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Anamnese

‣Hyperacute sterfte van 1 nest zuigende biggen: 

• puntbloedingen ter hoogte van de nieren

• vergrote nieren

• zwarte inhoud dikke darmen
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Maak de juiste inschatting!

▪ Openleggen en autopsie uitvoeren (gerichte staalname)

▪ Contactname met FAVV
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Differentiaal diagnose: (Klassieke) Varkenspest!

‣Hoge koorts, suf, verspreide onderhuidse bloedingen, veel sterfte
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(Klassieke) Varkenspest: in de stal

‣Suffe varkens die dicht bij mekaar kruipen
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(Klassieke) Varkenspest

‣Typisch: vergrote en gestuwde maaglymfeknopen
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(Klassieke) Varkenspest

‣Verspreide bloedingen, opzetting en stuwing van de lymfeknopen
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(Klassieke) Varkenspest

‣Algemene opzetting en stuwing lymfeknopen, puntbloedingen thv nieren
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Eigen bevindingen bij autopsie



10

Letsels bij autopsie
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Letsels bij autopsie
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Letsels bij autopsie
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Letsels bij autopsie
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En dan?

‣Welke monsters ga je nemen om een diagnose te stellen?

‣Welke testen laat je uitvoeren?

-> hou je differentiaaldiagnose in het achterhoofd!
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Diagnose: monstername en testen

‣ Standaard bacteriologische cultuur op milt

-> isolatie van een reincultuur E. coli

‣ PCR Afrikaanse varkenspest op mengstaal milt, nier, tonsil en

mesenteriale lymfeknoop

-> negatief
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Differentiaal diagnose: acute sterfte in het kraamhok

1. Infectieus

a. Sepsis: E. coli, K. pneumoniae, S. dysgalactiae subspecies equisimilis, Actinobacillus suis, 

vlekziekte, S. suis …

b. Enteritis: E. coli, Clostridium perfringens type C, Clostridium difficile, Salmonella sp. en virale 

veroorzakers enteritis

c. Huidletsels met secundaire sepsis: roetbig (Staphylococcus hyicus)

d. Hartletsels: EMC

e. Slingerziekte

f. Pneumonie: A. pleuropneumoniae, A. suis

2. Trauma: liesbreuk, doodliggen, (castratie), wondinfectie na castratie

3. Intoxicatie: coumarine, stalgassen

4. Immuungemedieerd: thrombocytopenische purpura

5. Shockbeeld: sterfte na vaccinatie, sterfte na ijzerinjectie

6. Congenitaal: atresia ani/recti, hydrocephalus, …
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Resultaten van 2017 (www.dgz.be/autopsie)
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Figuur 4: zuigende biggen

‣ Top 10 doodsoorzaken bij zuigende biggen
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Resultaten van 2018 (primeur)
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‣ Top 10 doodsoorzaken bij zuigende biggen
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1a. sepsis: Klebsiella pneumoniae
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1a. Sepsis: Klebsiella pneumoniae
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‣Gram negatieve kiem

‣Facultatief pathogene kiem in spijsverteringsstelsel en (bovenste 

AHwegen)

‣Kunnen aanleiding geven tot septicemieën bij diverse diersoorten

1a. Sepsis: Klebsiella pneumoniae
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1a. Sepsis: Streptococcus dysgalactiae subspecies equisimilis
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1a. Sepsis: Streptococcus dysgalactiae subspecies equisimilis



24

‣Intredepoort (wonden, tonsillen en navel) -> sepsis

‣Te weinig colostrum -> sepsis

1a. Sepsis: Streptococcus dysgalactiae subspecies equisimilis
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1. Sepsis: Actinobacillus suis
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1a. Sepsis: Actinobacillus suis
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1a. Sepsis: Actinobacillus suis
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1a. Sepsis: Actinobacillus suis
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‣Aantasting van 1 nest

‣Jonge dieren: acute sterfte, cyanotisch verkleurde huid

‣Puntbloedingen op de nier, hydropericard

‣ Vorming van RTX toxines, verwant aan ApxI en ApxII (APP)

‣Longen: multipele haarden van hemorrhagisch-(necrotiserende) 

pneumonie

1a. Sepsis: Actinobacillus suis
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1. Sepsis: vlekziekte (Erysipelothrix rhusiopathiae)
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1a. sepsis: vlekziekte (Erysipelothrix rhusiopathiae)
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1a. Sepsis: vlekziekte (Erysipelothrix rhusiopathiae)
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‣Endogene/exogene infectie -> sepsis -> acuut/subacuut/chronisch  

verloop

‣Cyanose thv buik, oren, staart, kaak en achterhand

‣Hepatomegalie en splenomegalie

1a. Sepsis: vlekziekte (Erysipelothrix rhusiopathiae)
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1a. Sepsis: Streptococcus suis (arthritis)
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‣35 serotypes op basis van kapselantigenen.  (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 of NT)

‣Cyanose, algemene lymfadenopathie, congestie van parenchymateuze

(lever, milt, nieren, longen) organen

‣Arthritis (fibrineus tot purulent), verdikking synovia

‣Meningitis (stuwing tot fibrineus beleg)

1a. Sepsis: Streptococcus suis
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‣Zie voorbeeld

‣In autopsie vaak isolatie E. coli uit polyserositis bij zuigende biggen

1a. Sepsis: E. coli
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1b. Enteritis: E. coli
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1b. Enteritis: E. coli

Pathotypering mogelijk: positief voor:

F41, LT, Sta, STb en (F5) K99:

Enterotoxigene E. coli

• Neonatale diarree: F5 (K99), F6 (978P) en/of F41, 

STa en/of STb, niet hemolytisch

• Diarree: neonataal tot aan spenen: F4 (K88), LT, STa, 

STb, EAST1, hemolytisch
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1b. Enteritis: 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
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1b. Enteritis: C. perfringens – type C
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1b. Enteritis: C. perfringens – type C
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1b. Enteritis: C. perfringens – type C - A

‣Diagnose:

✓ Bacteriologisch onderzoek: anaerobe cultuur 

✓ Staalname bij voorkeur thv duodenum (normale flora DD), zo snel mogelijk na 

sterfte!

✓ Histologie (vers!): villusnecrose, bloedingen vnl. thv jejunum en ileum (apart – label)

✓ Pathotypering mogelijk via PCR

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

✓ Aantonen β2 toxine → indicatie pathogeniciteit



43

1b. Enteritis: C. perfringens – type C - A

‣Diagnose:

✓ Staalname bij voorkeur thv duodenum (normale flora DD), zo snel mogelijk na 

sterfte!
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1b. Enteritis: C. difficile

‣Diagnose:

✓ Bacteriologisch onderzoek: anaerobe cultuur thv colon

✓ Steeds in combinatie met letsels
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1b. Enteritis: C. difficile

‣Histologie letsels: 

✓ Diffuus submucosaal oedeem

✓ Volcano lesions
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‣Acute salmonellose: plotse sterfte (endotoxinevorming)

‣Lusteloosheid, koorts, waterige gele diarree, sterfte

‣Meest voorkomend: 

✓ S. Typhimurium

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

1b. Enteritis: Salmonella sp.
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1b. Enteritis: Salmonella sp.

‣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
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1b. Enteritis: Salmonella sp.
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1b. Enteritis: Salmonella sp.



50

‣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%

1b. Enteritis: virussen
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1b. Enteritis: virussen

‣Rotavirus: 5 dagen tot 3 weken oud

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

weinig sterfte

‣Infectie en destructie van enterocyten thv dd → malabsorptie →

osmotische diarree
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1b. Enteritis: virussen
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1b. Enteritis: virussen

✓Gedilateerde, dunwandige en doorschijnende darmen

✓Zeer waterige darminhoud met aanwezigheid van onverteerde voedselresten



1b. Enteritis: virussen



Enteritis vs sepsis: niet alijd even duidelijk

• Isolatie S. suis (milt)

• Isolatie E. coli (jejunum)
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1c. Huidaandoening: roetbig (Staphylococcus hyicus)
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1d. Myocarditis: EMC
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2. Trauma: beklemde liesbreuk
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2.Trauma: beklemde liesbreuk



60

2. Trauma: beklemde liesbreuk
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2. Trauma: beklemde liesbreuk
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3. Intoxicatie: coumarine
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3. Intoxicatie: stalgassen
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4. Immuungemedieerd: thrombocytopenische purpura
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4. Immuungemedieerd: thrombocytopenische purpura
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4. Immuungemedieerd: thrombocytopenische purpura
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4. Immuungemedieerd: thrombocytopenische purpura

www.dgz.be
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5. Shockbeeld: sterfte na vaccinatie
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5. Shockbeeld: sterfte na vaccinatie
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5. Shockbeeld: sterfte na ijzerinjectie
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5. Shockbeeld: sterfte na ijzerinjectie
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6. Congenitaal: atresia ani/recti

Atresia recti: laatste deel rectum ontbreekt.
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6. Congenitaal: hydrocephalus 



74

Tot slot

• Monstername in functie van letsels

• Met bacteriologisch onderzoek kom je al veel te weten
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