide
varianten zorgwekkend. Een
vleesvarken in de laatste fase
verliezen, is een diepe bron van
frustratie voor vele varkenshouders
– als er plots een paar ‘grote
kleppers’ uitvallen, is hun dag wel
naar de vaantjes.
Chronische PIA is een tragere
maar langere aderlating voor de
portemonnee, want het heeft een
negatieve impact op de groei en
voederconversie. Het wordt veel
minder vaak opgemerkt, maar
veroorzaakt op termijn evenveel
schade … Naar mijn ervaring zelfs
meer.

Hoe pakt ú PIA aan en
wat adviseert u om
PIA te voorkomen of te
behandelen?
Behandelen … Daarvoor heb je
natuurlijk eerst een waterdichte
diagnose nodig. Stokken de
voederconversie en groei, dan
moet er een belletje gaan rinkelen
en belt u het beste even naar uw
bedrijfsdierenarts!
Ikzelf stuur materiaal naar het lab
voor een PCR-test. Op basis van de
resultaten stel ik dan met de klant
een bestrijdingsplan op.
Daarbij wordt er veel aandacht
besteed aan reinigen en
ontsmetten. Ik kijk ook altijd naar
de instroom van fokgelten, waarbij
ervoor gezorgd moet worden dat ze
dezelfde immuunstatus hebben als
de zeugen.
Tot voor kort combineerden
we vaccinatie bovendien met
aangepast dieetadvies. Dat moest,
want het vaccin dat er was, was
nooit helemaal opgewassen
tegen PIA. We raadden ‘onze’
varkenshouders dan ook aan om
ook de voeding aan te passen
met extra ruwe celstof en minder
eiwitten.
Dat advies gaf me altijd een
tegenstrijdig gevoel – natuurlijk
wist ik dat de varkenshouders zo’n
dieet niet zagen zitten vanwege
de lagere groei, maar het was de
enige manier om de productiviteit
enigszins te herstellen.

En van dat alles merkt u de
voordelen?
Ik spreek in naam van mezelf,
maar … Absoluut. Bij de varkens
die ik behandel, zie ik weinig tot
geen uitval meer en ze kunnen
terug naar het basisvoer – geen
aangepast dieet meer. Bovendien
kunnen ze meer eten, waardoor ze
ook steviger groeien.
Ook niet onbelangrijk: we hoeven
deze dieren geen antibiotica meer
toe te dienen in de strijd tegen PIA.
We blijven de situatie opvolgen,
natuurlijk, maar als we grondig te
werk gaan, sta ik er zeer positief
tegenover!
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U werkt in de grensregio –
ziet u verschillen tussen
België en Nederland,
bijvoorbeeld op het vlak van
ziekten?

1 Ileïtis (PIA) wordt veroorzaakt door
o A. Lawsonia intracellularis
o B. Brachyspira dysenteria

VarkensVisie
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PIA-QUIZ
Woedt PIA in
uw varkensbedrijf, dan
bloedt het geld. Maar …
wat weet u eigenlijk over
deze ziekte, die zo veel
schade aanricht? En hebt
u de kennis om deze
sluipmoordenaar te slim
af te zijn?
Ontdek het in deze test!

o C. Salmonella enterica

2 Hoeveel procent van de Belgische
varkensbedrijven is geïnfecteerd met
intracellularis?
o A. 38%
o B. 75%
o C. 96%

3 Er zijn veel ziekten die darmproblemen
veroorzaken, maar in hoeveel procent
van de meldingen blijkt PIA de
boosdoener (in de winter)?
o A. 5 tot 10%
o B. 10 tot 20%
o C. 20 tot 30%

4 Wat is GEEN symptoom van PIA?
o A. acute sterfte
o B. diarree
o C. diamantvormige vlekken op de huid

o A. opfokgelten
o B. pasgeboren biggen
o C. vleesvarkens

 arkens die lijden aan de chronische
6 V
vorm van PIA krijgen ermee te maken …
o A. vanaf hun geboorte tot 30 weken oud
o B. van 6 tot 20 weken oud
o C. vanaf 10 weken oud

7 Waar of hoe veroorzaakt deze bacterie
het grootste verlies?
o A. bij de voederconversie door het stijgen ervan

9 Als Lawsonia intracellularis
uitgescheiden wordt in de mest, dan kan
de diagnose gesteld worden via een PCRtest op bijvoorbeeld speekselstalen.
o A. juist
o B. fout

 ot hoe lang na infectie kan een varken
10 T
een ander varken besmetten?
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o A. 1 dag
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5 Bij welke van de onderstaande groepen
komt de acute vorm van PIA het minst
vaak voor?

o B. 2 weken
o C. 14 weken

11 Muizen en ratten zijn een belangrijke
verspreider van de ziekte.
o A. juist

o B. bij zware vleesvarkens door acute sterfte

o B. fout

o C. door verminderde uniformiteit van het koppel

12 Vaccinatie helpt om varkens te
beschermen tegen Lawsonia.

8 PIA kan in de eerste drie weken na
infectie de groei van uw varkens
verminderen, maar hoeveel?

o A. juist
o B. fout

o A. tot 18%
o B. tot 28%
o C. tot 38%

Klaar? Sla dan snel het blad om en check uw score!

ANTWOORDEN : 1A – 2C – 3C – 4C – 5B – 6B – 7A – 8C – 9A – 10C – 11A – 12A
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0 tot 7
punten

8 tot 11
punten

12 tot 15
punten

Oei, een buis! Maar wees gerust:
u zult niet de enige zijn. PIA is
immers een zeer complexe ziekte
en komt veel vaker voor dan velen
beseffen. Net daarom is voorlichting
zo belangrijk. Het goede nieuws?
Er is steeds meer info over de
aandoening beschikbaar, zowel
on- als offline. In onze rubriek
Vraag & Antwoord op pagina 9
beantwoorden we alvast de meest
gestelde vragen.

Niet slecht! U weet wel het een en
ander over PIA – hopelijk niet uit (al
te veel) ervaring! Hopelijk kunt u
met al uw kennis goed inschatten
of de ziekte aanwezig is op uw
bedrijf. Om het zeker te weten, is
er natuurlijk onderzoek nodig, op
speekselstalen bijvoorbeeld. Meer
weten over die testmethode? Haast
u zich dan naar pagina 8.

U bent een echte kenner! Wilt u uw
kennis nóg verdiepen, maar hebt u
weinig tijd? Tip: volg de Facebookpagina VarkensVisie met wekelijkse
tips, weetjes en advies voor een
efficiënt varkensbedrijf.

De avonturen van Sam De Ham
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