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Neocolipor (vaccin (geïnactiveerd) tegen neonatale 
colibacillose bij varkens) 
Een overzicht van Neocolipor en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Neocolipor en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Neocolipor is een diergeneeskundig vaccin dat wordt gebruikt om neonatale enterotoxicose (een 
bacteriële infectie veroorzaakt door E. coli-stammen) bij zeer jonge biggen te verminderen. 

Neocolipor bevat geïnactiveerde stammen van E. coli met de aanhechtingsfactoren F4ab (K88ab), F4ac 
(K88ac), F4ad (|K88 ad) F5 (K99) F6 (987P) en F41. 

Hoe wordt Neocolipor gebruikt? 

Neocolipor wordt aan vrouwelijke varkens (zowel zeugen als gelten) toegediend om hun nageslacht te 
immuniseren tegen neonatale enterotoxicose. Het vaccin wordt toegediend door injectie in een spier en 
moet vijf tot zeven weken vóór het jongen worden toegediend, met een tweede vaccinatie twee weken 
voor het werpen. Daarna moet steeds twee weken voor het werpen een boostervaccinatie worden 
gegeven. 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Zie de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het gebruik 
van Neocolipor. 

Hoe werkt Neocolipor? 

Neocolipor is een vaccin. Vaccins werken door het immuunsysteem (het natuurlijk afweersysteem van 
het lichaam) te ‘leren’ zich tegen ziekten te verdedigen. Vaccinatie van zeugen en gelten zorgt ervoor 
dat het nageslacht gedurende de eerste levensdagen een passieve immuniteit verwerft tegen 
neonatale enterotoxicose die wordt veroorzaakt door E. coli-stammen met de aanhechtingsfactoren F4, 
F5, F6 en F41. 
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Welke voordelen bleek Neocolipor tijdens studies te hebben? 

Een aantal laboratorium- en veldstudies is uitgevoerd om de werkzaamheid van het middel te 
beoordelen. Er werden ook veiligheidsgegevens voorgelegd voor het aanbevolen gebruik van het 
middel onder laboratoriumomstandigheden en in het veld. De veiligheid van het middel werd 
tevredenstellend aangetoond. 

De voorgelegde resultaten lieten een statistische significantie tussen gevaccineerde en niet-
gevaccineerde dieren zien en toonden aldus de werkzaamheid van het vaccin aan. Hervaccinatie met 
de aanbevolen intervallen bleek werkzaam. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Neocolipor in? 

Vaccinatie kan een lichte verhoging van de lichaamstemperatuur van het dier veroorzaken (minder dan 
1,5 °C gedurende maximaal 24 uur). 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Neocolipor. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het 
geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

In de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Neocolipor is veiligheidsinformatie 
opgenomen, onder andere over de voorzorgsmaatregelen die professionele zorgverleners en eigenaren 
of houders van dieren moeten nemen.  

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter 
of het etiket te worden getoond. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan worden 
geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie.  

De wachttijd voor Neocolipor bedraagt nul dagen (het vaccin bevat in de aanbevolen dosis geen 
bestanddelen die een risico zouden kunnen vormen voor mensen die het vlees van gevaccineerde 
dieren eten). 

Waarom is Neocolipor in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Neocolipor groter zijn 
dan de risico’s en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Neocolipor 

Op 9 augustus 2002 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Neocolipor verleend.  

Het volledige EPAR voor Neocolipor is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor. 

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 03-2020. 

http://www.ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/neocolipor

	Wat is Neocolipor en wanneer wordt het voorgeschreven?
	Hoe wordt Neocolipor gebruikt?
	Hoe werkt Neocolipor?
	Welke voordelen bleek Neocolipor tijdens studies te hebben?
	Welke risico’s houdt het gebruik van Neocolipor in?
	Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?
	Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren?
	Waarom is Neocolipor in de EU toegelaten?
	Overige informatie over Neocolipor

