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Project
Paratuberculose

PRAKTIJK

in de melkgeitenhouderij
De GD is betrokken bij een project
om paratuberculose in de melkgeitenhouderij in kaart te brengen.
Twintig geitenhouders zijn
enthousiast gestart met brainstormsessies en studiegroepen.
Op dinsdag 21 juni hebben 20 gemotiveerde melkgeitenhouders samen met Productschap Zuivel (PZ) en de GD
de aftrap gegeven van het project Paratuberculose in de
melkgeitenhouderij. De opdrachtgever van het project is de
Commissie Melkgeitenhouderij van PZ en het project duurt
(voorlopig) 3 jaar.
De 20 deelnemende bedrijven zijn geselecteerd uit een
groep die een enquête over paratbc heeft ingevuld op www.
capraovis.nl. Uit de volledig ingevulde enquêtes is een
geanonimiseerde selectie gemaakt, waarbij gekeken is naar
spreiding over het land, het goed op orde hebben van de
administratie en de vermoedelijke paratuberculose status.
De deelnemers zijn in 2 studiegroepen verdeeld waarbij ze
elkaar inzicht geven in de (vermoedelijke) paratuberculose
status op het eigen bedrijf, hoe ze hier mee omgaan en
welke maatregelen ze treffen.
Aan de hand daarvan gaan ze brainstormen over plannen
van aanpak voor bestrijding. Nadat individuele keuzes gemaakt zijn, blijven de studiegroepen met enige regelmaat
bij elkaar komen om het effect van genomen maatregelen
te volgen en met elkaar te delen.

De ziekte paratuberculose
Paratuberculose (in het engels ook wel
Johne’s disease genoemd) is een langzaam
voortschrijdende, chronische, besmettelijke
aandoening aan de dunne darm. Het wordt
veroorzaakt door de paratuberculose-bacterie. Besmette dieren zijn onder te verdelen
in drie groepen:
• Dieren die niet klinisch ziek zijn en ook

Inzicht krijgen in besmetting en bestrijding
Niet alleen hoopt het project inzicht te geven in de mate
van voorkomen van paratuberculose op de deelnemende bedrijven en hopelijk in de Nederlandse melkgeitenhouderij.
Ook is het de bedoeling dat op de deelnemende bedrijven
bestrijdingsplannen getest worden. Hiermee wordt dan een
voorstel gemaakt voor de start van een landelijk paratuberculose bestrijdingsplan in de melkgeitenhouderij.

Samenwerking
Er is al veel kennis op het gebied van paratuberculose bij het
Centraal Veterinair Instituut, de Faculteit Diergeneeskunde en
de GD. Deze partijen werken daarom ook samen in dit project.

Invullers enquête op de hoogte gehouden
Gegevens van geitenhouders die de enquête wel hebben
ingevuld maar niet geselecteerd zijn, worden gebruikt ter
vergelijking. Deze geitenhouders worden ook nauw betrokken bij de voortgang. Wilt u ook een bijdrage leveren aan
het project en ‘niet geselecteerde deelnemer’ worden? Dan
kunt u alsnog de enquête op www.capraovis.nl invullen.
Klik daarvoor op de banner ‘enquête paratbc’.

geen uitscheider.
• Subklinische dieren; de dieren zijn nog
niet klinisch ziek, maar kunnen wel uitscheiden.
• Klinische dieren. De bacterie heeft zich
gehandhaafd in de darmslijmvliezen en van
hieruit ontwikkelt zich bij deze dieren de
klinische ziekte. Kenmerkend voor geiten
met klinische paratuberculose is het ge-

wichtsverlies. De eetlust blijft aanvankelijk
goed, maar neemt af naarmate de aandoening voortschrijdt. De dieren kunnen een
ruw haarkleed en een schilferachtige huid
krijgen. Pas in het eindstadium van de
aandoening wordt soms waterige diarree
gezien. In tegenstelling tot bij het rund
sterven geiten als gevolg van paratuberculose vaak zonder diarree te hebben gehad.
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