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Met de winter voor de deur komt de verraderlijke griep om de hoek. In de praktijk worden we vaak bevraagd over griep bij 
varkens. Daarom een lijstje met de meest gestelde vragen over griep.

1.  Welke griepstammen circuleren er in Nederland?
In Nederland komen de volgende Infl uenza A-virussen bij varkens voor: 
H1N1, H1N2, H3N2, H1pdmN1 en H1pdmN2. De eerste drie zijn de ‘klassieke’ 
griepstammen. De laatste twee vormen het ‘Mexicaanse’ griep-pandemie-
virus uit 2009 of de samentrekking van beide virussen. Alle griepstammen 
(typen) zijn tussen mens en varken uitwisselbaar. Vandaar dat de Mexi-
caanse griep in het begin ook wel varkensgriep werd genoemd.

2.  Hoe vindt besmetting plaats?
Neusuitvloeiing is besmettelijk. Bloed, sperma, vruchtwater en mest niet.

3.  Hoe kan ik griep diagnosticeren?
Hiervoor kun je gebruikmaken van kauwtouwen, neusswabs of bloed-
monsters. In vloeistof uit kauwtouwen  kan wel griepvirus worden 
aangetoond, maar de kwaliteit is meestal te slecht om ook te typeren. 
Kauwtouwen kunnen gebruikt worden als screening bij gespeende biggen, 
vleesvarkens of opfok. 
Neusswabs worden gebruikt om het virus aan te tonen en te typeren. Ze 
kunnen worden genomen bij zuigende en gespeende biggen en eventueel 
bij vleesvarkens en opfok. Daarvoor pakken we de dieren die een duidelijke 
loopneus of snottebel hebben. Neusswabs bij zeugen zijn in minder dan 
10 procent van de gevallen positief.
Hier kunnen beter bloedmonsters worden genomen. Bij een acute uitbraak 
hebben gepaarde sera de voorkeur. Er is sprake van een titer-stijging indien 
er tenminste 3 stappen verschil zit tussen de eerste en de tweede tap. Bij 
chronische hoestproblemen kan een dwarsdoorsnede van de pariteiten 
(worpnummers) informatie opleveren of griep een rol speelt en zo ja, welk 
type verantwoordelijk is.
Screening voor griep kan met Elisa. De HAR of HI-testen geven een beter 
beeld omdat de uitslag een titer per type weergeeft. Diagnostiek kan gratis 
worden aangevraagd bij IDT Biologika. 4.  Moeten we voor de voet vaccineren tegen griep of aan het einde van de 

dracht?
Het vaccineren van zeugen op het einde van de dracht wordt vooral 
gedaan om de biggen afweer mee te geven via de biest. Zeugen ‘voor de 
voet’  vaccineren wil zeggen alle zeugen tegelijk enten. Een groot voor-
deel hiervan is dat alle zeugen in één keer dezelfde bescherming krijgen. 
Hierdoor worden subgroepen met potentiële slachtoffers en verspreiders 
uitgesloten. Zeker op grote bedrijven kan ‘voor de voet’ vaccineren zeer 
waardevol zijn in het bestrijden van een doorlopende  circulatie van 
griep op het bedrijf. Bij  driemaal per jaar wordt de zeugenstapel het best 
beschermd.

5.  Vermindert aspirine de opbouw van afweer bij vaccineren?
Slechts een heel klein beetje.

6.  Heeft vaccineren van biggen zin?
De maternale immuniteit, zowel humoraal als cellulair, is heel sterk bij griep. 
Hierdoor is volgens de wetenschap, het enten van biggen, afkomstig van 
geënte zeugen, pas mogelijk vanaf 8 weken leeftijd. Maar zelfs dan is de 
bescherming slechts relatief kort, ongeveer 4 maanden. De opfok kan het 
beste vanaf 14 weken leeftijd worden geënt, en dan op 18 weken leeftijd. 
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Volgens de wetenschap kan 
het niet, maar uit ervaring 

blijkt dat door de biggen op 
jonge leeftijd griep te enten 

het resultaat verbluffend goed 
kan zijn. Dit is met name het 

geval op grotere bedrijven 
waar de griep al langere tijd 
in de biggenopfok circuleert.

Kauwtouwen zijn een hulpmiddel om infl uenza te diagnosticeren.
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Voor een goede bescherming is vervolgens vaccineren op 7 maanden 
 leeftijd, vlak voor het verplaatsen naar de dekstal, aan te raden.

7.  Op sommige bedrijven enten we biggen op ongeveer 3 weken leeftijd 
met goed resultaat. Hoe kan dat?  
Volgens de wetenschap kan dit niet, maar uit ervaring blijkt dat door de 
biggen op jonge leeftijd tegen griep te enten, het resultaat ver bluffend 
goed kan zijn. Dit is met name op grotere bedrijven waar de griep al langere 
tijd in de biggenopfok blijft circuleren. Maar nogmaals dit is niet door de 
producent van de entstof onderbouwd en bij tegenvallende resultaten 
of zelfs bij negatieve bijwerkingen kan dan ook niemand aansprakelijk 
worden gesteld. 

8.  Hoe komt de griep op mijn bedrijf?
Meestal gewoon door aanvoer van dieren of door transport. Op zeugen-
bedrijven kan ook de slechte instroom van gelten een rol spelen. Ook al 
fok je de gelten zelf aan of koop je geltjes van 25 kg, dan nog moeten 
ze voor instroom 6 weken in quarantaine. Zorg dat het entschema voor 
griep klopt en zorg voor neus- en/of speekselcontact van de zeugen die 
reeds in productie zijn, bijvoorbeeld door de (restanten) jutte zakken uit 
de kraamstal bij de gelten te leggen.
Op vleesvarkensbedrijven komt griep meestal binnen door aanvoer van 
biggen met griep onder de leden of door speeksel/snot/neusuitvloeiing 
op slecht schoongemaakte en ontsmette vrachtwagens. Om op (grote) 
vleesvarkensbedrijven de griep, en daarmee vaak ook andere luchtweg-
problemen zoals APP, weer onder controle te krijgen, kan griep enten op 
ongeveer 12 weken en 15 weken leeftijd soms verbluffend goed werken. 

9.  Waarom werkt de griepenting niet op mijn bedrijf?
Zorg dat er goed is uitgezocht welke griepstammen op het bedrijf 
 circuleren. Neem een bijpassende entstof en zorg dat de juiste entstrategie 
wordt uitgevoerd. Bij circulatie van griep in de opfok van de biggen, mogen 
er geen ongevaccineerde biggen worden opgelegd in de opfokstal. Haal 
enkele uren van tevoren de entstof uit de koelkast en zorg ervoor dat de 
entspuit schoon is. De entspuit ontsmetten is prima, maar daarna goed 
schoonmaken zodat het ontsmettingsmiddel de entstof niet onwerkzaam 
maakt.

10.  Kan ik nog meer management technische maatregelen nemen om griep 
te voorkomen? 
Jazeker! Leg afdelingen niet te vol, leg een matje in de hokken bij de biggen 
de eerste dagen na het spenen, geef extra vitamines onder het voer bij 
 aanhoudend slecht weer, voorkom stress en blijf alert op de interne en 
externe biosecurity. 
Tot slot: controleer en meet geregeld het klimaat! <
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