Monitoring van Veewetziekten
“Een belangrijke groep ziekten die de GD Monitoring consequent volgt, zijn de aangifteplichtige ziekten, zeg maar de
Veewetziekten: klassieke en Afrikaanse varkenspest, monden klauwzeer, blaasjesziekte (SVD) en de Ziekte van Aujeszky. Een uitbraak van een ervan heeft grote consequenties,
zowel voor het dierenwelzijn alsook economisch. Gelukkig
is ons land er vrij van, maar dat geldt niet voor alle landen.
Sommige van deze ziekten zijn dichtbij, zoals klassieke varkenspest bij wilde varkens in Duitsland (o.a. Noordrijnland
Westfalen) en in diverse Balkanlanden. Afrikaanse varkenspest komt nog voor in Sardinië en Zuidwest-Rusland. Kortgeleden is het aangetroffen rond St. Petersburg. Mond- en
klauwzeer onder runderen, geiten en schapen is in diverse
landen in het Midden-Oosten gesignaleerd en blaasjesziekte in delen van Italië. Het Aujeszkyvirus is kortgeleden
aangetroffen bij honden in België en Duitsland, vermoedelijk
als gevolg van het eten van slachtafval van wilde zwijnen.
Afgelopen jaar zijn in zes wilde zwijnen afweerstoffen tegen
Aujeszky aangetoond, maar geen virus. Bij elkaar betekent
dit dat Aujeszky nog steeds een bedreiging vormt.
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“In ieder geval grote
			 schade voorkomen”
Als GD Monitoring volgen wij deze ontwikkelingen op de
voet. En we houden ook de vinger aan de pols in ons eigen
land. Alle dagen krijgen we via de GD Veekijker vragen binnen
van varkenshouders en dierenartsen. Naast het ondersteunen
van de vragenstellers, zijn de dierenartsen van de Veekijker
altijd alert op het signaleren van verschijnselen van aangifteplichtige ziekten. Daarnaast combineren we binnengekomen
signalen ook met andere informatiestromen. Bijvoorbeeld met
de afdeling pathologie, waar we sectie verrichten en scherp
zijn op eventuele aangifteplichtige ziekten.
Kortom, bij GD Monitoring komt een schat van informatie
binnen die alleen waardevol is wanneer er lijntjes aan elkaar
geknoopt worden. Zo kan in een vroeg stadium een nieuwe
aandoening ontdekt worden of zullen snel alle alarmbellen
gaan rinkelen bij een aangifteplichtige ziekte. Door zo vroeg
mogelijk actie te ondernemen en de sector te informeren,
hopen we aangifteplichtige ziekten te voorkomen of in ieder
geval grote schade te voorkomen. In het belang van de hele
sector.”

GD-Veekijker

Het vóórkomen van Afrikaanse varkenspest in Oost-Europa.

Met haar monitoringswerkzaamheden waakt de GD over diergezondheid in Nederland. Onder andere
via de GD-Veekijker, 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 varkens
houderij.
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