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Beeld speendiarree in de stal: 
• Meestal 3-7 dagen na spenen
• Waterdunne, gele tot lichtbruine diarree 

(soms braken ervoor)
• Goede eetlust, veel drinken
• Eindfase: diepe, stotende ademhaling en 

diepliggende ogen
• Sterfte kan tot 30% 

oplopen 

Beeld oedeemziekte in de stal: 
• Meestal 10-14 dagen na spenen
• Oedeem (vochtophoping) in onder andere 

bovenoogleden, te zien aan zwelling
• Slome biggen die soms blind lijken
• Biggen met incoördinatie en slechte balans
• In vroege gevallen: een piepend/hees 

stemgeluid
• Diarree kan voorafgaan aan andere verschijnselen
• Biggen in zijligging/

fi etsen
• Plotselinge sterfte die 

hoog kan oplopen

Slingerziekte en speendiarree; ze worden vaak in één adem genoemd en komen 

beide voornamelijk voor bij gespeende biggen, maar het zijn wel degelijk twee heel 

verschillende ziektebeelden. Hoewel ze allebei door een Escherichia coli (E. coli) 

worden veroorzaakt, is de manier waarop ziekte ontstaat heel verschillend. 

E. coli is een veelvoorkomende bacterie die van nature voorkomt in varkens en andere zoogdieren, meestal zonder 
ziekte te veroorzaken. E. coli kan echter ook tot ziekte leiden, zoals speendiarree (ETEC, die entero-toxine produceert) 
en slingerziekte/oedeemziekte (VTEC, die Shiga-toxine produceert). 

Hebben mijn biggen nu 
slingerziekte of speendiarree?!

Diagnose, therapie en preventie zijn 
grotendeels hetzelfde

Een vermoeden van zowel speendiarree als oedeem-
ziekte kan bevestigd worden met mestonderzoek en/of 
door sectie op biggen te doen. Ook bij speendiarree is 
sectie raadzaam (naast mestonderzoek), aangezien het 
type ETEC ook in gezonde biggen kan voorkomen. 
Therapie bestaat uit antibioticum over voer of door 
water. Daarnaast kunnen elektrolyten en extra water 
worden gegeven in biggenkommen, om herstel zo veel 
mogelijk te bevorderen. 

Preventie is het belangrijkst!  
• Zorg dat de biggen voor het spenen veel vast voer 

hebben leren eten. 
• Zorg voor genoeg voerplaatsen voor de biggen 

na spenen. Voorkom echter een overmaat aan 
voeropname; dit is een risicofactor voor het ontstaan 
van oedeemziekte. 

• Water aanzuren.
• Hygiënisch werken (reinigen en desinfectie na elke 

ronde; werken van jong naar oud; materiaal en 
handen reinigen).

• Zorg voor schoon en fris drinkwater.
• Werk zo veel mogelijk all-in-all-out.
• Voorkom stress zo veel mogelijk (zo min mogelijk 

mengen bij opleggen, voorkom koude afdelingen).
• Er zijn in Nederland enkele vaccins geregistreerd 

tegen oedeemziekte bij gespeende biggen. 
Informeer bij uw dierenarts naar mogelijkheden.

 

Diarree op roostervloer

Big met dikke oogleden 
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Rookmachine

Sinds kort hebben we als coöperatie de beschikking 
over een rookmachine, waarmee we klimaatmetingen 
kunnen doen. Met rook kunnen we zichtbaar maken hoe 
de lucht zich door de stal beweegt. Als u weet hoe de 
lucht zich beweegt, kunt u gerichte maatregelen treffen 
om het stalklimaat te verbeteren. Laat het uw dieren-
arts weten als u interesse heeft in het laten uitvoeren 
van een meting!

Voorstellen student Diergeneeskunde

Sinds januari loopt Karin Kreuger 
haar coschappen bij onze prak-
tijk. Karin zit in de eindfase van 
haar studie en heeft aangegeven 
zich verder te willen verdiepen in 
de varkenshouderij. Om die reden 
heeft u haar mogelijk al ontmoet 

tijdens een bedrijfsbezoek of gaat u haar nog ontmoe-
ten. Daarnaast heeft ze een interessant artikel geschre-
ven over E. coli-problematiek bij gespeende biggen, dat 
u in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Studieclubs

Met enige regelmaat worden we als dierenartsen 
gevraagd om een bijdrage te leveren op een studieclub-
bijeenkomst van varkenshouders. Zo heeft onze collega 
Johan Hulzing de 
afgelopen maand 
enkele presen-
taties gegeven 
over de diagnos-
tiek en aanpak 
van Mycoplasma. 
Ook geïnteres-
seerd in deze 
presentatie? Of 
een ander onderwerp? Laat het ons weten, zodat wij 
ook u en uw studieclub mogelijk van dienst kunnen zijn.

Samenwerking Lingehoeve

Per 1 februari verwelkomen we Wim Breukers van De 
Lingehoeve als dierenarts bij de coöperatie. Wim blijft 
als dierenarts zijn klanten bedienen als varkensdieren-
arts, maar heeft nu ook het team van Varkensartsen 

achter zich staan. We hopen dat jullie je snel thuis-
voelen bij de Coöperatie Varkensartsen! Wim’s UDN is 
124044. Door deze kennismaking is Wim bevoegd om 
op uw IKB-bedrijf te acteren.

Naaldencontainers

In samenwerking met Steri cycle 
DRS bieden wij alle vermeer-
derings bedrijven een naalden-
container aan om op een veilige 
manier gebruikte  naalden weg 
te kunnen gooien. Deze zoge-
noemde sharpsafes worden 
gratis verstrekt. Als de sharpsafe 
vol is, is het mogelijk om deze 
mee te geven aan uw dierenarts. 
De kosten van het afvoeren zijn 8 euro.

Apotheeknieuws
In verband met een gunsti-
gere registratie stappen we 
de komende maanden over 
van Tylucyl naar het middel 
Pharmasin. Pharmasin bevat dezelfde 
werkzame stof tylosine en heeft 
dezelfde werking. 
Daarnaast is ook de 

dosering waarin het gebruikt mag 
worden hetzelfde.
Tot slot, de naam van Suvaxyn PCV 
wordt Suvaxyn Circo.

Bestellen en bezorgen 
Medicijnen die ’s ochtends voor 
12.00 uur besteld zijn, kunt u de volgende werkdag 
aan huis bezorgd krijgen. Bestellingen vanaf € 500 
worden gratis bezorgd, voor bedragen daaronder 
rekenen we bezorgkosten van € 22,35 (dit is inclusief 
gekoeld vervoer en zonder gewichtsbeperking). 

Eigen bestellijst 
Wij kunnen voor uw bedrijf bestellijsten samenstel-
len, waar uw bedrijfsspecifi eke middelen op staan. 
Interesse? Mail dit verzoek dan naar apotheek@
varkensartsen.nl. Op de bestellijst kunt u eenvoudig 
invullen wat u nodig heeft. Stuur de ingevulde lijst 
vervolgens ook naar apotheek@varkensartsen.nl.
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