w PRAKTIJKDIERENARTS

Diarree opgelost door te stoppen met antibiotica
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Een hardnekkige diarree onder de duim krijgen bleek nog niet mee te vallen. De ziekmakende kiem was een hardnekkige en de
stapeling van therapieën maakte hem nog lastiger uit te roeien. Door antibioticaverbruik naar beneden te brengen en hygiënestappen te maken, is de rust weer wedergekeerd.
Op één van mijn zeugenbedrijven speelde het volgende probleem: er
kwam diarree voor in de kraamhokken bij de biggen in de eerste levensweek en in de derde levensweek. De diarree in de eerste levensweek
kwam vooral voor bij biggen van 3 á 4 dagen oud en uitte zich in de
vorm van gele, waterige diarree en uitdrogingsverschijnselen. De dieren
verkeerden in een matige voedingstoestand. Deze biggen werden vervolgens behandeld met basdiar, elektrolyten en verschillende antibiotica,
afhankelijk wat er uit het mestonderzoek werd gekweekt en op basis van
een gevoeligheidsanalyse.
In de tweede levensweek herstelde de biggen aardig goed om vervolgens
in de derde levensweek opnieuw diarree te ontwikkelen die zich vooral
uitte in de vorm van vetdiarree. Overigens ontwikkelden niet alle tomen
die in de eerste levensweek diarree hadden gehad vetdiarree en ook ontstond er vetdiarree bij tomen die in de eerste levensweek geen diarree
hadden gehad. Kortom, tijd voor grondig onderzoek!

Diarree in de kraamstal veroorzaakt veel last en werk.
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Verschillende kiemen

Bij diverse laboratoria werden verschillende mestmonsters van diarree
van onbehandelde biggen van een paar dagen oud en van biggen van drie
weken oud onderzocht. In het eerste geval kwam er soms E. coli (K88) uit,
soms Clostridium perfrigens type C, soms Clostridium difficile en vaak
rota-virus. Bij de diarree van biggen van drie weken oud kwam er in de
meeste gevallen niets uit. Een enkele keer werd clostridium aangetoond,
maar meestal alleen vetdiarree en geen pathogene kiem. De biggen
krijgen ook al verschillende jaren dozuril toegediend in de eerste levensweek. De oplossing leek voor handen te liggen: “We moeten de zeugen
rota gaan enten en dan zal de diarree snel de kop in worden gedrukt. De
zeugen werden al geënt tegen coli en clostridium type C.”
De rota-enting werd ingezet en inderdaad de diarree in de eerste levensweek werd ietsje minder maar het resultaat viel erg tegen. Onderzoeken

van de diarree toonden nu geen rota-virus meer aan, maar soms E. coli,
soms Clostridium perfrigens type C en soms beide. Hiertegen werden
antibiotica ingezet en ondersteunende therapieën. De biggen knapten
in de tweede levensweek goed op om vervolgens in de derde levensweek
flink terug te vallen met het beeld van een vettige diarree.
Een hele reeks aan checks volgde. Er werd nagegaan of de entingen in de
dracht wel correct werden uitgevoerd en of de hygiëne in de kraamhokken
kon worden verbeterd met bijvoorbeeld kalk en ontsmettingsmiddelen.
Het drinkwater werd onderzocht en de waterleidingen schoongemaakt
en verschillende zuren werden op het water gezet. De voersamenstelling
en het voerschema werd aangepast, maar ondanks alles bleef de diarree
de kop opsteken.

Universitaire ondersteuning

De kalk, basdiar, elektrolyten en de antibiotica zorgden ervoor dat de
diarree in de eerste levensweek snel de kop werd ingedrukt en dat deze
biggen zich in de tweede levensweek goed herstelden, maar in de derde
levensweek kregen de biggen een flinke terugval met een hardnekkige
vetdiarree waartegen niets leek te werken. Dit bleef maar duren en dus
tijd om hulptroepen in te schakelen. De faculteit Diergeneeskunde leverde
vier studenten onder begeleiding van een deskundige dokter en specialist
Varkensgeneeskunde.
Enkele weken bezochten deze studenten het bedrijf en alles werd grondig
in kaart gebracht. De werkwijze op het bedrijf, de herkomst en genetica
van de gelten, het voer en voerschema, de reeds ingezette therapieën,
welke onderzoeken er al waren verricht en wat de resultaten waren
van deze onderzoeken. Ook werd aanvullend onderzoek verricht op de
faculteit van zowel diarree als van zieke biggen. Er volgde resultaat en dat
was op zijn zachtst gezegd verrassend.
In eerste instantie waren er geen opmerkelijke resultaten. Ook uit het
aanvullend onderzoek kwam E. coli (K88), Clostridium perfringens type C
en 1 x Clostridium perfringens type A. Echter, bij de secties kwam steeds
een beeld tevoorschijn dat door de patholoog-anatoom werd herkend als
een vrij typisch ziektebeeld van Clostridium difficile; een neonatale colitis
met een oedemateus mesocolon - een dikkedarmontsteking in de eerste
levensweken met ophoping van lichaamsvocht in de ophangbanden van
deze dikke darm (zie foto 1).
Clostridium difficile is een anaerobe, grampositieve, staafvormige en
sporenvormende bacterie die in alle varkens in kleine (onschuldige) hoeveelheden voorkomt. In kleine hoeveelheden kan deze bacterie ook geen
schade aanrichten. Andere bacteriën, waaronder de darmflora, kunnen
deze bacterie gemakkelijk overgroeien en zodoende ervoor zorgen dat
deze Clostridium difficile zich nooit kan ontwikkelen tot grote ziek
makende hoeveelheden. De bacterie is resistent voor bijna alle antibiotica
en doordat de bacterie sporen vormt, die voor de meeste ontsmettingsmiddelen ongevoelig zijn, kan hij ook erg hardnekkig in de omgeving
aanwezig zijn.
Door de inzet van de vele antibiotica in de eerste levensweek van de
big werden bijna alle bacteriën in de darm kapot gemaakt maar kon de
Clostridium difficile zich juist volop vermeerderen met als gevolg een
vettige diarree in de derde levensweek. Deze vettige diarree is een enorme
smurrie in de kraamhokken en moeilijk schoon te maken. Hierdoor kunnen
de ziektekiemen zich flink ophopen in de kraamhokken en worden de
problemen alleen maar groter. Entingen, antibiotica, elektrolyten, basdiar,
kalk en ontsmettingsmiddelen kunnen de grote infectiedruk dan niet
meer aan.

Foto 1 - Typisch ziektebeeld van Clostridium difficile; een neonatale
colitis met een oedemateus mesocolon – een dikkedarmontsteking
in de eerste levensweken met ophoping van lichaamsvocht in de
ophangbanden van deze dikke darm.

Plan van aanpak

Er werd een wat ongebruikelijk plan van aanpak geschreven. De inzet van
antibiotica werd flink verminderd zodat de normale darmflora de kans
krijgt om te ontwikkelen en er geen plek meer zou zijn voor de Clostridium
difficile. Ook werd overgeschakeld naar een licht verteerbaar/gefermenteerd biggenvoer zodat de darm minimaal belast zou worden. Daarnaast
werd het hygiëneprotocol opgeschaald. Dit is alleen maar mogelijk als er
minimaal drie dagen leegstand is van de kraamstal tussen het verplaatsen
van de gespeende zeugen naar de dekstal en de hoogdragende zeugen naar
de kraamhokken.
Tijdens deze leegstand kunnen de hokken dan grondig worden gereinigd,
gedroogd, ontsmet en weer gedroogd. Alleen op deze manier is de diarree
nog onder controle te krijgen. Bovendien heb je op deze manier veel minder
stress bij het inzetten van de hoogdragende zeugen in de kraamstal. Vooral
de gelten hebben hier veel baat bij.
Door (financiële) druk vanuit de maatschappij op de varkenshouderij zijn
heel veel bedrijven gegroeid naar een systeem waarbij de biggen nog maar
amper droog zijn of de volgende hoogdragende zeugen staan alweer aan
het kraamhok te kloppen. Voor de varkenshouder geeft dit een goed gevoel,
namelijk een optimaal benutting van zijn duurste afdelingen. Echter, de
voordelen wegen niet half op tegen alle leed die het veroorzaakt. Denk
hierbij aan de enorme piekbelasting van het personeel op de dag van het
spenen en weer inzetten van hoogdragende zeugen, de stress bij zowel
mens als dier, personeel dat wegloopt, slecht (of eigenlijk niet) schoonmaken van de kraamhokken en het besmetten van de hele kraamafdeling
wanneer je door de diarree aan het spuiten bent in een met diarree besmet
hokje, terwijl het eigenlijk ontsmetten zou moeten zijn. Want diarreehokken worden extra goed schoon gespoten.
Respecteer een leegstandperiode in de kraamstal. Diarree in de eerste
levensweek geeft heel veel werk, uitval, slechte ontwikkeling van de darmen
en daardoor een slechte groei, veel biggen die op vier weken nog niet klaar
zijn om gespeend te worden, hoge medicijnkosten en duur biggenvoer (dat
ook nog eens slecht benut wordt). Kortom, minimaal drie dagen leegstand
van de kraamhokken is een must en uiteindelijk financieel veel gunstiger
dan het voor je gevoel optimaal benutten van de kraamhokken.
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