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Heel veel bedrijven kennen het, soms continu, maar vaak periodiek niezende biggen in de kraamstal. Vaak wordt het niet eens 
zozeer als een probleem ervaren, maar het kan een symptoom zijn van een vervelende ziekte. Bovendien kan het beeld doordat 
de bescherming door de afweerstoffen uit de biest grotendeels is verdwenen, verergeren na het spenen.

Op een bedrijf met een kleine 500 zeugen 
kwamen we niezende biggen tegen. De 
varkens houder kent het beeld en heeft de erva-
ring dat het blijft doorspelen in de  mesterij. 
Een kortetermijnoplossing is het geven van 
antibiotica. Maar voor de oplossing op de 
langere termijn moeten we eerst op zoek naar 
de oorzaak, voordat we eventueel tot medicatie 
kunnen overgaan.

We kijken allereerst naar het totaalbeeld in 
de stal. Wat zien we aan de biggen? Bij welke 
zeugen? Hebben de zeugen ook symptomen? 
Wat is het liggedrag van de biggen? Hoe 
ervaar je zelf de luchtkwaliteit? We zagen op 
dit bedrijf dat het vooral voorkwam bij de 
geltentomen.

Middels PCR-onderzoek op neusswabs of neus-
tampons, genomen bij biggen met symptomen, 
is op eenvoudige wijze te bepalen welke ver-
wekkers mogelijk spelen. Let wel, het aantonen 
van een verwekker wil niet altijd zeggen dat 
deze ook de veroorzaker van het probleem is. 
We kijken naar het totaalbeeld van de symp-
tomen, de aangetoonde mogelijke verwekkers 
en eventueel ook antistoffen hiertegen. Bij 
een negatieve uitslag mag je wel zeggen dat 
die verwekker geen rol speelt (op dat moment). 
Verder kan sectie op gestorven of geëuthana-
seerde biggen duidelijkheid geven wanneer 
de oorzaak niet of moeilijk aan te tonen is. 
Hierbij kan met een PCR op het weefsel de kiem 
worden aangetoond.

Infectieuze oorzaken
De oorzaak kan niezende biggen kan heel 
divers zijn. Een opsomming:

• Bordetella bronchiseptica
 Onder normale omstandigheden zullen 

biggen hier weinig last van ondervinden. 
In geval van te weinig biestopname, over-
bezetting, slechte klimaatomstandigheden 
en dergelijke, kan de bacterie ernstige slijm-
vliesbeschadigingen veroorzaken in de neus 
van biggen. Dit kan zelfs leiden tot scheve 
neuzen. Aangezien het proces omkeerbaar 
is, wordt in dit geval wel gesproken van een 
goedaardige vorm van snuffelziekte (AR).
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Niezende biggen kan een voorbode zijn van grotere problemen.
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• Toxine vormende Pasteurella multocida 
(Pm-plus) bacteriën zijn in combinatie 
met Bordetella bronchiseptica bacteriën 
verantwoordelijk voor het ontstaan van de 
kwaadaardige vorm van snuffelziekte (AR). 
Niezen is een eerste kenmerk van deze ziekte. 
Deze bacterie komt niet veel meer voor op de 
Nederlandse varkensbedrijven dankzij een 
goed bestrijdingsprogramma.

• Haemophilus parasuis
 Biggen raken direct na de geboorte al 

besmet. De bacterie kan slijmvliezen aan-
tasten overal in het lichaam waaronder die 
van de neus, waardoor niezen ontstaat. 
Kwaadaardige stammen kunnen de ziekte 
van Glässer  veroorzaken. Deze gaat gepaard 
met verstoorde groei, kreupelheden, pijn bij 
oppakken, ontstekingen van longen, buik-/
borstvliezen en hartzakje.

• Mycoplasma hyorhinis komt ook zeer alge-
meen voor op varkensbedrijven en de biggen 
raken direct na de geboorte besmet. Zoals de 
naam suggereert komt deze mycoplasma voor 
in de neuzen van biggen. Over het  algemeen 
veroorzaakt deze bacterie geen ziektesymp-
tomen. Maar in sommige gevallen kan de 
kiem zich hematogeen verspreiden vanuit de 
ademhalingswegen naar de serosa (borst en 
buikholte) en gewrichten.

• Mycoplasma hyopneumoniae, de veroor-
zaker van enzoötische pneumonie, kan 
eveneens als veroorzaker van niezen worden 
aangemerkt. De overdracht van de kiem van 
varken naar varken (van zeug naar big, van 
big naar big) vindt in hoofdzaak plaats via 
direct contact, vooral door neuscontact, 
waarna de kiem via de luchtwegen wordt 
opgenomen. Vooral na het mengen en 
samenvoegen van tomen vindt gemakkelijk 
overdracht van de kiem plaats. De kiem 
komt wijdverspreid voor. Varkens kunnen 
vlak na de geboorte al met de ziektekiem 
in aanraking komen, via de zeug. Vooral 
jonge zeugen verspreiden veel kiemen. De 
besmetting en verspreiding in het kraamhok 
is echter gering. De meeste besmettingen 
vinden plaats na het spenen en het ver-
plaatsen naar de vleesvarkensstal, waarbij 
tomen gemengd worden en de kiem zich 
makkelijk kan verspreiden.

• Het Porcine cytomegalo virus (PCMV), een 
vrij onschuldig ver familielid van aujeszky-
virus) ook wel het niesziektevirus genoemd, 
komt op nagenoeg alle varkensbedrijven 
voor. De biggen raken meestal besmet 

gedurende de eerste levensdagen. Het virus 
veroorzaakt een neusontsteking die bekend 
staat onder de naam Inclusion Body Rhinitis 
(IBR).

• Influenzavirussen komen ook algemeen voor 
op varkensbedrijven en kunnen bijvoorbeeld 
met de genoemde neustampons (doekjes) 
worden aangetoond bij zowel zuigende als 
gespeende biggen. De influenzavirussen 
veroorzaken varkensgriep met als ziekte-
verschijnselen niezen, oogvliesontsteking, 
(hoge) koorts en longontsteking. Snelle 
verspreiding door het bedrijf wordt steeds 
minder vaak gezien. Al te vaak blijft influ-
enza op het bedrijf recirculeren, bijvoorbeeld 
bij de gespeende biggen.

• PRRS virussen kunnen eveneens niezen 
veroorzaken bij biggen, maar hierbij treden 
andere verschijnselen meer op de voorgrond. 
koorts, oogontsteking, longontsteking 
zonder hoest, huidbloedingen/ blauwe oren, 
secundaire bacteriële infecties en verhoogde 
uitval.

• PCV2 kan ook niezen veroorzaken (PMWS, 
wegkwijnziekte), maar ook hierbij treden 
andere symptomen meer op de voorgrond.

Niet infectieuze oorzaken
• Stof, afkomstig van mijten, huidschilfers, 

schimmelsporen, opgedroogde mest, urine, 
voer, strooisel en ook het gebruik van kalk 
kunnen, vooral bij een lage luchtvochtigheid, 
de oorzaak zijn van niezen.

• Ook prikkelende gassen waaronder ammo-
niak (NH3), droge lucht en hoge luchtsnelheid.

Als gevolg van de prikkelende stoffen worden 
de slijmvliezen van de neus en voorste lucht-
wegen aangetast. De natuurlijke afweer van 
het slijmvlies neemt daardoor af, waardoor 
ontstekingen kunnen ontstaan. Eventueel aan-
wezige ziektekiemen kunnen zich ver volgens 
gemakkelijk hechten aan de aangetaste slijm-
vliezen. Vervolgens kunnen allerlei ziekten 
ontstaan zoals snuffelziekte, niesziekte, ziekte 
van Glässer, influenza en enzoötische pneu-
monie. Het lichaam verweert zich tegen deze 
ontstekingen door onder andere te gaan niezen 
en hoesten.

Volgens GD Varken (maart 2018) zijn de belang-
rijkste oorzaken van neusontsteking en niezen 
bij biggen in afnemende volgorde van belang: 
Bordetelle bronchiseptica, PCMV, influenza-
virussen, stof, ammoniak en tot slot toxine 
vormende Pasteurella multocida (snuffelziekte).

Preventieve maatregelen
De meeste van de genoemde ziekteverwekkers 
komen zéér algemeen voor op varkensbedrijven. 
De zeugen hebben er meestal voldoende afweer-
stoffen tegen gevormd. Deze afweerstoffen 
worden via biest overgedragen naar de biggen.

Verder speelt het mengen van de tomen een 
rol. Overleggen is niet te vermijden, maar leg 
over tussen maximaal twee tomen. Het is beter 
een halve toom volledig over te leggen naar een 
andere toom dan in één toom biggen van meer 
dan moeders te hebben.

Na het spenen is de big aangewezen op de 
eigen afweer en op invloeden uit de omgeving. 
Een goed stalklimaat en het voorkómen van 
stress zijn dan van groot belang. De ideale 
relatieve luchtvochtigheid is 50 tot 70 procent 
en eventueel gebruikt strooisel moet van goede 
kwaliteit zijn. Uit ziektekundig oogpunt is 
overbezetting uit den boze. Tenslotte kan het 
vaccineren tegen bepaalde ziekten eveneens 
bijdragen tot het verminderen van niezen.

Praktijkcasus
Terug naar het bedrijf: uit de onderzoeken 
kwamen Mycoplasma hyorhinus en PCMV, 
beide passend bij het klinische beeld. Inmiddels 
waren de klachten al dan niet door de inzet van 
antibiotica voorbij. Aangezien het beide zeer 
algemeen voorkomende kiemen zijn, er geen 
vaccinatie tegen mogelijk is en de verschijnselen 
vooral bij de geltentomen optraden, gaan we 
– om herhaling te voorkomen – inzetten op een 
verbetering van de biestopname bij de gelten. 
Dit is eventueel te checken met behulp van een 
biestopnamecheck, waarbij de antistoffen in het 
bloed van de biggen onderzocht worden. Hier 
hebben we ervoor gekozen om de eerstgeboren 
6-8 biggen bij alle tomen via split-suckling min-
stens 1 x gedurende 2 uur af te zonderen voor 
een goede biestverdeling.

Bij biestopname worden niet alleen antistoffen 
maar ook bepaalde immuuncellen overgedragen 
tussen zeugen en biggen. Daarom kunnen 
biggen pas na minimaal 12 uur (liever 24 uur) 
zogen bij hun eigen moeder, verlegd worden 
naar een andere zeug. Ook hier gaan we op dit 
bedrijf strikter op inzetten

Verder gaan we nog naar het stalklimaat kijken; 
CO2, NH3 (ammoniak) luchtvochtigheid, lucht-
druk en temperatuur(verloop) meten. Wij doen 
dit zelf o.a. met behulp van onze klimaatbol. Het 
optimaliseren van het kraamstalmanagement 
en het klimaat werkt preventief, en niet alleen 
tegen dit misschien onschuldige niesje. <


