
VACCINEREN 
TEGEN BERENGEUR: 

Hét alternatief voor fysieke castratie
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In deze folder wordt uitgebreid ingegaan op het nieuwe vaccin tegen berengeur  

genaamd Improvac®. Het geeft antwoord op de belangrijkste vragen die de spelers van 

de varkenssector zich stellen, van dierenartsen tot detailhandelaren en consumenten.  

Het doel van deze folder is om u een duidelijk beeld te geven van het vaccin tegen 

berengeur. 

 

Improvac® is inmiddels in meer dan 50 landen wereldwijd geregistreerd en wordt in 

veel van deze afzetgebieden al op grote schaal routinematig ingezet. Improvac® is niet 

alleen nieuw en anders dan alles wat we tot nu toe kenden, het belooft ook de manier 

waarop varkensvlees geproduceerd wordt wereldwijd te veranderen. 

Consumenten willen er niet alleen van over-
tuigd zijn dat voedsel veilig is om te eten, 
maar ook dat het op een acceptabele manier 
is geproduceerd. In een aantal landen zijn 
marktonderzoeken uitgevoerd om de accep-
tatie van het concept van een vaccin tegen 
berengeur onder consumenten te peilen.  
De resultaten laten zien dat een grote meer-
derheid er geen enkel probleem mee heeft 
als hun varkensvlees op deze manier wordt 
geproduceerd en zelfs de voorkeur geeft aan 

de vaccinatiemethode boven de methode 
van (verdoofd) castreren. 
 
In Australië, van oudsher een land waar niet 
gecastreerd wordt, laten onderzoeken zien 
dat consumenten geen moeite hebben met het 
concept van een vaccin voor het bestrijden 
van berengeur. Interessant genoeg hebben 
bijna alle ondervraagden wel eens te maken 
gehad met varkensvlees dat een afstotende 
geur of smaak vertoonde, en hun detailhan-
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Hoe denken consumenten over Improvac®? 

Improvac® wordt tweemaal toegediend. 
De eerste dosis van het vaccin ‘primed’ het 
immuunsysteem van het varken. De tweede 

dosis, op 4 tot 6 weken voor de slacht, 
zorgt ervoor dat berengeur effectief wordt 
bestreden. 

Het duurt een tijdje om de concentraties berengeurverbindingen uit het lichaam 
te verwijderen. Daarom is het belangrijk om het interval tussen de tweede 
dosis en het moment van de slacht niet korter dan 4 weken te laten zijn. 

Kortom: 
Voor de varkenshouder is het grootste 
voordeel van Improvac® dat het een ren-
dabelere methode biedt om varkensvlees te 
produceren van hoge kwaliteit dat vrij is van 
berengeur, zonder de noodzaak van fysieke 
castratie of slachten op een laag gewicht. 
Voor de vleesverwerker is het grootste 
voordeel van het gebruik van Improvac® dat 
de karkassen uniformer zijn, met een hoger 
mager-vleespercentage, van hoge kwaliteit 
en vrij van berengeur. Voor de consument 
is het grootste voordeel van Improvac® dat 
de productie van hoogwaardig, berengeur-
vrij varkensvlees op een humanere en milieu-
vriendelijkere manier gebeurt. Voor het  
varken is het grootste voordeel van  
Improvac® dat de pijn en stress van fysieke 
castratie worden vermeden.

Consumentenvoorkeur voor het 
bestrijden van berengeur 

In de grafiek is te zien dat 74% van de Nederlandse consumenten in dit 
onderzoek de voorkeur heeft voor vaccinatie ter reductie van berengeur. 

Net als andere vaccins heeft Improvac® 
een wachttijd van nul dagen voor het 
vlees. Improvac® is geen hormoon, bevat 
geen genetisch gemodificeerde compo-
nenten en heeft geen eigen farmacologi-
sche activiteit. Vlees van met Improvac® 
gevaccineerde beren is veilig voor de con-
sument. 
Ook als het vlees rauw zou worden gege-
ten, zou Improvac® geen effect hebben, 
omdat het eiwit direct wordt afgebroken in 
het maagdarmkanaal tijdens de vertering 
en niet intact geabsorbeerd kan worden. 
Onderzoeken waarbij zeer hoge doses 

oraal werden toegediend, hebben ook be-
vestigd dat Improvac® niet werkzaam is bij 
orale toediening. Improvac® is dus veilig 
voor de consument en alle autoriteiten die 
verantwoordelijk zijn voor het goedkeuren 
van veterinaire geneesmiddelen hebben 
een wachttijd van nul dagen toegekend. 
 
De voedselveiligheid wordt ook nog eens 
bevestigd door het feit dat Improvac® al 
11 jaar zeer succesvol wordt gebruikt in  
Australië en Nieuw-Zeeland.

Werking van Improvac®

delaar de slechte kwaliteit van het vlees ver-
weten. De meeste van hen waren echter niet 
bekend met de term ‘berengeur’. 

Een groot marktonderzoek onder consu-
menten werd uitgevoerd in de EU-landen:  
Nederland, Duitsland, Frankrijk en  
Zwitserland. In de resultaten had de meer-
derheid van de consumenten een duidelijke 
voorkeur voor vaccinatie boven fysieke  
castratie met verdoving.

Naast de genoemde onderzoeken zijn 
er uitgebreide kwaliteitstests uitgevoerd  
onder consumenten wereldwijd, waar-
onder professionele smaaktestpanels. De 
resultaten tonen aan dat consumenten de 
kwaliteit en smakelijkheid van varkensvlees 
van met Improvac® gevaccineerde varkens  
minstens zo goed beoordelen als het vlees 
van borgen en gelten. 
 

Voedselveiligheid? 

Wat zijn de grootste voordelen 
van het gebruik van Improvac®?

Gevaccineerde varkens profiteren tot de 
tweede vaccinatie van het superieure  
productierendement dat intacte beren van 
nature hebben in vergelijking met borgen. 
De belangrijkste resultaten zijn een betere 
voerconversie, een vermindering van de 
hoeveelheid mest en het tegengaan van het 

seksueel en agressief gedrag wat bij vol-
wassen beren kan voorkomen. De karkas-
kwaliteit is vergelijkbaar met die van gelten. 
In afzetgebieden waar de voordelen van de 
nieuwe technologie al zichtbaar zijn, is het 
succes zichtbaar in de gehele keten. Slacht-
huizen en verwerkers krijgen magerder  
karkassen en detailhandelaren krijgen 
magerder vlees met een hoge kwaliteit,  
natuurlijk zonder berengeur.
Door fysieke castratie te vervangen worden 
de nadelen die samengaan met de traditi-
onele ingreep vermeden. Denk hierbij aan 
infecties en zelfs sterfte van biggen.



SAMENVATTEND:

Overzicht consumentenveiligheid vaccin tegen berengeur 

Is het een hormoon? NEE 
Is het genetisch gemodificeerd?  NEE 
Wachttijd vlees  NUL DAGEN 
Werkzaam bij opname via de mond  NEE 

• Ongeveer 80% van de 125 miljoen beren in de EU elk jaar fysiek gecastreerd wordt. 

•  Onderzoek heeft aangetoond dat 3 van de 4 personen gevoelig zijn voor berengeur. 

•   Vlees van zeugen berengeur kan bevatten door hoge concentraties skatol; dit kan 
vooral gebeuren als het dier in een sterk vervuilde omgeving gehouden wordt. 

• Fysieke castratie niet voor 100% effectief is in het voorkomen van berengeur. 

•  Uit een onderzoek bleek dat 43-53% van de intacte beren die op een karkasgewicht 
van 75-80 kg geslacht werden, te hoge concentraties van het berengeur-hormoon  
androstenon bevatte (Fredriksen et al 2006).

•  In Nederland verkiest bijna 75% van de consumenten vlees van met Improvac®  
gevaccineerde dieren boven vlees van (verdoofd) gecastreerde dieren!

Z-CARD® Ltd. PTN 
information to go here

IMPROVAC® oplossing voor injectie voor varkens •Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik 
•EU/2/09/095/001-003 •REG NL 101060-UDD •Werkzame bestanddelen: Eén dosis (2 ml) bevat: 
Gonadotropine releasing factor (GnRF) analoog-proteïne conjugaat dat een anti-GnRF geometrisch gemiddelde 
titer van ≥ 474 U/ml induceert: min. 300 μg •Adjuvans: DEAE-Dextran •Hulpstoffen: Thiomersal 
•Doeldier: Mannelijke varkens (vanaf een leeftijd van 8 weken) •Indicaties: Inductie van antilichamen 
tegen GnRF om een tijdelijke immunologische onderdrukking van de testiculaire functies te bewerkstelligen. 
Voor gebruik als een alternatief voor fysieke castratie voor de vermindering van berengeur, veroorzaakt door 
de voornaamste substantie die berengeur veroorzaakt, androstenon, bij intacte mannelijke varkens na het 
intreden van de puberteit. Skatol, een andere substantie die een belangrijke bijdrage levert aan de berengeur, 
kan door een indirect effect ook verminderd worden. •Toedieningswijze en dosering: Voor subcutaan 
gebruik. Aan intacte mannelijke varkens 2 doses van 2 ml toedienen per subcutane injectie met een interval van 
tenminste 4 weken, waarbij de tweede dosis 4 tot 6 weken vóór het slachten gegeven wordt. Lees vóór gebruik 
de bijsluiter. •Contra-indicaties: Niet gebruiken bij mannelijke varkens die bestemd zijn voor de fokkerij en 
bij vrouwelijke varkens. •Wachttijd: nul dagen •Bijwerkingen: Reacties op de injectieplaats, kortdurende 
verhoging van de lichaamstemperatuur. Zie bijsluiter. •Speciale waarschuwingen: zie bijsluiter. 
•Bijzondere voorzorgen: Accidentele zelfi njectie is gevaarlijk: lees vóór gebruik de bijsluiter. 
•Bewaren: Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaren en transporteren bij 2°C - 8°C. 
Vrijwaren tegen bevriezing. Bescherm tegen licht. Houdbaarheid na eerste opening van de container: 8-10 uur. 
•Nadere informatie: zie bijsluiter of op aanvraag beschikbaar. 

Voor Nederland:  Pfi zer Animal Health BV - Postbus 37 - 2900 AA Capelle a/d IJssel, 
e-mail: info@pfi zerah.nl
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• Even effectief als fysieke castratie

•  Verbeterd welzijn van het varken,  
castratie is niet meer nodig en geen  
ongewenst berengedrag

•  Hoger mager vlees percentage met een 
smakelijkheid die vergelijkbaar is met  
het vlees van gelten

•  Verbeterde voerconversie

•  Minder mestproductie en minder voer  
nodig, dus beter voor het milieu

•  Minder verlies van biggen door infecties/
letsel veroorzaakt door de castratie
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agressie-incidenten huidbeschadigingen aantal keren bespringen

In de grafiek is te zien dat het gedrag van de met Improvac® 
gevaccineerde beren gelijk is aan dat van borgen en gelten.

Wist u dat? Overzicht voordelen 

Het is aangetoond dat vaccinatie ter 
bestrijding van berengeur agressief en 
seksueel gedrag vermindert dat normaal 
gesproken gezien wordt bij beren die de 
puberteit bereiken (Dunshea et al, 2001 
en Cronin et al, 2002). Elke vermindering 
van agressie is een potentiële verminde-
ring van infecties door bijtwonden, kreu-
pelheid en verliezen in het slachthuis door 
het wegsnijden van gekneusd of bescha-
digd vlees. 

Ondanks het wereldwijde gebruik, brengt 
fysieke castratie aanzienlijke risico’s met 
zich mee voor de diergezondheid en het 
economisch bedrijfsresultaat. Geschat 
wordt dat van de 600 miljoen beertjes die 
jaarlijks wereldwijd gecastreerd worden, 
1% overlijdt als gevolg van deze ingreep; 
dat zijn 600.000 dieren.

Is er verbetering in het dierwelzijn  
met Improvac®?

Ja, onderzoeken hebben aangetoond dat 
gevaccineerde varkens voer efficiënter om-
zetten in groei dan borgen. Dit betekent 

dat ze per geproduceerde kilogram vlees 
minder agrarische bronnen verbruiken en 
minder mest produceren.

Is een vaccinatie met  
Improvac® milieuvriendelijk?

Improvac® wordt geleidelijk wereldwijd 
geïntroduceerd en is op dit moment geregi-
streerd in meer dan 50 landen, waaronder 
Australië, Nieuw-Zeeland, Europese Unie, 
Zwitserland, Rusland, Brazilië, Mexico, 

Chili, Thailand, Korea, Zuid-Afrika en de 
Filippijnen. In andere belangrijke varkens-
vlees-producerende landen is het registratie-
proces in gang gezet. 

In hoeveel afzetgebieden is Improvac® 
goedgekeurd? 

Improvac® is veilig in het gebruik wanneer 
het toegediend wordt door getrainde per-
sonen met behulp van een injectiespuit met  
speciale veiligheidskenmerken. Daarom bie-
den uw dierenarts en Pfizer Animal Health u 
een uitgebreide training aan. De voordelen 
van de training en van het gebruik van de 
injectiespuit met veiligheidskenmerken wordt 
bevestigd door de inmiddels uitgebreide 
ervaring met Improvac® in verschillende 

landen: van de meer dan 6 miljoen toege-
diende injecties, zijn er slechts 4 gevallen 
van mogelijke zelfinjectie gerapporteerd. In 
minstens 2 van deze 4 gevallen maakte de 
gebruiker geen gebruik van een injectiespuit 
met veiligheidskenmerken, en in één geval 
had de gebruiker geen training gevolgd. In 
alle gevallen was er geen sprake van blij-
vende schade voor de gebruiker. 

Is Improvac® veilig voor de toediener?


