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EPAR-samenvatting voor het publiek

Circovac
porcine circovirus type 2-vaccin (geïnactiveerd)

Dit document is een samenvatting van het Europees openbaar beoordelingsrapport (EPAR) voor 

Circovac. Het geeft uitleg over de wijze waarop het Geneesmiddelenbureau dit diergeneesmiddel met 

het oog op vergunningverlening in de Europese Unie (EU) en vaststelling van de gebruiksvoorwaarden 

heeft beoordeeld. Het is niet bedoeld als praktisch advies voor het gebruik van Circovac.

Voor praktische informatie over het gebruik van Circovac dienen eigenaren of houders van dieren de 

bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun dierenarts of apotheker.

Wat is Circovac en wanneer wordt het voorgeschreven?

Circovac is een vaccin dat wordt gebruikt om varkens te beschermen tegen het porcine circovirus type 

2 (PCV2). Circovac wordt gebruikt ter vermindering van de veranderingen en beschadigingen in de 

lymfoïde weefsels (de cellen en weefsels waaruit het lymfatisch systeem bestaat, zoals de 

lymfeklieren) die in verband kunnen worden gebracht met een PVC2-infectie bij biggen. Het wordt ook 

gebruikt om het risico op sterfte onder biggen ten gevolge van die infectie te helpen verminderen. 

Infecties met PCV2 kunnen leiden tot klinische verschijnselen als gewichtsverlies of groeistilstand, 

vergrote lymfeklieren, ademhalingsproblemen, bleke huid en geelzucht (gele verkleuring van de huid). 

Circovac bevat een geïnactiveerde (gedode) stam van het porcine circovirus type 2 (PCV2).

Hoe wordt Circovac gebruikt?

Circovac is verkrijgbaar in de vorm van een emulsie voor injectie en is uitsluitend op doktersvoorschrift 

verkrijgbaar. Het vaccin wordt aan zeugen toegediend voor en/of tijdens de dracht. De biggen krijgen 

dan een tijdelijke bescherming tegen PCV2 als ze het colostrum (allereerste melk) van hun 

gevaccineerde moeders drinken. Dit wordt ‘passieve immunisatie’ genoemd. Hierbij houdt de werking 

van het vaccin tot vijf weken aan.

Circovac kan ook direct worden toegediend aan biggen vanaf drie weken oud (actieve immunisatie). In 

dat geval houdt de werking van het vaccin ten minste 14 weken aan. Circovac wordt in een spier 

ingespoten. Voor de eerste vaccinatie hangen het aantal benodigde injecties en de dosis af van het 

vrouwtjesvarken dat wordt behandeld: gelten (vrouwtjesvarkens die nog niet hebben geworpen) 
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krijgen driemaal een injectie van 2 ml; zeugen (vrouwtjesvarkens die al eerder hebben geworpen) 

krijgen tweemaal een injectie van 2 ml. Het tijdstip van de injectie wordt aangepast aan de tijdstippen 

van de bevruchting en het werpen (de geboorte). In alle gevallen wordt de laatste dosis ten minste 

twee weken voor de verwachte werpdatum gegeven. Zeugen dienen bij iedere dracht twee tot vier 

weken voor de werpdatum een herhalingsvaccinatie met één injectie te krijgen. Biggen worden 

gevaccineerd met eenmaal één injectie van 0,5 ml.

Hoe werkt Circovac?

Van het porcine circovirus type 2 (PVC2) is bekend dat varkens ermee geïnfecteerd kunnen raken en 

dat het tot allerlei klinische symptomen en syndromen kan leiden. Biggen raken doorgaans in de eerste 

zes weken van hun leven geïnfecteerd, als hun immuunsysteem nog in ontwikkeling is. Tot de 

symptomen behoren gewichtsverlies (of groeistilstand), vergrote lymfeklieren, ademhalingsproblemen. 

Minder vaak voorkomende symptomen zijn diarree, bleke huid en geelzucht (gele huidskleur).

Circovac is een vaccin. Vaccins werken door het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem van 

het lichaam) te ‘leren’ zich tegen een ziekte te verdedigen. Circovac bevat een geïnactiveerde PCV2-

stam, zodat het de ziekte niet kan veroorzaken. Wanneer het aan varkens wordt toegediend, herkent 

hun immuunsysteem het virus als ‘lichaamsvreemd’ en maakt het hiertegen antilichamen aan. Als de 

dieren dan later opnieuw met PCV2 in aanraking komen, zal het immuunsysteem deze antistoffen 

sneller kunnen aanmaken. Dit draagt bij aan de bescherming tegen de ziekte. Wanneer het vaccin aan 

de moeder wordt toegediend, gaan haar antilichamen via het colostrum over op de biggen en hebben 

ze tijdelijk bescherming.

Voordat het wordt toegediend, wordt het vaccin klaargemaakt door de suspensie met de virusdeeltjes 

te mengen met een emulsie. De zo verkregen emulsie wordt vervolgens geïnjecteerd. De emulsie 

bevat een ‘adjuvans’ (een olieverbinding) om een betere immuunreactie op te wekken.

Welke voordelen bleek Circovac tijdens de studies te hebben?

Circovac is onderzocht in laboratorium- en veldonderzoeken bij drachtige varkens van verschillende 

rassen. Uit de onderzoeken is gebleken dat met een vaccinatie van de moederdieren met Circovac bij 

hun biggen de incidentie van laesies in de lymfoïde weefsels, die geassocieerd zijn met een PCV2-

infectie, kan worden verlaagd. Hoewel de uitkomst van sommige onderzoeken deels werd 

gecompromitteerd door het complexe karakter van PCV2-infecties, kon door het grote aantal varkens 

(van 63 boerderijen) en de verscheidenheid van de experimentele en klinische onderzoeken een 

verlaging van het totale sterftecijfer bij biggen in verband met PCV2-infecties worden vastgesteld van 

tussen 3,6% en 10%.

Welke risico’s houdt het gebruik van Circovac in?

Circovac kan een tijdelijke roodheid of zwelling op of rond de plaats van injectie veroorzaken, die tot 

vier dagen na de injectie kan aanhouden. Binnen twee dagen volgend op de injectie kan bij varkens 

een verhoging van de rectale temperatuur optreden van ongeveer 1,4 �. In sommige gevallen kan de 

temperatuur met 2,5 � stijgen, maar dit mag niet langer dan 24 uur na de injectie aanhouden. Tot de 

overige minder vaak voorkomende bijwerkingen bij geïnjecteerde varkens horen een lichte 

lusteloosheid en een vermindering van de eetlust. Deze bijwerkingen zijn echter ook tijdelijk van aard. 

Zie de bijsluiter voor de volledige beschrijving van de gerapporteerde bijwerkingen van Circovac.
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Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?

Circovac bevat minerale olie. Onbedoelde injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, 

vooral in geval van injectie in een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen, kan dit leiden tot 

verlies van de vinger. Als het product per ongeluk wordt geïnjecteerd, moet onmiddellijk een arts 

worden geraadpleegd, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid zeer klein is. De bijsluiter moet aan 

de arts worden getoond. Raadpleeg opnieuw een arts als de pijn meer dan twaalf uur aanhoudt na het 

eerste medische onderzoek.

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren?

De wachttijd is de tijd na toediening van het middel die moet worden gewacht voordat het dier kan 

worden geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie.

De wachttijd voor vlees van met Circovac behandelde varkens bedraagt 'nul' dagen, hetgeen betekent 

dat er geen verplichte wachttijd is.

Waarom is Circovac goedgekeurd?

Het Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (CVMP) van het 

Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Circovac groter zijn dan de risico's 

en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren.

Overige informatie over Circovac

De Europese Commissie heeft op 21 juni 2007 een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor 

het in de handel brengen van Circovac verleend.

Het volledige EPAR en de samenvatting van het risicobeheerplan voor Circovac zijn te vinden op de 

website van het Europees Geneesmiddelenbureau:  ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary 

medicines/European public assessment reports. Voor meer informatie over de behandeling met 

Circovac dienen eigenaren of houders van dieren de bijsluiter te lezen of contact op te nemen met hun 

dierenarts of apotheker.

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in mei 2017.
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