Waakzaam

voor Salmonella choleraesuis

| MONITORING

GD varkensdierenarts Frits Bouwkamp:

“In België is afgelopen december een geval van Salmonella
choleraesuis (S.choleraesuis) vastgesteld. Dit is een kwaadaardig type uit de Salmonella-familie en behoort net als andere
Salmonellatypen tot de zoönosen (dierziekte die ook besmettelijk is voor de mens). Bij het varken betreft het een ernstige
ziekte, die gepaard gaat met sterfte. Het gaat in België om
een gesloten bedrijf met 150 zeugen, waarbij S. choleraesuis
is ontdekt door middel van sectie op een vleesvarken. Het
bedrijf ligt niet dichtbij de Nederlandse grens, is inmiddels
geïsoleerd en de Belgische Gezondheidsdienst is druk doende
om te achterhalen waar de besmetting vandaan komt en of er
wellicht ook contactbedrijven zijn, die ook besmet zijn.
In Nederland hebben we deze ziekte de laatste 40 jaar niet
gezien. Ook in België kwam dit serotype de laatste jaren niet
meer voor. De ziekte komt vooral voor bij varkens van 1-5
maanden oud, maar ook zeugen en zuigende biggen kunnen
verschijnselen vertonen. De ziekte gaat gepaard met lusteloosheid, koorts, hoesten en geringe buikslag. De varkens komen moeilijk overeind en kruipen op elkaar. Na 3 tot 4 dagen
ontstaat een waterige, gele diarree. Vaak worden maar zo’n
10% van de dieren ziek, maar van de zieke dieren gaan er wel
veel dood. Het ziektebeeld kan zelfs op varkenspest lijken.

“De bacterie kan zeer lang
buiten het varken overleven”
Waakzaamheid ten aanzien van deze ziekte blijft geboden. Het
betreft een erg besmettelijke ziekte en de bacterie kan zeer
lang buiten het varken overleven. Door middel van diercontact
en besmette personen kan de ziekte overgebracht worden naar
andere bedrijven. Zorg er dus voor dat u weet wat u in de stal
haalt en laat mensen die u in uw stal toelaat het hygiëneprotocol strak in acht nemen.
Ondertussen houden we bij de GD de situatie nauwlettend
in de gaten. We hebben nauw contact met België over de
voortgang van hun onderzoek en we zijn extra alert bij onze
eigen monitoring, via de Veekijker, de sectie, het laboratorium
en contacten in het land. Wees op uw eigen bedrijf ook op uw
hoede en raadpleeg uw dierenarts als u twijfelt. We hopen dat
het met een sisser afloopt.”
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GD-Veekijker

Met haar monitoringsactivitetien waakt de GD over de diergezondheid in Nederland. Onder andere
via GD Veekijker, waar vragen van dierenartsen en veehouders 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. De GD-Veekijker
wordt gefinancierd door het Ministerie van EL & I en PVV.
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