Monitoring
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GD varkensdierenarts Tom Duinhof:

Uit de lucht gegrepen

“De gezondheid van varkenslongen houdt
veel varkenshouders en dierenartsen bezig.
Dat merken we bij de GD-Veekijker aan de
telefoontjes die we dagelijks krijgen. In
de top 10 van meest gestelde vragen over
ziekteverwekkers stonden in het eerste
kwartaal van 2009 vier ziekten die sterk
van invloed zijn op longgezondheid. PRRS
en het Circovirus staan met afstand op
plaats één en twee; Influenza en App staan
wat lager in de top 10 van meest gestelde
vragen.
Het betekent niet dat we dit jaar veel
meer problemen hebben dan andere jaren.
Alhoewel darm- naast longproblemen wel
de meeste zorgen opleveren op het bedrijf.
De actualiteit zorgt echter vaak voor onrust
en dus vragen. Wanneer er bijvoorbeeld een
gerucht gaat dat er een nieuwe variant
van het PRRS-virus in het buitenland
gesignaleerd is, dan bellen varkenshouders
en dierenartsen ons met uiteenlopende
vragen. Komt deze variant ook in Nederland voor? Beschermen de geregistreerde
vaccins ook tegen deze variant? Wat zijn
de te verwachten verschijnselen? Als
“Veekijker”- dierenartsen fungeren we dan
als onafhankelijke adviseurs. Wij hebben

meestal uit onderzoek objectieve informatie
beschikbaar om de vraag zo goed mogelijk
te beantwoorden.
Het circovirus is medeverantwoordelijk voor
ademhalingsziekten. Er worden dan ook
veel vragen gesteld over de diagnostiek en
de nieuwe mogelijkheden tot vaccineren.
Het belang van App wordt onderstreept
door het gegeven dat App bij vleesvarkens
de meest voorkomende sectiebevinding is
(10% van de secties). De vragen over PRRS
en Influenza hebben vooral betrekking op
vaccinatie, de inzet van laboratoriumtesten
en de interpretatie van testuitslagen,
Ook de ontwikkelingen rond de nieuwe
Influenza H1N1-virusstam, die afgelopen
april in Mexico is gevonden, worden door
ons nauwlettend gevolgd. Logisch ook,
want naast varkens kunnen ook mensen
de dupe zijn van deze griepvariant. En
sterker nog: varkens kunnen ziek worden
van mensen. In zo’n geval hebben wij onze
voelsprieten maximaal uitstaan en staan de
contacten met internationale collega’s
op scherp. Zo weten we dat in Canada,
Argentinië en Australië besmettingen
bij varkens bekend zijn. Maar dit
betrof steeds één varkensbedrijf
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en de besmetting leek steeds gerelateerd
aan contact met mensen. Verspreiding
via varkens naar andere bedrijven is niet
vastgesteld. Bij twijfel zorgen we dat er
monsters genomen worden en doorgestuurd
voor onderzoek. Zo houden we de vinger
aan de pols.”

GD-Veekijker
Met haar monitoringswerkzaamheden waakt de GD over
diergezondheid in Nederland. Onder andere via de GDVeekijker, waar vragen van dierenartsen over bijzondere
gevallen binnenkomen. Naast de helpdeskfunktie is
GD-Veekijker hét centrale verzamelpunt voor alles rondom
diergezondheid. Deze rubriek verhaalt over bijzondere
gevallen, speciaal onderzoek en opvallende resultaten
die het werk van de monitoring oplevert. Deze actuele
informatie draagt bij aan een gezonde varkenshouderij.
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