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Van Asten in Sterksel

Paul Venner en Wouter van Herten 
gebruiken Forceris als onderdeel 
van hun nieuwe strategie 
Paul Venner, bedrijfsleider bij de Van Asten Group 

in Sterksel, werkt samen met dierenarts Wouter van 

Herten (DAC ZuidOost) sinds dit jaar met succes aan 

een nieuwe strategie in de kraamstal, gericht op de 

pasgeboren biggen. Onderdeel van de strategie is 

het gebruik van Forceris; de twee-in-één behandeling 

tegen bloedarmoede en coccidiose. Door juist de 

zwakste biggen een betere start te geven, steeg het 

speengewicht met gemiddeld 3%.

Rust in de kraamstal
Van Herten: “Het ondereind van de biggen een betere start geven, 

levert in Sterksel de grootste winst op. Voorheen werden alle 

standaard kraamstalbehandelingen in één keer uitgevoerd. Nu 

splitsen we de behandelingen op in twee kortere momenten, dit 

geeft sneller en meer rust in de kraamstal. Nu lukt het beter om 

alle biggen binnen de eerste drie levensdagen te behandelen tegen 

bloedarmoede en coccidiose, een vroege behandeling is het meest 

effectief. Naast de aanpassing van de behandelingen, is er in de 

nieuwe strategie ook meer aandacht voor de biestopname. De 

sterkste biggen worden korte tijd apart gezet, ook wel bekend als 

split suckling. Het splitsen van de standaardbehandelingen zorgt 

voor een betere werkefficiëntie en zo is er meer tijd om de dieren 

te observeren en de juiste aandacht te geven.”

Forceris effectiever tegen bloedarmoede én coccidiose
“Voorheen kregen de biggen een orale behandeling tegen 

coccidiose. Het risico op morsen maakte deze behandeling minder 

betrouwbaar. Met de Forceris-injectie zijn we er zekerder van 

dat elke big de volledige dosis toegediend krijgt. Forceris bevat 

het ijzerpreparaat gleptoferron, wat biggen beter opnemen en 

daarmee de kans op bloedarmoede verkleint.” aldus Van Herten. 

“We geven Forceris volgens de bijsluiter en met een naaldinjectie. 

Voorheen werkten we met naaldloze ijzerinjecties” geeft Venner 

aan. “Dat vergt meer vaardigheid, je moet goed weten wat je 

doet. De overstap naar een naaldinjectie met Forceris maakt de 

behandeling betrouwbaarder.” 

Kwaliteits- en efficiëntieslag door Forceris
Venner: “Maandag was hier altijd de drukste dag van de week. 

Alle in het weekend geboren biggen kregen dan de volledige 

behandeling. Iedereen stond onder druk om alles op tijd af 

te krijgen. De twee-in-één behandeling met Forceris is een 

efficiëntieslag. Het werkt prettiger voor onze mensen en brengt 

meer rust, wat de werksfeer ten goede komt. Er ontstaat tijd om 

mensen op te leiden en vakkennis en vaardigheden te ontwikkelen. 

Sinds we Forceris gebruiken is de kwaliteit van de biggen 

verbeterd. We hebben beduidend minder last van vetdiarree, de 

biggen zijn vitaler, er zijn minder problemen in de kraamstal en 

de opstart in de biggenstal is beter. Alle investeringen leveren 3% 

meer groei vóór spenen op. Dat is aanzienlijk.”

IJzertoediening en preventie van 

   coccidiose met 1 enkele injectie

TM

Forceris 30 mg/ml + 133 mg/ml suspensie voor injectie voor biggen
Werkzame bestanddelen: Toltrazuril 30,0 mg/ml; IJzer (III) 133,4 mg/ml (als gleptoferron 355,2 mg/ml) - Doeldier: Varken (biggen 24 tot 96 uur na de geboorte) - Indicaties: 

Gelijktijdige preventie van bloedarmoede door ijzertekort en klinische verschijnselen van coccidiose (diarree) evenals vermindering van oöcysten uitscheiding, bij biggen op 

bedrijven met een bevestigde voorgeschiedenis van coccidiose veroorzaakt door Cystoisospora suis. - Contra-indicaties: Niet gebruiken bij biggen waarvan wordt vermoed dat ze 

lijden aan een tekort aan vitamine E en/of selenium. - Dosering en toedieningswijze: 45 mg toltrazuril en 200 mg ijzer per big, d.w.z. 1,5 ml Forceris per big, éénmalige intramusculaire 

toediening, tussen 24 en 96 uur na de geboorte. - Bijwerkingen: Sterfgevallen werden zeer zelden gemeld na toediening van parenterale ijzerinjecties. - Wachttermijn: Vlees en 

slachtafval: 70 dagen - Vergunninghouder: Ceva Santé Animale, 10 av. de La Ballastière, 33500 Libourne, Frankrijk - Vergunningsnr: REG NL 121805 - Kanalisatie: UDA - Voor meer 

informatie: Zie bijsluiter of contacteer Ceva Santé Animale B.V., Tiendweg 8C, 2671 SB Naaldwijk, Nederland, info@ceva.nl
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