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GD-varkensdierenarts Theo Geudeke

Op de huid zitten
“In het hele rijtje van dierziekten vragen problemen met
de varkenshuid niet de allermeeste aandacht. Al sinds 2003
gaat steeds ongeveer 4% van de vragen aan de varkensdierenartsen over huidaandoeningen. Huidaandoeningen kunnen
gepaard gaan met jeukverschijnselen. Jeuk betekent vaak
schurftmijten of een allergische reactie. Een schilferige huid
zonder jeuk kan duiden op tekorten aan vitaminen en mineralen, zoals biotine en zink.
Ook het percentage varkens dat bij sectieonderzoek een huidontsteking heeft, is door de jaren vrij constant en behoorlijk
laag, namelijk ongeveer 0,4% van alle varkens die onderzocht
worden. Hierbij valt op dat iets meer varkens bij sectieonderzoek in het voorjaar een huidontsteking blijken te hebben.
Varkens met een huidontsteking zijn zelden reden om in te
sturen. Toch wordt het een heel enkele keer wel gedaan om
een stalvaccin te laten maken van Staphylococcus hyicus die
uit een huidontsteking worden gekweekt. Overigens is de
werking van zo’n vaccin allerminst bewezen.

“Huidaandoeningen kosten
productie en dus geld”
Problemen met de huid zijn zelden levensbedreigend, maar
toch kosten huidaandoeningen groei en productie en dus
geld. Reden genoeg voor varkenshouders en dierenartsen om
toch regelmatig de dierenartsen van de GD Veekijker te bellen
met vragen. En in het voorjaar en de zomer zijn dat er meer
dan in de herfst en de winter.
Bijvoorbeeld over het varkenspokkenvirus. Veel varkenshouders denken dat het een aandoening uit het stenen tijdperk is, maar ook in 2010 hebben varkens ermee te maken.
Varkens hebben er weinig last van en het gaat vanzelf weer
over. Maar door dit pokkenvirus zijn de dieren ook vatbaar
voor andere huidaandoeningen die veel meer schade opleveren. Smeerwrang bijvoorbeeld. Over het algemeen komt
dit pas voor bij biggen die enkele weken oud zijn, vooral
na het spenen. In die periode hebben de dieren de minste
weerstand en dan slaat smeerwrang toe. Maar we krijgen een
enkele keer melding van smeerwrang bij pasgeboren biggen. Dan kan sprake zijn van een onderliggende infectie met
varkenspokken, die de biggen al hebben opgedaan tijdens de
dracht. Tegen een pokkeninfectie is weinig te doen. Varkens

hebben over het algemeen voldoende afweer. De bijkomende
bacteriële infecties kunnen dan wel bestreden worden, al is
dat soms lastig..
Goed nieuws rondom de huidaandoeningen is er ook: schurft
is nauwelijks nog een probleem in Nederland. Mede dankzij
het schurftvrij programma van de GD en de goede antischurftmiddelen. De laatste acht jaar is het percentage
vragen over schurft van 8% naar vrijwel 0% gedaald. “

Met haar monitoringsactivitetien waakt GD over de diergezondheid in Nederland. Onder andere via
GD Veekijker, waar vragen van dierenartsen en varkenshouders binnenkomen.
Naast de helpdeskfunctie is GD Veekijker hét centrale verzamelpunt voor alles rondom diergezondheid, in het belang van veehouder en sector. Deze rubriek verhaalt over bijzondere gevallen, speciaal
onderzoek en opvallende resultaten die het werk van de monitoring varkenshouders oplevert.
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