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Diarree bij vleesvarkens

Griep

Diarree bij vleesvarkens, zeker vlak na opleg, is een aandoening 

die we de laatste tijd vaker zijn tegenkomen (o.a. Brachyspira 

of Pia). Als er een juiste diagnose gesteld is, kan direct de 

juiste actie ondernomen worden. Daarom is het belangrijk  

meteen goede diagnostiek uit te voeren, zodat de oorzaak snel 

achterhaald wordt. 

De afgelopen maanden zagen we met enige regelmaat 

griepverschijnselen bij gespeende biggen en vleesvarkens.  

In andere jaren werden in de zomerperiode juist minder 

griepverschijnselen gezien.

Laat uw dierenarts mestmonsters 
nemen en stuur eventueel in over-
leg ook een aantal dieren in acute 
fase op voor sectie. Daarnaast is 
het belangrijk onmiddellijk extra 
hygiënemaatregelen te nemen om 
te voorkomen dat de diarree zich 
verspreidt naar andere afdelingen/

leeftijdsgroepen. Denk hierbij aan 
aparte laarzen/overalls, goede reini-
ging/desinfectie van laarzen als je 
in hokken bent geweest, ontsmet-
tingsbakken per stal/afdeling, scho-
ne en gedesinfecteerde gangen als 
er dieren gebracht of gehaald zijn, 
ongediertebestrijding (vergeet de 

vliegen niet), voorkomen dat mest 
boven de roosters komt, geen dieren 
mengen et cetera. Het belangrijkst is 
dat er een goede scheiding is tussen 
de zieke en de niet-zieke dieren; hoe 
dit het meest efficiënt gedaan kan 
worden zal per situatie en per bedrijf 
kunnen verschillen. Zorg ook dat een 
afdeling waar varkens met diarree 
hebben gezeten goed gereinigd en 
gedesinfecteerd wordt met de juiste 
middelen en de juiste concentraties. 
Laat de afdeling ook goed drogen 
voordat er nieuwe biggen opgelegd 
worden. Spreek het door met de 
dierenarts. 
 
Voor meer informatie over de 
belangrijkste veroorzakers van 
diarree bij vleesvarkens klik hier. 

Op een aantal bedrijven is het griep-
virus ook daadwerkelijk aangetroffen 
na het nemen van neusswabs. Als het 
griepvirus aangetoond wordt, kan dit 
virus verder getypeerd worden om 
erachter te komen welk griepvirus 
voor de problemen zorgt. Steeds 
vaker wordt in Nederland namelijk 

de pandemische variant van het virus 
aangetroffen, die een iets andere 
aanpak vraagt dan de ‘klassieke’ 
stammen van het griepvirus. 
Bij de diagnostiek van griep is het 
belangrijk dat de monstername 
plaatsvindt op het moment dat de 
virusuitscheiding het hoogst is. De 

uitscheiding van het virus begint al 
voordat er klinische verschijnselen 
waargenomen worden en neemt 
al snel na begin van de verschijn-
selen weer af. Om die reden is het 
belangrijk om zo snel mogelijk na het 
optreden van klinische verschijnselen 
monsters te nemen om het virus aan 
te kunnen tonen en te typeren. Neem 
dus snel contact op met uw dieren-
arts als u monsters wilt laten nemen 
voor diagnostisch onderzoek. 

Lees hier meer over de verschillen-
de types influenza die in Nederland 
voorkomen en de aanpak ervan.
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Apotheeknieuws

Espacox 50 mg/ml
Het middel voor preventie 
van verschijnselen van coccidio-
se wordt Espacox 50 mg/ml. Dit 
product is verkrijgbaar in flessen 
van 1.000 ml. 

Oxyject
De verpakkingsgrootte van Oxyject 
10% wordt aangepast van 250 ml 
naar 100 ml in verband met een 
wijziging aan de verpakkingslijn 
van de fabrikant. 

Bestellen en Bezorgen 
Medicijnen die op werkdagen ’s ochtends voor 12 
uur besteld zijn, kunt u de volgende werkdag aan 
huis bezorgd krijgen. Bestellingen vanaf € 500,- 
worden gratis bezorgd, voor bedragen hieronder 
rekenen we bezorgkosten van € 22,35 (dit is inclu-
sief gekoeld vervoer en zonder gewichtsbeperking). 

Eigen bestellijst 
We kunnen voor uw bedrijf bestellijsten samen-
stellen waar uw bedrijfsspecifieke middelen op 
staan. Interesse? Mail dit verzoek naar apotheek@
varkensartsen.nl. Op deze bestellijst kunt u eenvou-
dig invullen wat u nodig heeft en vervolgens deze 
ingevulde lijst sturen naar hetzelfde e-mailadres.

Samenwerking Frans Meulders

Sinds 1 juli 2019 werken we samen met Frans Meulders, dierenarts in Zuid–Neder-
land. Frans blijft zijn eigen klanten bedienen als dierenarts, maar heeft  
nu ook het team van de Coöperatie Varkensartsen achter zich staan.  
We hopen dat jullie je snel thuisvoelen bij de Coöperatie!

Het UDN van Frans is 561004. Door deze kennismaking is Frans bevoegd  
om op uw IKB-bedrijf te acteren. 

Klimaatmetingen

Sinds enige tijd hebben we als praktijk de beschikking 
over klimaatsensoren die in de stal gehangen kunnen 
worden om gedurende langere tijd de temperatuur, 
luchtvochtigheid en CO2-concentratie (koolstofdioxide) 
te meten. Dit levert interessante informatie op over het 
verloop van deze getallen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld 
’s nachts als het buiten afkoelt na een warme dag. Of 
wat is het effect van nevelkoeling op warme dagen die 
we ook deze zomer weer gehad hebben? 

Daarnaast hebben we de beschikking over een rook-
machine om zichtbaar te maken hoe de lucht zich door 
de stal verdeelt. Heeft u interesse in onze klimaatme-
tingen? Laat het weten aan uw bedrijfsdierenarts! 

Waterkwaliteit

Voor een goede diergezondheid is het essentieel 
dat de waterkwaliteit in orde is. Het advies is om de 
waterkwaliteit regelmatig te controleren door water-
monsters in te sturen. Laat jaarlijks een chemische 
controle uitvoeren van het water uit de bron en iedere 
ronde of iedere drie maanden een microbiële (gisten, 
schimmels en bacteriën) controle van monsters uit de 
bron én de drinknippel. Let daarbij goed op de eisen 
die het laboratorium stelt aan het insturen van monster 
(gekoeld versturen, binnen bepaalde tijd op het labora-
torium etc.). Daarnaast kunt u zelf regelmatig het water 
controleren door een watermonster te bekijken en te 
vergelijken met leidingwater. Dan is al een vergelijking 
te maken op geur, kleur, helderheid en eventueel 
bezinksel in het water. 


