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GD Varkensdierenarts Tom Duinhof

Steeds meer
vragen over
locomotieproblemen
“Aan de Veekijker Varken van de GD zijn in de loop der
jaren geleidelijk steeds meer vragen gesteld over kreupelheid. Ook in 2013 lag het percentage vragen over
kreupelheid met 14% duidelijk boven het voortschrijdend
gemiddelde. Daarmee is kreupelheid het meest besproken
gezondheidsprobleem aan de Veekijkertelefoon. In de
afgelopen tien jaar is het gemiddelde percentage vragen
geleidelijk gestegen van rond de 4% naar ongeveer 9%.
Per leeftijdscategorie is het beeld nogal wisselend. Over
zuigende biggen zijn de laatste tijd relatief weinig vragen
gesteld, maar over gespeende biggen en oudere varkens
juist relatief veel. Bij zeugen staan vragen over kreupelheid duidelijk bovenaan de lijst van vragen over gezondheidsproblemen. Hiervan had ruim de helft betrekking op
beenwerkproblemen bij jonge zeugen in de opfok en tijdens de eerste dracht. Vaak gaat het daarbij over de mogelijke relatie met het type varken (luxe, snelle groeiers).
Een aandoening die hieraan wellicht ten grondslag ligt,
is osteochondrose. Dat is een ontwikkelingsstoornis in
het kraakbeen waardoor de normale botopbouw verstoord
kan raken. Dit komt in enige mate voor bij 60 tot 70% van
de varkens en meer bij bijvoorbeeld onbeperkt gevoerde
varkens. Onderzoek naar het ontstaan van osteochondrose
is momenteel gaande bij de Wageningen Universiteit en in
Utrecht bij de Faculteit Diergeneeskunde.

“Per leeftijdscategorie is
het beeld nogal wisselend”
De laatste tijd gaan ook veel vragen over kreupelheid bij
vleesvarkens. Bijvoorbeeld over vleesvarkens die al vrij
kort na opleg stram en stijf lopen, dan wel dikke hakken hebben met leggers. Ook in deze gevallen leggen de
vragenstellers nogal eens de link met het type varken, na-

melijk luxe en royaal bespierd. Gegevens uit de Veekijker
worden momenteel nader geanalyseerd om te achterhalen
welke factoren een rol spelen bij beenwerkproblemen.
Naast type en groeisnelheid van het varken, ligt de
focus daarbij natuurlijk ook op de staluitvoering (vloer,
hygiëne) en op de voeding: calcium, magnesium, zink en
fosfaatvoorziening en vitaminen. Omdat het vaak gaat
om een combinatie van factoren is het soms lastig om de
oorzaak te achterhalen.
Het percentage secties bij de GD waarin locomotieproblemen als belangrijkste diagnose gesteld werd, lag in 2013
met 17% iets onder het voortschrijdend gemiddelde. Maar
ook hier zijn in de categorie oudere varkens (vleesvarkens, opfokgelten en zeugen) juist relatief vaak problemen van het bewegingsapparaat gezien. Daarbij is vooral
gewrichtsontsteking vastgesteld, maar soms ook ontwikkelingsstoornissen van kraakbeen en botweefsel.”

Met haar monitoringsactiviteiten waakt de GD over de diergezondheid in Nederland. Onder
andere via de GD Veekijker, waar vragen van dierenartsen en veehouders binnenkomen. Naast de
helpdeskfunctie is de 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 dierenartsen oplevert.
De GD Veekijker wordt gefinancierd door het ministerie van EZ en het PVV.
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