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‘Kraamstaldiarree  
frustreert’

Een goed  
begin is het 
halve werk

In deze editie van de BeterBIG besteden we uitgebreid aandacht aan 

diarree in de kraamstal. Een onderwerp dat de nodige aandacht ver

dient; de kraamstal is en blijft immers het belangrijke startpunt van een 

gezonde, vitale big. 

Onlangs organiseerden we in samenwerking met een dierenartsen

praktijk een boerenbijeenkomst ‘Kraamstalmanagement en biest

voorziening’. De zaal zat afgeladen vol met ruim 45 geïnteresseeerde 

varkenshouders. Zij kregen antwoord op vragen als: “Hoe ga ik om met 

diarree in de kraamstal? En welke factoren zijn hierop van invloed? Wat 

is het effect van geboortegewicht op de vitaliteit van de big? Hoe bereid 

ik de zeug goed voor op de kraamstal?” Alle tips en trucs zijn op ludieke 

wijze samengevat in een mooi (meertalig, waaronder Pools boek) dat 

aanwezigen mee naar huis mochten nemen.

Wilt u met uw studieclub aan de gang met kraamstalmanagement? Of 

heeft u vanuit uw eigen bedrijf behoefte aan meer informatie? Onze 

varkensdierenarts Rutger Jansen neemt u graag op praktische wijze 

mee in dit onderwerp, ondersteund met veel fotomateriaal. Neem hier

over contact op met uw dierenarts. En geniet nog even van deze mooie, 

warme zomer!

Kraamstaldiarree is vaak één van de eerste verschijnselen van 

onvoldoende opname van goede kwaliteit biest. En kraamstaldiarree 

frustreert: “Waarom krijg ik er geen controle over?!”

Column |  Anita Adams Kort |  Onderzoek kraamstaldiarree
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Doel van het onderzoek was het 

vergelijken van twee verschillende E. 

coli zeugenvaccins op diarree bij biggen 

tijdens de eerste vier levensweken. 

Hiervoor zijn de biggen van 90 zeugen 

in de kraamstal op de voet gevolgd. 

De zeugen werden verdeeld in twee 

groepen. Groep A (47 zeugen) kreeg een 

vaccinatie met het tot dan toe routine

matig gebruikte E.coli vaccin dat alleen 

F4, F5, F6 en LTtoxoïde bevat. Groep 

B (43 zeugen) kreeg een gecombineerd 

E. coli / C. Perfringens vaccin toegediend 

(Entericolix® van Boehringer Ingelheim) 

dat F4, F5, F6 en F41 bevat, en ook anti

stof tegen E. coli F18. 

In de eerste twee weken van de lactatie 

kwam diarree bij de biggen in beide 

groepen even weinig voor. In de tweede 

fase van de lactatie, week 3 en 4, traden 

wel duidelijke verschillen op. Bij biggen 

van groep B (met Entericolix vaccinatie 

bij de zeug) kwam 50% minder diarree 

voor dan bij de biggen van groep A. 

Uit het onderzoek bleek dat de E. coli 

typen F4 en F18b, twee belangrijke 

veroorzakers van diarree, het vaakst 

voorkomen bij de biggen. Zowel in de 

kraamstal als na spenen. E. coli F4  

veroorzaakt diarree en verhoogde 

uitval in alle fasen van de kraamstal

periode en na het spenen. De rol van  

E. coli F18 bij diarree zit voornamelijk 

in de late lactatieperiode (de 3e en 4e 

levensweek, tot en met het spenen).

Bij diarree in de tweede helft van de 

kraamstalperiode wordt vaak aan vet

diarree gedacht, terwijl in werkelijkheid 

E. coli de boosdoener is. 

Bron: Gedecke et al, Der Praktische Tierarzt 99,  

Heft 05/2018, pag 494-500

Vaccinatie: 50% minder 
kraamstaldiarree 
Uit recent Duits praktijkonder-

zoek blijkt dat het vaccineren 

van zeugen met Entericolix de 

biggen langer beschermt en 

vooral diarreeproblemen in de 

tweede helft van de kraamstal-

periode indamt. 

Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van eswabs, een uitstekend hulpmiddel om de oorzaak van diarree bij biggen te achterhalen.
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Ronnie Morsink laat de kraamstallen nu weer met trots zien. Het 

ziet er netjes uit. De biggen hebben mooi de ruimte in de grote 

kraamhokken van 2,5x2 meter. Geen diarreesporen te vinden op de 

oranje kunststofvloeren van het biggennest. Hoe anders was dat een 

jaar geleden, toen de biggen van Ronnie behoorlijk last hadden van 

bedrijf. Er is geen grondig onderzoek gedaan naar de stam, maar uit 

sectie op dode biggen bleek wel dat het om een agressief type ging. 

Hoe deze op het bedrijf terecht kwam, is nog altijd onduidelijk. “Ik 

zit in een varkensarme omgeving en werk al heel lang met eigen 

opfok, dus er komen geen dieren binnen. Bovendien werk ik altijd zo 

hygiënisch mogelijk.” 

Behandeling van de biggen met antibioticum had snel resultaat, een 

paar druppels in de bek van de biggen was voldoende. “Na een dag of 

twee was de diarree ook weer over. Maar toch.” Het gebruik van het 

antibioticum leverde een stijging op in het aantal dierdagdoseringen. 

En ook dat frustreerde Ronnie. Ingelijste artikelen uit vakbladen aan 

de muur verhalen over de vroege aanpak van het antibioticapro

bleem op het bedrijf. Morsink was een van de eerste varkenshouders 

die stopte met het gebruik van voer waar standaard Antimicrobiële 

groeibevorderaars (Amgb’s) aan toegevoegd waren. “Ik ben fel tegen 

het standaard gebruik van medicijnen.” Het aantal dierdagdoserin

gen op het bedrijf is dan ook laag: bij de zeugen/biggen 0,1; bij de 

gespeende biggen 0,3. 

Spectaculaire daling
In overleg met zijn dierenarts Jan Bartels van DGC Twente besloot 

Ronnie over te gaan tot een andere Colienting: Entericolix van 

Boehringer Ingelheim. Het is nu ruim een jaar geleden dat de eerste 

biggen werden geboren van zeugen die de nieuwe enting kregen. Het 

resultaat was direct zichtbaar. Kraamstaldiarree is er amper meer. 

Het aantal biggen dat voor spenen door E. coli uitvalt is in een jaar 

gedaald van 12,8 naar 0,8 procent. “Dat scheelt bijna 250 biggen op 

jaarbasis, kun je nagaan.”

Ronnie vaccineert de zeugen nu ongeveer vier weken voor het wer

pen. De zeugen lopen dan in groepen van 3034 zeugen. Dat maakt 

dat de enting zeker niet het leukste karwei van het zeugenhouden 

is. “Maar het werkt goed, dus heb ik het er voor over.” De enting 

is de enige aanpassing tegen de E. coli. Het biestmanagent is niet 

veranderd. Bij worpen boven de twintig biggen, sluit hij de grote 

biggen een uurtje op om de kleine biggen extra ruimte te bieden om 

te drinken.” 

Reportage | Kraamstaldiarree 

Agressieve E. coli-stam aangepakt 

Scheelt 250 biggen per jaar
Bij zeugenhouder Ronnie Morsink kreeg de blijdschap 

over de geboren biggen een knauw door een groeiend 

probleem met kraamstaldiarree. “Dan is het plezier snel 

weg, die kleine biggetjes krijgen een hele optater in die 

eerste dagen.” Het probleem is getackeld met een enting 

met Entericolix. 

>

’80-90% van  
de tomen had last 

van diarree.’

kraamstaldiarree. De darmproblemen waren elke week verant

woordelijk voor meerdere biggen die voor het spenen uitvielen. “In 

een half jaar tijd werd het probleem snel groter. Op het laatst was 

8090 procent van de tomen besmet met coli. Binnen de eerste twee 

dagen na werpen raakten biggen aan de diarree.” Het deed veel met 

het plezier van de varkenshouder uit Sint Isidorushoeve. “Dan is er 

weinig aan. De biggen maken een slechte start, maar het is ook een 

bende in het hok. Je probeert met het strooien van kalk de vloeren 

droog te houden.” 

Agressieve stam
Het gekke was dat Morsink de zeugen al tegen E. coli entte, maar dat 

gaf blijkbaar niet voldoende bescherming tegen de colistam op het 



7 beterBIG | Kraamstaldiarree

Effect lange termijn
Hoe de kraamstaldiarree de verdere prestaties van de biggen hebben 

beïnvloed, is lastig te bepalen. “Maar het is niet moeilijk om te beden

ken dat de problemen met de darmgezondheid in de eerste dagen niet 

positief zijn voor de groei van de biggen.” De prestaties van de biggen 

zijn het afgelopen jaar fors verbeterd. Zo steeg het aantal gespeende 

biggen per worp van 12,7 naar 13,3. Maar dat is niet alleen te danken 

aan de enting. Ronnie voerde meer veranderingen door. De geleide

lijke introductie van Deense genetica liet de productie in drie jaar tijd 

stijgen van 27 naar 31 gespeende biggen per zeug per jaar.

Bovendien besteedt Ronnie veel aandacht aan het voeren van de 

biggen in de eerste dagen. Tot tien dagen voor het spenen voert hij 

de biggen drie of vier keer per dag vloeibaar bij. In de centrale gang 

staat een grote langwerpige doos met daarin 250 kilo vloeibaar 

biggenvoer. De sterke zoetige geur wijst op een smakelijk voer. “De 

biggen nemen het makkelijk op. De smaak is het zelfde als de biggen

brok die de biggen de laatste tien dagen in het kraamhok krijgen via 

de piggerfeeder.” 

De combinatie van maatregelen leidt er toe dat de biggen goed groei

en, gemiddeld 350 gram per dag. Morsink weegt de biggen niet, maar 

is er van overtuigd dat hij de biggen nu zwaarder speent dan een jaar 

geleden. De biggen doen het in de gespeende biggenstal ook goed. 

Ze zijn ook 56 dagen eerder op gewicht. Vanwege de beschikbare 

ruimte levert Morsink de biggen af op 22 kilo, zo blijft hij binnen de 

normen.

Aanpak coli
De Entericolixenting doet zijn werk, maar toch knaagt het. Ronnie 

gebruikt het liefst zo weinig mogelijk middelen. “Een enting is een 

investering die geld kost, maar dat betaalt zich nu dubbel en dwars 

uit. Ik laat de enting niet vallen zolang de agressieve Colistam nog 

binnen is. Ik weet ook nog niet hoe ik daar van af kan komen. Daar 

is het ook nog te vroeg voor, misschien bloedt het ook wel gewoon 

dood. Het is eerst zaak om de rust in het bedrijf te houden. Het ple

zier is terug. Ik heb weer hobby aan het zeugen houden.”

‘De biggen zijn  
5-6 dagen eerder  

op gewicht.’

Reportage | Kraamstaldiarree 

>

Neocolipor®
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Ronnie Morsink houdt 400 zeugen in het buitengebied van  

Sint Isidorushoeve, in de Overijsselse gemeente Haaksbergen.
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In Nederland wordt het 
therapeutisch gebruik van 
zinkoxide direct gestaakt. 
Volgens Rutger Jansen van 
Boehringer Ingelheim betekent 
dat in de praktijk opnieuw een 
middel minder in de aanpak 
van speendiarree. “Het vraagt 
van varkenshouders nog meer 
vakmanschap om samen met 
dierenarts en voervoorlichter 
problemen met E. coli voor te 
blijven.  

Andere Europese lidstaten gebruiken 

de volledige 5 jaar die de Europese 

Unie toestaat in de afbouw van het 

gebruik van zinkoxide. Nederland 

gaat echter direct overstag door het 

therapeutisch gebruik van zinkoxide 

te staken. Rutger Jansen: “Tel daarbij 

op dat het antibioticagebruik nog ver

der omlaag moet en ook het gebruik 

van colistine steeds verder aan ban

den wordt gelegd. Dan is het probleem 

rond de aanpak van E. coli helder. Een 

succesvolle aanpak van dit darmpro

bleem vraagt altijd om een aanpak die 

verder gaat dan het draaien aan één 

knop. Samenwerken van meerdere 

disciplines is nodig om een oplossing 

op maat te vinden.”  

WAT DOET E. COLI? 

“E. coli is een bijzonder beestje. De 

groep bacteriën vindt je eigenlijk in 

iedere darm. Sommigen stammen 

maken echter bepaalde gifstoffen aan, 

die bijvoorbeeld de darm vol water 

laten lopen. Dan heb je diarree. Daar

voor moet de E.coli zich dan wel aan 

de darmcellen hechten. Dat gebeurt 

vooral bij beschadigde instabiele  

darmen. Sleutel in de aanpak van  

E. coli is dan ook om deze aanhechting 

te voorkomen.” 

“Andere gifstoffen kunnen er voor 

zorgen dat bloedvaten zo lek als een 

mandje worden. Dat zorgt voor veel 

vrijstaand vocht: oedeem. Hersenen 

zwellen op, waardoor er bijvoorbeeld 

verlammingsverschijnselen kunnen 

optreden, vergelijkbaar met de hersen

vliesontsteking door streptokokken.” 

HOE RICHT E. COLI  
SCHADE AAN?

”Bekijk de darm als een fabriek. Met 

de darmcellen als personeel. Zij wer

ken het voer weg wat de lopende band 

aanvoert. Is er minder aanbod van 

voer, dan krijgen veel van deze darm

cellen ontslag. Dat heeft wel tot gevolg 

dat wanneer een big weer meer gaat 

vreten er te weinig personeel aanwe

zig is. Daardoor blijft er aan het einde 

van de lopende band, in de dikke 

darm, te veel (minder verteerd) voer 

over. En dan is het feest voor de daar 

aanwezige bacteriën. Zo lang ze te 

vreten hebben, het lekker vochtig en 

warm is, verdubbelt het aantal bacte

riën iedere 20 minuten. Een chaotisch 

feestje dus. Een uitzendbureau voert 

dan wel jonge krachten aan, maar zij 

hebben geen fatsoenlijke inwerk

periode. Gevolg: een lekke darm,  

E. coli’s hechten zich aan de darm

cellen, er ontstaat diarree en dat 

zorgt weer voor allerhande andere 

problemen.”

WAT IS DE ROL VAN  
ZINKOXIDE?

“Zink is onmisbaar voor tal van 

lichaamseigen processen, waaronder 

groei. Varkensvoer bevat altijd wel 

een beetje zinkoxide als ‘spoorele

ment’. Er is maar een klein beetje no

dig, maar ontbreekt het, dan ontstaan 

er allerlei problemen. In hoge dosering 

helpt zink bij het genezen van huid en 

slijmvliezen. Denk bijvoorbeeld aan 

zinkcrème op tere babybilletjes. Een 

dikke laag erop en de huid is zo weer 

genezen. Waarschijnlijk heeft zink 

eenzelfde soort effect op de biggen

darm, waardoor de E. coli problemen 

verdwijnen. Gebruik van zinkoxide 

kan echter de opname van andere 

spoorelementen verdringen, wat 

weer kan leiden tot andere tekorten. 

Daarnaast komt veel zink in de mest 

terecht met alle bijbehorende milieu

problemen. Bovendien kan zinkoxide 

de ontwikkeling van resistente bac

teriën stimuleren. Voldoende reden 

dus om kritisch te zijn op de inzet 

van zinkoxide. Varkens zijn zelf geen 

voorstander. Voer met veel zinkoxide 

vinden ze niet lekker, ze vreten er dus 

ook minder van.”

Achtergrond | E. coli en zinkoxide 

WAT IS DE KERN VAN  
DE JUISTE AANPAK?

“Als een E. coli zich niet aan de darm 

kan vasthouden, is de helft van het 

probleem al opgelost. Daar spelen 

twee aspecten. Ten eerste de handva

ten waaraan de E. coli zich vastgrijpt. 

Genetica speelt daarin een rol, al 

wordt daar nu niet op geselecteerd. 

Daarnaast kan het immuunsysteem 

de grijparmpjes van de E. coli bac

teriën blokkeren. Diagnostiek naar 

welke E. coli stammen een rol spelen, 

kan hierbij helpen. Er zijn namelijk 

veel verschillende ‘grijparmpjes’. Door 

zeugen te vaccineren met Entericolix 

bevat de biest meer juiste antistoffen 

tegen die grijparmpjes. Een goede 

biestopname is dan wel cruciaal. We 

moeten ons daarbij realiseren dat 

deze immuniteit afneemt bij het ouder 

worden van de biggen.” 

WAT IS DE ROL VAN  
HET VOERMANAGEMENT?

“De aandacht bij een succesvolle 

aanpak moet liggen op het aan het 

werk houden van de darmfabriek. 

Stimuleer daarom de voeropname 

na het spenen zodat er voldoende 

werkaanbod is. Een zeug stimuleert 

de biggen 26x per dag om te drinken. 

Hoe vaak gebeurt dat de dagen na 

spenen?  Daarnaast moet het voer 

goed verteerbaar zijn. Grondstof

keuze is daarbij belangrijk, maar ook 

de maalfijnheid van de grondstoffen 

speelt een rol. Extra vezels en struc

tuur ondersteunt bovendien de maag 

in het aanzuren en zorgt voor een 

geleidelijke maaglediging en daarmee 

voor een betere vertering.” 

Deskundige Rutger Jansen

Tijdperk na Zinkoxide: Totaal aanpak diarree cruciaal
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Expert | Dierenarts

‘We moeten de zeug  
helpen met haar omgeving 

om te gaan.’

Dierenarts Sven Cooremans: 

Wankel  
evenwicht 

Sven Cooremans is één van de 17 gecertificeerde 

varkensdierenartsen binnen DAP Lintjeshof. 

Deze dierenartsenpraktijk is actief in Neder-

land, Duitsland en België. 

Sven Cooremans: “Het probleem van kraamstaldiarree is niet overal 

eenvoudig op te lossen. Het is op een klein aantal bedrijven daarom 

een hardnekkig probleem. Dat heeft onder andere te maken met de 

kwetsbaarheid van de hoogproductieve zeugen en de steeds lichter 

wordende biggen van nu. Een hoogproductieve zeug heeft het 

moeilijk de complexe externe factoren zelf te managen. Daar moeten 

wij haar bij helpen. Bijvoorbeeld bij het wankele evenwicht in de 

voervertering bij de verplaatsing naar de kraamstal. De overgang 

van drachtvoer naar lactovoer betekent een overschakeling van laag 

energetisch, vezelrijk voer naar hoog energetisch, vezelarmer voer 

en dus een overgang van vertering in de dikke darm naar vertering 

in de dunne darm. Dat kan onder andere leiden tot sterke uitschei

ding van kiemen die kraamstaldiarree in de hand kunnen werken.”

“Het aanpakken van kraamstaldiarree begint niet met biestmanage

ment, maar eerder. De conditie van de zeug moet goed zijn. Dat bete

kent zowel voor als na het werpen een optimale voeropname, zodat 

er geen obstipatie (verstopping) kan ontstaan. Bij een disbalans in de 

darm kunnen rond het werpen zaken als uierontsteking, stuwing en 

verminderde voeropname optreden.”

“Er is vooronderzoek nodig om kraamstaldiarree op de juiste manier 

aan te pakken: de omgeving, het dier, het kraamhok, en welke 

specifieke kiem de diarree veroorzaakt. Laboratoriumonderzoek kan 

uitwijzen of de veroorzaker een virus, een bacterie of een parasiet is. 

Ook de zeug wordt bekeken. Naast infectieuze oorzaken is er ook een 

waaier van nietinfectieuze factoren die diarree kunnen veroorza

ken. Diarree kan bijvoorbeeld met warme dagen als sneeuw voor de 

zon verdwijnen. Bij onderzoek naar infectieuze oorzaken onderzoek 

ik biggen van zeugen met verschillende pariteiten en vergelijk mest 

van biggen die wél en géén diarree hebben. Als het nodig is, voer ik 

sectie uit.” 

“Is er een infectieus diarreeprobleem in de kraamstal, dan is vacci

neren, bijvoorbeeld met Entericolix, een methode om snel resultaten 

te bereiken. Maar daar zie je de echte effecten pas een week of zes 

later van. Ondertussen ben je ook al bezig met andere management

zaken aan te (laten) passen, zoals voer, omgeving, de zeugen zelf en 

indien noodzakelijk de behandeling van de biggen. Vaccinatie moet 

altijd onderdeel zijn van een groter geheel. In de praktijk blijkt dat 

het merendeel van de Nederlandse varkenshouders kiest voor de 

preventieve inzet van vaccinatie.”
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ONDERZOEK: 50%  
MINDER DIARREE

Kraamstaldiarree is vaak één van de eerste 
verschijnselen van onvoldoende opname van 
goede kwaliteit biest. En kraamstaldiarree 
frustreert: “Waarom krijg ik er geen controle 
over?!”

Ronnie Morsink had vorig 
jaar te maken met een 
toenemend probleem met 
kraamstaldiarree bij de big-
gen. “Dan is het plezier snel 
weg, die kleine biggetjes 
krijgen een hele optater.” 
Het probleem is getackeld 
met een enting met  
Entericolix. 

Uit recent Duits praktijkonderzoek blijkt 
dat het vaccineren van zeugen met 
Entericolix de biggen langer beschermt 
en vooral diarreeproblemen in de tweede 
helft van de kraamstalperiode beperkt. 

Het niet langer therapeutisch gebruiken van zinkoxide is 
opnieuw een middel minder in de aanpak van speendiarree. 
Dat vraagt nog meer vakmanschap van de varkens houder 
om problemen met E. coli voor te blijven.  
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In vogelvlucht

REPORTAGE: 
KRAAMSTALDIARREE

TIJDPERK NA ZINKOXIDE

p.8

‘Kraamstaldiarree heeft onder andere te maken met 
de kwetsbaarheid van de hoogproductieve zeugen en 
de steeds lichter wordende biggen van nu. We moe-
ten de zeugen helpen bij dit kwetsbare evenwicht.’

DIERENARTS  
SVEN COOREMANS

p.10


