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Op de hoogste
voor paratbc!
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Paratuberculose bij schapen en geiten is geen gemakkelijk te
bestrijden ziekte. Dat bleek wel tijdens een driejarig project bij twintig geitenbedrijven in Nederland. Maar in dat
project is ook gebleken dat aanpakken en beheersen van de
ziekte wél mogelijk is. De GD introduceerde eind november
het Paratuberculose Programma Schaap Geit om u hierin te
ondersteunen.
Het vrijwillige programma is gebaseerd op onderzoek in
melk of bloed van (alle) schapen en geiten ouder dan
twee jaar. De achterliggende gedachte van het programma
is om paratuberculose te beheersen. Het programma
helpt, indien gewenst, op te klimmen van (zwaar) besmet
(status B of C) naar nauwelijks of niet besmet (status A).
Daarna ondersteunt het bij het bewaken van de behaalde
status.

Beheersen is het sleutelwoord
Beheersen, dat is het sleutelwoord. De status bepalen en
dan zorgen dat het zeker niet meer wordt, liefst minder of
uiteindelijk zo min mogelijk. Er zijn verschillende manieren om besmetting te verminderen. Hygiënemaatregelen
zijn hiervan een belangrijk onderdeel en ook kan vaccinatie hierin ondersteunen. En soms is het verstandig om
afscheid te nemen van besmette dieren.
Het lijkt een vrijwel onmogelijke opgave: het uitroeien
van paratuberculose als bedrijf, groep, sector of zelfs
land. Maar paratuberculosebesmetting verminderen en de
ziekte daarmee beheersen is absoluut een haalbare zaak.

Besmetting

Stille drager

Bovendien is het goed voor de (internationale) handel,
het imago en de portemonnee. Minder paratuberculose
creëert meerwaarde voor dieren en dierlijke producten.
En uiteindelijk meer melk en een betere groei van de lammeren.

Over paratuberculose
Paratuberculose is een zeer langzaam verlopende infectieziekte veroorzaakt door de paratuberculosebacterie.
Voor een effectieve aanpak is kennis over het verloop en
de verspreiding van de infectie nodig. In figuur 1 zijn de
belangrijkste fasen van het ziekteverloop op een rijtje
gezet.
U kunt op www.gddiergezondheid.nl/paratbcschaapgeit
terecht voor meer informatie over de ziekte, het programma en de aanpak.

Uitscheider in mest

Zware uitscheider
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Bacteriën vermenigvuldigen zich
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Figuur 1: Het verloop van een paratuberculose-infectie.
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Bacteriën vermenigvuldigen
zich verder
(aantoonbaar in bloed en mest)

Geit krijgt klinische verschijnselen
(zichtbaar en aantoonbaar ziek)

