
Dierengezondheidszorg Vlaanderen

Spijsverteringsstelsel

Copyright © 2018 DGZ

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij 

elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DGZ.



2

Overzicht

▪ Anatomie

▪ Monstername

▪ Infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel

▪ Niet-infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel



3

Overzicht

▪ Anatomie

▪ Monstername

▪ Infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel

✓ Virale enteritis (rotavirus, PED)

✓ Coccidiose

✓ C. perfringens

✓ C. difficile

✓ E. coli

✓ Salmonella enterica

✓ Brachyspira species

✓ Lawsonia intracellularis

▪ Niet-infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel



4

Overzicht

▪ Anatomie

▪ Monstername

▪ Infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel

▪ Niet-infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel

✓ Maagulcera

✓ Liggingsveranderingen



5

Overzicht

▪ Anatomie

▪ Monstername

▪ Infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel

▪ Niet-infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel



6

Anatomie

long

hart lever

maag

milt

nier

jejunum

colon

caecum

ileum

LINKS



7

Anatomie
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Anatomie
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▪ Agentia met enterotoxigene eigenschappen 

→ hypersecretie → geen microscopische letsels

E. coli

▪ Agentia met tropisme voor enterocyten → destructie 

cellen → villusatrofie → maldigestie/vochttoename

dd: virale agentia (rotavirus, PED …)

DD: Brachyspira sp.

▪ Invasieve agentia → ontsteking + destructie mucosa 

→ lekkage, hypersecretie en maldigestie

Salmonella sp.

▪ Proliferatie enterocyten in crypten → maldigestie

Lawsonia intracellularis

‘Diarree’
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Monstername

▪ Neem de juiste stalen

✓ Acuut/subacuut zieke of gestorven dieren

✓ Indien van toepassing, meerdere dieren

✓ Niet behandelde dieren

✓ Nemen stalen representatief voor het letsel of het probleem

▪ Bewaren en vervoer

✓ Containers of potjes met materiaal, swabs -> goed gesloten en correcte labeling

✓ Kritische temperatuur en duur van transport

▪ Aanvraag onderzoek

✓ Monsteridentificatie en monsternamedatum

✓ Welke testen/onderzoeken voor welke stalen

✓ Anamnese, anamnese, anamnese!



12

Monstername algemeen

Bacteriologische 

cultuur

PCR Parasitologie Histologie/IHC

Monster-

name

materiaal

Swab met 

transportmedium 

(amies/charcoal) 

Potje met orgaan 

Droge swab 

(geen 

transportmedium) 

Potje met orgaan

Potje (min. 10 g) Potje met formol

10x hoeveelheid t.o.v.

hoeveelheid weefsel

Dwarse doorsnede darm

24/48u fixeren, verversen

Vers weefsel

Monster-

name

plaats

Letsel Letsel of 

vermeerderingsplaats

eindmest of mengmest 

(dd – DD – eindmest)

Letsel

Transport Koel – snel naar labo 

(invriezen: ↓ kwaliteit)

Bewaring minder kritiek Koel (4°C), max 2 à 3 dagen 

→ embryoneren

Kamertemperatuur

Opmerking Niet behandeld 

(invloed op in vitro 

groei)

Minder invloed van AB 

behandeling

NIET invriezen
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Overzicht
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▪ Niet-infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel
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Virale enteritis

▪ Voornaamste ziekteverwekkers: 

✓ Rotavirus

✓ Coronavirussen

• Porciene epidemische diarree virus (PED)

• Transmissiebele gastro-enteritis virus (TGE)

• (Porciene respiratoire coronavirus (PRCV): endemisch, kruisbescherming)

• Swine delta coronavirus (SDCV, PDCoV)

▪ Zeer besmettelijk, snelle spreiding

▪ PED/TGE/SDCV: in principe alle leeftijden

✓ Bij zuigende biggen: acute waterige diarree, sterfte 30-100%

✓ Bij zeugen, vleesvarkens: braken, diarree

zuigende big

(alle leeftijden)
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Virale enteritis

▪ Rotavirus: 5 dagen tot 3 weken oud

✓ Bij zuigende biggen: profuse waterige diarree, minder ernstig verloop met eerder 

weinig sterfte

✓ Bij zeugen: transiënte diarree

▪ Infectie en destructie van enterocyten t.h.v. dunne darmen 

→ malabsorptie → osmotische diarree

▪ Autopsie:

✓ Dehydratatie

✓ Huid bevuild met faeces

✓ Gedilateerde, dunwandige en doorschijnende darmen

✓ Zeer waterige darminhoud met aanwezigheid van onverteerde voedselresten

zuigende big

(alle leeftijden)
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Virale enteritis
zuigende big

(alle leeftijden)
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Virale enteritis
zuigende big

(alle leeftijden)



Virale enteritis
zuigende big

(alle leeftijden)
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Virale enteritis

▪ Diagnose:

✓ Niet mogelijk op basis van klinisch beeld

✓ ELISA voor rotavirus op mest (min. 1 druppel), swab! 

✓ PCR rotavirus op mest of fecale (droge) swab

✓ PCR PED/SDCV op mest of fecale (droge) swab

zuigende big

(alle leeftijden)

X
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Virale enteritis

▪ Diagnose:

✓ Histologie (indien verse kadavers!): atrofische enteritis, villusatrofie t.h.v. dunne darmen

• Dwarse doorsnede!

• Meerdere stukken

• Maximum 5 weefsels / potje

• Indien differentiatie per darm → afzonderlijke

potjes met identificatie weefsel

zuigende big

(alle leeftijden)
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▪ Isospora suis

▪ Diarree bij biggen van 1-2 weken oud, geen reactie op AB

▪ Groeiachterstand, pasteuze mest, lage mortaliteit

▪ Destructie villi → malabsorptie 

▪ Darmschade → 2aire infecties ↑

▪ Autopsie:

✓ Magere voedingstoestand

✓ Dehydratatie

✓ Verdikte darmwand

✓ Fibrineuze enteritis einde jejunum/ileum

✓ Pasteuze, geelgrijze mest in dikke darmen

Coccidiose
zuigende big
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▪ Diagnose:

✓ Parasitologie mest swab

• Minimaal 10g nodig

• Eindmest of mengmest jejunum – colon - caecum

• Mengmonster van 3 - 5 biggen per toom

• Koel bewaren voor transport

✓ Histologie: 

• Parasiet in darmcellen (verschillende ontwikkelingsstadia)

• Epitheeldesquamatie en villusatrofie t.h.v. jejunum en ileum

Coccidiose

X

zuigende big
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C. perfringens – type C - A

▪ Anaerobe kiem

▪ Maakt deel uit van normale darmflora

▪ Biggen eerste levensweek (A en C)

▪ Productie van toxines → indeling type (big: vnl. A en C)

▪ Autopsie:

✓ Acuut (type C): vnl. biggen 1-5 dagen oud, hoge mortaliteit

• Hemorragische dunne darmen, gevuld met bloederige inhoud

• Necrose van darmmucosa, soms gasvorming in jejunumwand

✓ Chronisch (type C en A): lage mortaliteit

• Weinig typische letsels

• Achterblijvers, diarree, soms fibrineuze enteritis

zuigende big
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C. perfringens – acuut, type C
zuigende big
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C. perfringens – acuut, type C
zuigende big



C. perfringens – chronisch, type A
zuigende big
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C. perfringens – type C - A

▪ Diagnose:

✓ Bacteriologisch onderzoek: anaerobe cultuur 

✓ Monstername bij voorkeur t.h.v. duodenum (normale flora dikke darmen), 

zo snel mogelijk na sterfte!

✓ Histologie (vers!): villusnecrose, bloedingen vnl. t.h.v. jejunum en ileum

✓ Pathotypering mogelijk via PCR

✓ Aantonen major toxins (alfa, beta, epsilon, iota)

✓ Aantonen β2 toxine → indicatie pathogeniciteit

zuigende big
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C. perfringens – type C - A

▪ Diagnose:

✓ Monstername bij voorkeur t.h.v. duodenum (normale flora dikke darmen), 

zo snel mogelijk na sterfte!

zuigende big
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C. difficile

▪ Anaerobe kiem

▪ Zoönose

▪ Antibiotica-geassocieerde diarree bij de mens

▪ Neonatale diarree bij biggen < 7 dagen

▪ Productie toxines → letselvorming

▪ Diarree

zuigende big
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C. difficile

▪ Autopsie: 

✓ Dehydratatie

✓ (Hydrothorax)

✓ Uraatkristallen t.h.v. nieren

✓ Gedilateerde darmen

✓ Waterige tot pasteuze darminhoud

✓ Oedeem van het mesocolon

✓ Typhlocolitis

zuigende big
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C. difficile

▪ Diagnose:

✓ Bacteriologisch onderzoek: anaerobe cultuur t.h.v. colon

✓ Steeds in combinatie met letsels

zuigende big
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C. difficile

▪ Histologie letsels: 

✓ Submucosaal oedeem

✓ Volcano lesions

zuigende big
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E. coli

▪ Neonataal (< 7 dagen oud, dikwijls binnen 24h na geboorte)

▪ 2-3 weken leeftijd

▪ E. coli stammen: 

✓ Pili/fimbriae → vasthechting epitheelcellen dunne darmen

✓ Pathogene stammen → productie enterotoxines → secretie vocht + electrolyten in 

lumen → dehydratatie en diarree

✓ Op basis hiervan → categoriseren stammen (ETEC, verotoxigeen …)

▪ Autopsie:

✓ Dehydratatie

✓ Diepliggende ogen

✓ Gedilateerde dunne darmen

✓ Waterige geel-witte inhoud, soms bloedbijmenging

zuigende big



E. coli
zuigende big
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E. coli
zuigende big
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Oedeemziekte

▪ Typisch bij gespeende biggen, ‘mooiste biggen’

▪ Zijlig, fietsbewegingen, peracute sterfte

▪ Pathogene hemolytische E. coli stam: productie F18 pili en VTX1 

(of STX) = verotoxigeen pathotype

▪ Peracute toxemie: kolonisatie darm + vasthechting → productie 

verotoxine

▪ Target = vasculair endotheel → schade → oedeem, bloedingen, …

▪ Autopsie:

✓ Peri-oculair oedeem, oedeem t.h.v. neusrug, maagwand, mesocolon, …

✓ Goed gevulde maag, goede conditie

✓ Gedilateerde, gestuwde darmen, vloeibare inhoud met bloedbijmenging

✓ Opgezette darmlymfeknopen

gespeende big
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Oedeemziekte: overzicht
gespeende big
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Oedeemziekte: neusrugoedeem
gespeende big
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Oedeemziekte: maagwandoedeem
gespeende big
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Oedeemziekte: oedeem mesocolon
gespeende big



Oedeemziekte: darminhoud
gespeende big
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E. coli

▪ Diagnose:

✓ Bacteriologisch onderzoek: aerobe cultuur op swab jejunum

✓ Pathotypering mogelijk → bepalen pathogeen potentieel

zuigende big

gespeende big
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E. coli

▪ Pathotypering: multiplex PCR, Sciensano

• Toxines en adhesiefactoren

✓ STa en STb – heat-stable enterotoxines

✓ LT – labile enterotoxine

✓ VTX1 - type 1 verotoxine

✓ F41, K88, 987P, K99 – fimbriae / pili

• Interpretatie:

✓ Geen virulentiefactor → zonder bekende virulentiefactor (= commensale E. coli?)

✓ Enkel expressie pili / fimbriae → colonizator

✓ Enkel expressie toxine → toxigeen zonder bekende adhesiefactor

✓ Expressie pili / fimbriae EN toxine → enterotoxigeen pathotype (ETEC)

✓ Expressie VTX1 EN F18 → verotoxigenisch pathotype (=oedeemziekte)

zuigende big

gespeende big
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Salmonella enterica

▪ Meestal verloop zonder klinische verschijnselen → positieve dieren 

= zoönose-probleem door contaminatie van karkas

▪ 1-3w na infectie → hoge uitscheiding → immuniteit → uitscheiding ↓

▪ Aantal dieren → drager → intermitterende uitscheiding

▪ Bij slechte hygiëne, stress, andere infecties, …

▪ Acute salmonellose: plotse sterfte (endotoxinevorming)

▪ Lusteloosheid, koorts, waterige gele diarree, sterfte

▪ Meest voorkomend: 

✓ S. Typhimurium

✓ S. Derby, S. Infantis, S. Livingtone

▪ Bijna niet voorkomend: S. Choleraesuis → acute sepsis en pneumonie

alle leeftijden
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Salmonella enterica

▪ Autopsie:

✓ Acuut:

• Gastritis

• Zowel jejunum als colon aangetast

• Gezwollen mesenteriale lymfeknopen

• Gele tot lichtgroene vloeibare inhoud, soms bloedbijmenging

• Fibrino-necrotische enteritis

• Soms: acute sepsis met blauwverkleuring van oren en ventraal abdomen, sterk gezwollen 

milt en lever, pneumonie

✓ Chronisch:

• Slechte algemene conditie, lang haarkleed

• Button ulcers in colon, caecum

• Soms rectumstenose met opzetting abdomen (geitebuik)

alle leeftijden
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Salmonella enterica - acuut
alle leeftijden
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Salmonella enterica - acuut
alle leeftijden
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Salmonella enterica - chronisch
alle leeftijden
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Salmonella enterica - chronisch
alle leeftijden
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Salmonella Choleraesuis
alle leeftijden
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Salmonella enterica

▪ Diagnose:

✓ Bacteriologische cultuur (antibiogram!): aerobe cultuur + evt. aanrijking

✓ PCR

✓ Monstername: mest of fecale swab, in principe gelijk waar (Salmonella zit in jejunum, 

colon, caecum) maar bij voorkeur t.h.v. letsels → Opgelet: zoönose!

✓ Typering mogelijk → meestal S. Typhimurium

alle leeftijden
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Salmonella enterica

▪ Diagnose:

✓ Bacteriologische cultuur: uitplaten

alle leeftijden
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Brachyspira species

▪ B. hyodysenteriae, B. pilosicoli, B. intermedia, B. innocens, B. murdochii

▪ Dysenterie, bloederige colitis = Brachyspira hyodysenteriae: ↑

▪ Spirochetose = Brachyspira pilosicoli: minder voorkomend in België

▪ Grote economische impact 

✓ Sterfte, ↓ voederconversie, behandelingskosten

▪ Hemolyse = maat voor pathogeniciteit

✓ Sterk hemolytisch: B. hyodysenteriae

✓ Zwak hemolytisch: B. pilosicoli, B. intermedia, B. innocens, B. murdochii

▪ Aandacht nieuwe Brachyspira species! → B. hampsonii, B. suanatina

gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira hyodysenteriae

▪ B. hyodysenteriae

✓ Gespeende big en vleesvarken (piek: 6-12 weken), (fokvarken)

✓ Acute uitbraak: tot 30% sterfte

✓ Diarree, platte mest met soms bijmenging mucus / bloed

✓ Snel conditieverlies

✓ Virulentiefactoren, toxines (hemolysine → epitheeldestructie)

▪ Autopsie B. hyodysenteriae

✓ Letsels ter hoogte van colon

✓ Uitgezet colon, oedemateuze en gezwollen darmwand, (fibrineus beleg)

✓ Muco-hemorragische inhoud

✓ Grijze (cementkleurige) pasteuze tot vloeibare, soms bloederige mest

gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira pilosicoli

▪ B. pilosicoli

✓ Zelden sterfte

✓ Diarree, ingevallen varkens

✓ Geen hemolysine

▪ Autopsie B. pilosicoli

✓ Algemeen milder beeld

✓ Zelden mucus of bloedbijmenging

✓ Grijze pasteuze tot vloeibare mest

gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira hyodysenteriae
gespeende big

vleesvarken



57

Brachyspira hyodysenteriae
gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira species

▪ Diagnose:

✓ Bacteriologisch onderzoek, specifieke Brachyspira cultuur

✓ PCR

✓ Dikke darmbewoner: jejunum 

→ Monstername t.h.v. colon, caecum, afgesloten colonlus, rectaal genomen eindmest

✓ Anaerobe kiem: gebruik goed afgesloten potjes (vol), handschoen → verwijder lucht

X

gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira species
gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira species

▪ Bacteriologisch onderzoek

✓ Levende kiem is noodzakelijk

✓ Aangewezen bij klinische symptomen

✓ B. hyodysenteriae, B. pilosicoli, B. intermedia, B. innocens, B. murdochii

✓ Resistentie bepaling (MIC) enkel mogelijk vertrekkend van een cultuur!

✓ Trage groeier, duur onderzoek = 6 dagen, eerste aflezing na 72 uur

gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira species

▪ Bacteriologisch onderzoek

✓ Typische groei + hemolyse patroon op selectieve media

✓ Graad van hemolyse = maat voor pathogeniciteit

gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira species

▪ PCR onderzoek

✓ Mogelijk vanuit mest

✓ Pooling mogelijk per 3 stalen

✓ Levende kiem niet essentieel (opsporen genetisch materiaal) 

→ aangewezen bij opsporen van dragers

✓ Snel resultaat

✓ Differentiatie van Brachyspira sp. op basis van specifieke gensequenties

• B. hyodysenteriae

• B. pilosicoli

• NIET B. innocens / B. intermedia / B. murdochii

gespeende big

vleesvarken
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Brachyspira species

Cultuur PCR

Neen (6d) Snel resultaat Ja

Ja maar (levend) Gevoeligheid/specificiteit Ja maar (kit)

Belangrijk (anaeroob) Kwaliteit monster Minder belangrijk

Ja (a.d.h.v. hemolyse) Pathogeniciteit Neen

Ja Resistentiebepaling Neen

gespeende big

vleesvarken
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Lawsonia intracellularis

▪ Bij introductie van jong fokmateriaal, mengen van groepen, vectoren?

▪ Porciene intestinale adenomatose (PIA), regionale ileïtis (RI): chronisch

✓ Vnl. bij vleesvarkens (6 tot 20 weken)

✓ Chronisch te waterige mest

✓ Gradueel wegkwijnen, conditieverlies

▪ Necrotische enteritis (NE)

✓ Weinig sterfte, diarree, groeivertraging

▪ Proliferatieve hemorragische enteropathie (PHE): acute sterfte

✓ Vnl. bij zware vleesvarkens maar ook bij fokvarkens (gelten)

✓ Acuut verloop, sterfte

✓ Anemie

✓ Zwarte, bloederige mest

vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis

▪ Autopsie: 

• PIA, RI

✓ Uitgesproken verdikking en plooivorming van het ileum = ‘tuinslangdarm’, 

soms ook t.h.v. caecum en proximaal colon

✓ Platte mest

• PHE

✓ Anemisch varken

✓ Lange bloedklonters (vers gestold bloed) in laatste derde van jejunum, ileum, caecum

vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis - PIA
vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis - NE
vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis - PHE
vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis - PHE
vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis - PHE
vleesvarken

fokvarken



Lawsonia intracellularis - PHE
vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis

▪ Diagnose:

✓ Typisch beeld op autopsie

✓ Immunohistochemie van ileum!

vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis

▪ Diagnose:

✓ Immunohistochemie van ileum! Lawsonia in cryptenepitheel (bruin)

vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis

▪ Diagnose:

✓ Immunohistochemie van ileum! Niet mogelijk indien enkel mest beschikbaar → PCR

vleesvarken

fokvarken
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Lawsonia intracellularis

▪ Diagnose:

✓ PCR L. intracellularis op mest / darminhoud

vleesvarken

fokvarken
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Overzicht

▪ Anatomie

▪ Monstername

▪ Infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel

▪ Niet-infectieuze pathologie van het spijsverteringsstelsel

✓ Maagulcera

✓ Liggingsveranderingen
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Maagulcera

▪ Anatomie maag

slokdarm

pars oesophagea

pars pylorica

vleesvarken

fokvarken

pars cardiaca
pars fundica

pylorus
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Maagulcera

▪ Acute sterfte, bleke varkens

▪ Zwakte, dehydratatie, tandenknarsen door maagpijn

▪ Intermitterend bloeden vs. acute verbloeding

▪ Contact onbeschermde mucosa van pars oesophagea met zuur, digestieve 

enzymes, … 

▪ Oorzaak = multifactorieel

✓ Voedertextuur

✓ Proteïnerijk dieet, vezelarm dieet, …

✓ Onregelmatig voederpatroon, water- en/of voederdeprivatie

✓ Stress

✓ Helicobacter?

vleesvarken

fokvarken



Maagulcera
vleesvarken

fokvarken
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Maagulcera

▪ Autopsie:

✓ Anemisch uitzicht

✓ Maaginhoud: bloederige inhoud (vers bloed) of grote bloedklonter

✓ Predilectieplaats: ulceratie meestal t.h.v. de pars oesophagea, soms met duidelijke 

aantasting van een bloedvat

✓ Hemorragische inhoud in het jejunum

✓ Melena (verteerd bloed) in colon, caecum en einddarm

▪ Diagnose: autopsie

vleesvarken

fokvarken



Maagulcera
vleesvarken

fokvarken



Maagulcera
vleesvarken

fokvarken



Maagulcera
vleesvarken

fokvarken



Maagulcera
vleesvarken

fokvarken



Maagulcera
vleesvarken

fokvarken
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Maagulcera

▪ Opgelet: niet steeds op predilectieplaats!

vleesvarken

fokvarken
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Maagulcera

▪ Voederproef, aangepaste voedersamenstelling → maagulcera

vleesvarken

fokvarken
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Maagulcera
vleesvarken

fokvarken
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Liggingsveranderingen

▪ Meest voorkomend bij fokvarkens

▪ Acute sterfte, anemisch uitzicht van het varken, soms sterke opzetting 

abdomen

▪ Predisponerende factoren

✓ Management:

• Overvoeding, in 1 voedermoment

✓ Anatomie

• Darmmassa los opgehangen aan darmmesenterium

• Mesenteriale truncus: venen gevoelig aan compressie

• Diep ingesneden leverlobben

• Ruimte abdomen

✓ Enteritis → verhoogde darmmotiliteit

(vleesvarken)

fokvarken
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Liggingsveranderingen

▪ Meest voorkomend:

✓ Maag: dilatatie, torsie, ruptuur

✓ Milttorsie

✓ Leverkwabtorsie

✓ Mesenteriumtorsie, darmtorsie

▪ Diagnose: enkel op basis van autopsie

(vleesvarken)

fokvarken
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Liggingsveranderingen

▪ Maagmilttorsie

fokvarken
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Liggingsveranderingen

▪ Milttorsie

fokvarken
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Liggingsveranderingen

▪ Leverkwabtorsie

fokvarken
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Liggingsveranderingen

▪ Mesenteriumtorsie

(vleesvarken)

fokvarken



95

Liggingsveranderingen

▪ Jejunumtorsie

(vleesvarken)

fokvarken



96

Liggingsveranderingen

▪ Torsie?

(vleesvarken)

fokvarken
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Voorbeelden
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Tot slot
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Kiem Monstername 

middel

Plaats 

monstername

Test

E. coli

Salmonella sp.

Swab + TM Jejunum Aerobe cultuur

(evt. aanrijking)

C. perfringens Swab + TM Duodenum Anaerobe cultuur

C. difficile Swab + TM

Colon 1x1cm op 

formaldehyde

Colon

Colon (letsels)

Anaerobe cultuur

Histologie

Coccidiose Mest Jejunum + colon + 

caecum

Flotatie

Rotavirus type A Mest Jejunum + colon ELISA

PED/SDCV Mest Jejunum + colon PCR

Te bewaren Mest Mengmest Pathotypering

PCR

Overzicht zuigend big
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Overzicht gespeend big

Kiem Monstername 

middel

Plaats 

monstername

Test

E. coli (hemol.)

Salmonella sp.

Swab + TM Jejunum Aerobe cultuur

(evt. aanrijking)

Te bewaren Mest Mengmest Bijkomende culturen

Pathotypering

PCR
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Overzicht vleesvarken/fokvarken

Kiem Monstername 

middel

Plaats 

monstername

Test

Salmonella sp. Swab + TM Jejunum Aerobe cultuur

(evt. aanrijking)

Brachyspira sp. Swab + TM Colon Brachyspira cultuur

L. intracellularis Stukje ileum 1x1cm 

op formol

Ileum Immunohistochemie

Te bewaren Mest Mengmest Bijkomende culturen

Pathotypering

PCR
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Aanvraagformulier
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▪ www.dgz.be

Tarieven

http://www.dgz.be/
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Good pathology includes 

good colleagues!
Evelien Forrez

Philippe Gelaude

Annick Gryspeerdt

Emily Rolly

Katrijn Rosiers

Veronique Saey

Marieke Strubbe

Han Versnaeyen
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Vragen?

Contactgegevens: 
tel. 078 05 05 23 │ e-mail: helpdesk@dgz.be │ www.dgz.be


