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Een griepaandoening in de kraamstal was de veroorzaker van problemen in de biggenstal. Na veel pogingen om tot diagnostiek 
te komen, lag de oorzaak bij groep.

Eindelijk, de Covid-19 pandemie lijkt op zijn retour te zijn. Door strikte 
hygiënemaatregelen een uitgedacht vaccinatiebeleid lijken we het 
vervelende virus bijna onder controle te hebben. De anderhalve meter-
regel, het dragen van mondkapjes, en het minimaliseren van lichamelijk 
contact hebben de overdracht van het Covid-19 virus verhinderd. Dat 
is niet alles. Ook andere virussen zoals het influenzavirus (griep in de 
volksmond) hebben zich minder goed kunnen verspreiden, waardoor 
minder mensen zich met griepklachten bij de huisarts hebben gemeld.

Een plezierige situatie op dit moment, maar is het zonder risico’s? En 
waarom spreken we over humane griep in een vakblad voor de varkens-
houderij? Later in dit artikel zal dit duidelijk worden. Eerst een interes-
sante casus op een varkensbedrijf dat met griep kampte.

Griep op een vermeerderingsbedrijf
In het vroege voorjaar van 2021 meldde een veehouder zich met het pro-
bleem dat hij verhoogde uitval had bij zijn gespeende biggen. Na een 
ronde door de biggenopfok leken de biggen in eerste instantie niet ziek 
te zijn. Het was met dit beeld niet meteen duidelijk waardoor de uitval 
gestegen was. Na uitvragen wélke biggen er voornamelijk uitvielen 
kwamen we tot de conclusie dat de uitval werd bepaald door biggen die 
rap terugvielen in ontwikkeling kort na spenen. Daarbij was een aantal 
biggen ten tijde van het spenen niet op het gewenste speengewicht. Het 
probleem leek zich al in de kraamstal te ontwikkelen.
Vervolgens liepen we samen met de veehouder door de kraamstal, van 
jong naar oud. De zeugen kwamen in goede conditie in de kraamstal. 
Ook werden er grote tomen geboren met vitale biggen bij zowel eerste-

worps- als oudereworps dieren. Máár, in de eerste levensweek zagen we 
de biggen dicht tegen de zeug aanliggen en de biggen hadden onvol-
doende buikvulling. De klimaatinstellingen waren goed en de biggen-
nesten waren op de juiste temperatuur. De biggen kwamen dus melk/
biest te kort in de eerste dagen waardoor ze minder bagage bij zich 
hadden na spenen. Daarom vielen deze biggen op de biggenopfok door 
de mand.
Toen het ter sprake kwam dat de melkgift na het werpen onvoldoende 
was, gaf de veehouder aan dat de voeropname van de zeugen rondom 
het werpen te veel wisselde. Een aantal zeugen liet vanaf 4 dagen vóór 
het werpen hun voer staan. Dat was natuurlijk een duidelijke verklaring 
voor de tegenvallende melkproductie!
De volgende stap was de lichaamstemperatuur van de zeugen opmeten. 
38,6, 39,4, 39,8, 40,1, 40,5, enz. Er waren zeugen met koorts aanwezig. 
En dat terwijl er in de drachtstal geen enkele aanwijzing was voor de 
aanwezigheid van zieke zeugen. Óók in week 2, 3, en 4 leken de zeugen 
fit te zijn. Voor ons een frappante bevinding en niet meteen passend bij 
een infectieuze aandoening.

Toch is de verdenking van griep uitgesproken en hebben we besloten om 
twee keer bloed te tappen met twee weken tussentijd om te kijken of we 
een stijging konden zien in de hoeveelheid antistoffen tegen griep. Wat 
bleek, bij de eerste tap hadden de getapte zeugen al hoge hoeveelheden 
antistoffen, terwijl ze nog nooit gevaccineerd waren. Het moest dus 
van een veldinfectie komen. Dit bloed werd doorgestuurd voor griep-
typering zodat bekend werd welke stam(men) aanwezig waren. Uitslag 
-> geen bekende stammen gevonden. Dit was een tegenvaller.
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In de kraamstal van een varkenshouder bleek griep de veroorzaker te zijn van problemen na het spenen.
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Besloten werd vervolgens om het griepvirus zelf aan te tonen in de zieke 
zeugen. Ondanks meerdere genomen monsters lukte het niet om het 
griepvirus aan te tonen. Een sluitende diagnose leek ons niet gegund. 
Tot we op een gegeven moment gespeende biggen hadden met lucht-
wegklachten. Hier hebben we wél een griepstam kunnen arresteren. 
Het ging hier om H1huN2, een stam die tegenwoordig veelvuldig wordt 
gevonden op varkensbedrijven.

Aangezien de problemen bleven voortduren, en griep op basis van de 
klinische klachten, de hoge antistoftiters bij de zeugen, en de gevonden 
H1huN2-stam de meest aannemelijke veroorzaker was, is besloten 
om de zeugen te vaccineren met Respiporc Flu 3. Dit vaccin bevat drie 
griepstammen waaronder H1N2. Het vaccinatieschema was twee keer 
voor de voet vaccineren met vier weken tussentijd, met ondersteuning 
van natriumsalicilaat in de dagen rondom de vaccinatie.
De inzet van de vaccinatie bleek de juiste keuze. Vanaf twee weken na de 
boostervaccinatie werd géén koorts meer gevonden bij de zeugen in de 
kraamstal en is het non-return percentage een paar procent gestegen. 
Ook is de uitval op de biggenopfok flink gedaald.

Risico humane griep en varkensgriep
De meeste griepstammen zijn diersoort specifiek. Dat wil zeggen dat 
een griepstam die varkens infecteert geen runderen kan infecteren. 
Echter, door mutaties van het virus zelf en door recombinaties, kunnen 
nieuwe griepstammen ontstaan die wél in staat zijn om andere dier-
soorten (of mensen) te infecteren.
Recombinatie betekent dat twee verschillende griepstammen in een 
dier samenkomen en met elkaar versmelten tot een nieuwe stam, 
een recombinant genoemd. De gevonden H1huN2-stam is ook op deze 
manier ontstaan. Voluit geschreven is het H1(HUMAAN)N2. Zoals in de 

figuur te zien in het een relatief nieuwe stam, ontstaan in de jaren 90 
uit een humane H1N1 en een varkens H1N2-stam.

Waarom is dit belangrijk om te weten?
In dit geval is het een kruising van een humane griepstam met een 
varkens griepstam die ziekmakend is voor varkens, maar gelukkig níet 
voor mensen. Helaas is er in het (recente) verleden ook een aantal 
nieuwe griepstammen op deze manier ontstaan die wél ziekmakend is 
voor mensen. Voorbeelden hiervan zijn de Mexicaanse griep (H1N1 van 
mens en varken) en de vogelpestvariant van H5N1, dat voortkomt uit 
nauw contact tussen mensen en vogels met een griepinfectie.
Het influenzavirus heeft tijdens de periode met strenge hygiënemaat-
regelen met betrekking tot de Covid-19 pandemie weinig mensen 
kunnen infecteren. Hierdoor zijn mensen extra vatbaar geworden voor 
het virus omdat de aanwezige immuniteit afgezwakt is. De verwach-
ting is dat dit najaar en aankomende winter veel griepgevallen gemeld 
zullen worden. Aangezien griep veelvuldig gevonden wordt op varkens-
bedrijven en veehouders en hun medewerkers zelf ook griepklachten 
kunnen hebben, ligt het risico op het ontstaan van nieuwe, gevaarlijke, 
virussen continu op de loer.

Wat kunt u doen om uzelf en uw medewerkers 
te beschermen?
Ons advies is om samen met uw dierenarts de circulatie van varkens-
griep op uw bedrijf in kaart te brengen en waar nodig hierop te reageren 
door managementmaatregelen en eventueel inzet van een vaccinatie. U 
kunt zelf de griepspuit halen bij uw huisarts zodat u zelf zo goed moge-
lijk beschermd bent tegen het griepvirus en het ontstaan van nieuwe, 
gevaarlijke stammen voorkomen wordt. <


