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Beter voor dier, minder onderhoud en meer gemak en hygiëne

Zorgeloos naaldloos
Veel minder onderhoud IDAL 3G
Som aantal keren onderhoud

Groot onderhoud 2G

Groot onderhoud 3G

Klein onderhoud 3G

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

0

29

49

58

87

98

116

145

147

174

196

203

232

247

Aantal weken in gebruik

Met naaldloos vaccineren in de huid
bouwen varkens een prima weerstand op. De kans op overdracht van
kiemen is nihil en varkens hebben
nauwelijks last door het geringe
vaccinvolume. IDAL 3G zorgt voor
meer arbeidsgemak én veel minder
onderhoud.
Het voorkomen van verspreiding van
ziekten is voor varkenshouders een
van de belangrijkste voordelen van de
IDAL, blijkt uit een enquête onder 135
varkenshouders. De IDAL (IntraDermal
Applicator of Liquids) doseert het vaccin
naaldloos in de huid. Er is dus geen
naald waar bloed of weefsel aan kan
blijven kleven. Daarmee voorkomt de
varkenshouder dat hij bij het vaccineren
een andere ziekteverwekker verspreidt.
Het doseren van het vaccin in de huid
(intradermaal) heeft nóg een voordeel.
In de huid zitten veel afweercellen die
de antigenen (de verzwakte of afgedode
ziekteverwekker in het vaccin) direct
opnemen en via het lymfesysteem aanbieden aan het afweerapparaat van het
varken. Bij het vaccineren met een naald
komt het vaccin in de spier. Daar zitten
nauwelijks afweercellen, ze moeten als
het ware naar de injectieplek worden
geroepen. Dat is de taak van de hulp-

stoffen in het vaccin, die zorgen voor een
ontstekingsreactie waar de afweercellen
op afkomen. Het voordeel van naaldloos
in de huid vaccineren is dan ook dat er
veel minder hulpstoffen nodig zijn. Daardoor volstaat bij vaccineren in de huid
met de IDAL een dosis van 0,2 milliliter.
Varkens merken vrijwel niets van de
naaldloze vaccinatie. Ze vluchten niet
of nauwelijks en tonen geen andere
reacties, blijkt zowel uit een enquête als
uit een onderzoek in Duitsland door de
TiHo Hannover.
De IDAL 3G kreeg een flinke upgrade
qua gebruiksgemak. Het apparaat is
lichter en heeft een betere gewichtsverdeling. De kleinere doseerkop maakt
het gemakkelijker het apparaat juist te
plaatsen. De nieuwe Li-Ion accu is goed
voor minstens 1.200 doses achtereen en
de onderhoudstermijn is flink langer.
Onderhoud
IDAL 3G hoeft pas na 100.000 vaccinaties terug naar de fabrikant voor groot
onderhoud. Bij de IDAL 2G moest dat al
na 12.000 vaccinaties. Bij 600 zeugen
en 35 levend geboren biggen en één
vaccinatie per big zijn er 21.000 vaccinaties per jaar. De nieuwe IDAL kan dan
dus bijna vijf jaar op het bedrijf blijven.
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“ALS JE BIGGEN VAN DE UIER
HAALT EN JE LEGT ZE NA HET
VACCINEREN MET DE IDAL
TERUG, DAN DRINKEN ZE
GEWOON DOOR.”

“IN DE HUID ZITTEN EEN
SOORT ‘MULTIPURPOSE’
STOFZUIGERS, DIE ALLE
VREEMDE MATERIALEN
AANBIEDEN AAN HET
AFWEERAPPARAAT.”

“BIJ VACCINEREN IN DE
HUID ZIJN VEEL MINDER
OPLOSMIDDELEN NODIG EN
DAARDOOR ZIJN ER MINDER
ENTREACTIES.”

“We willen zo min mogelijk ingrepen
bij de dieren. Daarom slijpen we geen
tanden en castreren en couperen we
niet. Onze afnemers willen biggen met
drie vaccinaties: circo, mycoplasma en
PRRS. Dat vergt veel extra handelingen
als je met naalden werkt. Drie naalden
per toom wisselen bij 14-15 biggen is
nog te weinig. Nu vaccineren we met
drie IDAL’s en drie personen 1.000
biggen in twee uur. Snelheid vind ik
niet belangrijk, wel secuur werken.
Werk daarom altijd minimaal met zijn
tweeën. De dieren merken niets van
het naaldloos vaccineren en hebben
geen entreacties. Van naaldvaccinaties
hadden de biggen twee dagen last en
dat kost in de opfok wel vijf dagen.
Onze afnemers geven aan dat de vaccinaties goed werken: de vleesvarkens
presteren prima. Voor iedere euro vaccinatiekosten krijgen ze 2 euro terug.”

“De huid is een belangrijk onderdeel
van het immuunsysteem. Met intradermaal vaccineren maak je daar goed
gebruik van. In de huid zitten veel
afweercellen - de ‘multipurpose’ stofzuigers - die het vaccin direct vinden
en aan het afweerapparaat aanbieden.
Dat gaat direct aan de slag en je krijgt
een goede afweer. Het voordeel is dat
je een veel kleinere dosis vaccin nodig
hebt. Het is nogal wat als je een big via
de naald drie keer 2 milliliter vaccinvloeistof toedient. Bij drie keer 0,2
milliliter in de huid krijgen ze 90 procent minder hulpstoffen en daardoor
minder entreactie, terwijl het resultaat
beter is. Bovendien is de IDAL veel
beter voor de biosecurity. Het is toch
gek dat je veel maatregelen neemt om
ziekteverspreiding op je bedrijf te voorkomen en vervolgens bij vaccineren
met de naald wel risico’s neemt.”

“De meeste entreacties bij vaccineren komen van het oplosmiddel: het
adjuvans. Bij vaccineren met een naald
in de spier kun je echter niet zonder de
hulpstoffen die in het oplosmiddel
zitten. In spieren zitten namelijk
nauwelijks afweercellen. Ze komen pas
naar de spieren doordat de hulpstoffen
zorgen voor een ontstekingsreactie.
Pas dan vinden de afweercellen het
antigeen en kan het afweerapparaat
aan het werk om specifieke antistoffen
te maken. Bij vaccineren in de huid
gaat het anders: de afweercellen zitten
al in de huid. Er is maar een beetje
oplosmiddel nodig en er is dus ook
vrijwel geen systemische entreactie
(koorts, sloom, niet eten). De dosis is
tien keer zo klein maar er zit wel net
zoveel antigeen in. Bij nieuwe vaccins
onderzoeken we nu meteen of het
geschikt is voor naaldloze toediening.”
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Idal 3G geplust om naaldloos in de huid vaccineren zichtbaar effectiever te maken

Extra houvast en inzicht
Naaldloos in de huid vaccineren kent verschillende voordelen: er is minder
entstof nodig, het is minder pijnlijk dan met de naald en de hygiëne is beter.
De nieuwste generatie Idal bevat opties die het werk secuurder, effectiever en
inzichtelijker maken. Specialist ‘Ton Idal’ licht de upgrade toe.

I

‘

n de twintig jaar dat de Idal in de praktijk wordt toegepast, is de basistechniek
nauwelijks veranderd’, stelt Ton van
der Ven, Idal-specialist bij MSD Animal
Health. ‘Het naaldloos in de huid brengen
van 0,2 milliliter vaccin gaat met de eerste
generatie van de Idal net zo accuraat als met
die van de 2G, 3G of 3G Twin. De ontwikkelingen op andere vlakken zoals vormgeving,
werkgemak, toepassingsmogelijkheden en
service gaan wel door.’
De derde generatie Idal is onlangs geüpgraded. De plussen zijn volgens Van der Ven
vooral gericht op het strikt volgen van de
procedures om optimaal te kunnen vaccineren. Bij het opstarten van de Idal 3G+ is de
welkomstboodschap makkelijk in te stellen
in vrijwel elke gewenste taal.
‘Als je werkt met arbeidsmigranten, kunnen
ze beter begrijpen wat ze opeenvolgend moeten doen als ze met de Idal gaan werken’,
licht de Idal-specialist toe. ‘Bovendien kun
je niet starten met het vaccinatieproces als
je niet eerst minimaal tien keer het apparaat
hebt doorgespoeld met een speciaal flesje
met schoonmaakvloeistof.’

Het plaatsen van het flaconnetje met het
gewenste vaccin moet gebeuren terwijl de
Idal 3G+ op zijn kop wordt gehouden. ‘Dat is
om de overdruk te laten ontsnappen en onnodig verspilling van entstof te voorkomen’,

‘ DE UPGRADE VAN IDAL 3G+
KOMT WERKGEMAK EN
ZEKERHEID TEN GOEDE’
legt Van der Ven uit. ‘Daarna moet de entstof
nog even doorstromen en komen biggen
voorbij op het display. Dan kan het vaccineren beginnen. Het handvat inknijpen en de
spuitkop minimaal een halve seconde tegen
de nek of de bil van een big of zeug houden
en een enting is secuur gebeurd.’
Een nieuwe optie van de 3G+-versie is het
geven van waarschuwingssignalen aan de
Idal-gebruiker. Het apparaat gaat trillen als
bijvoorbeeld het vaccinflesje bijna leeg is.
‘Bij de negentigste dosis van de standaard
honderd vaccinaties zorgt dat getril voor
extra alertheid bij de gebruiker’, verduide-

lijkt Idal-specialist Van der Ven.
‘Op tijd wisselen van het vaccinflesje voorkomt dat de opstartprocedure opnieuw moet
worden doorlopen. De ervaring leert dat het
dan mogelijk is om ruim honderd dieren
bescherming mee te geven per flesje met 20
milliliter vaccin.’
Het trillen gebeurt eveneens bij te bruusk
omgaan met de Idal 3G+. ‘Vaccineren moet
altijd onder rustige omstandigheden gebeuren’, licht Van der Ven toe. ‘Als het apparaat
onverwachte bewegingen registreert, geeft
het een trilsignaal naar de boer of zijn medewerker. Dat is een teken om even gas terug te
nemen en met de juiste aandacht verder te
gaan met het vaccineren.’
Nieuw is ook de bluetoothkoppeling met de
Idal 3G+. Dat maakt het doorvoeren van een
update op de boerderij makkelijker. Van der
Ven: ‘De update wordt door ons verzorgd
en neemt een kwartiertje in beslag per Idal.
De bluetoothkoppeling heeft trouwens nog
een voordeel: de varkenshouder kan via een
app meekijken, bijvoorbeeld om te zien of
de servicebeurt na twintigduizend doses van
het apparaat in bruikleen nodig is.’

De nieuwste Idal geeft een trilsignaal
als een flesjeswissel eraan komt of om
even gas terug te nemen om weer met
de juiste aandacht verder te gaan met
het rustig vaccineren.
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