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GD start onderzoek vanwege grote aantal meldingen

Veel diarree bij melkvee
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is een pilotonderzoek gestart om de oorzaak te
achterhalen van de vele uitbraken van diarree op melkveebedrijven. Het beeld van de
gemelde problemen klopt op zich met winterdiarree, maar vanwege het grote aantal
gemelde gevallen is toch besloten een onderzoek te starten, licht hoofd monitoring
Petra Kock toe. „Even de vinger aan de pols houden, ook om uit te sluiten of er niet iets
anders speelt. Dat is gewoon onderdeel van de monitoring op dierziekten.”
Wat zijn precies de verschijnselen die op
dit moment worden gemeld?
„De signaleringsdienst GD Veekijker is de
afgelopen weken veel gebeld over koeien
met waterdunne diarree, koorts tot 41 graden en een fors gedaalde melkproductie. De
diarree-uitbraak gaat door de hele koppel
heen. De dieren herstellen na een kleine
week spontaan en ook de melkproductie
komt dan bij de meeste dieren weer terug op
niveau, behalve bij oudmelkte dieren die ziek
zijn geweest. De koeien met de verschijnselen zien er over het algemeen gezond uit en
vreten ook goed. Er zijn geen meldingen van
gestorven dieren.
De verschijnselen die nu worden gemeld,
lijken op winterdiarree. Dit is een bekend
ziekteverschijnsel bij runderen en wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door een virus.
Winterdiarree kan – ondanks de wat misleidende naam – het hele jaar door voorkomen.”

ofwel vaker tegenkomen dan andere jaren,
ofwel omdat ze het idee hebben dat de verschijnselen heftiger zijn dan andere jaren.”

Om hoeveel meldingen gaat het?
„Bij GD Veekijker zijn enkele tientallen meldingen binnengekomen, afkomstig uit het
oosten en midden van het land. Andere jaren
krijgen we hooguit een paar meldingen per
jaar. Dat wil niet zeggen dat het andere jaren
niet voorkomt, maar dan wordt er niet over
gebeld. Nu bellen dierenartsen omdat ze het

Kan de GD al iets zeggen over de
mogelijke oorzaak van de verschijnselen?
„Het onderzoek is begin september van start
gegaan en loopt nog volop. Er is dus nog
niets concreets te zeggen over de eventuele
oorzaak. De bezochte bedrijven maakten
gebruik van weidegang, maar we hebben
ook meldingen gekregen van bedrijven die

Is dat ook zo?
„Sommige dierenartsen vinden de verschijnselen heftiger, maar voor zover wij tot nu toe
hebben kunnen beoordelen, passen ze wel bij
het gebruikelijke beeld van winterdiarree.”
Wat onderzoekt GD precies in de pilot?
„We willen graag de oorzaak achterhalen van
de diarree-uitbraken. Een tiental bedrijven
wordt daarom onderzocht middels bedrijfsbezoeken en een enquête. Daarnaast worden
er monsters genomen om te onderzoeken
of hetzelfde virus een rol speelt dat vaak bij
winterdiarree wordt gezien, namelijk het
corona-virus. Maar bij winterdiarree blijft het
altijd heel lastig om echte laboratoriumbevestigingen te krijgen; ook het corona-virus
wordt niet altijd aangetoond.”

de koeien op stal hebben staan. Een eerste
inventarisatie wijst niet op een relatie met
voer. De weersomstandigheden van de laatste weken zijn waarschijnlijk niet de oorzaak,
maar spelen mogelijk wel een rol in de ontwikkeling van het ziektebeeld. Theoretisch
is het ook goed mogelijk dat we de oorzaak
helemaal niet gaan vinden. Ik kan ook niet
zeggen wanneer het onderzoek is afgerond.
Maar zodra we iets weten, maken we het
bekend.”
Worden er vergelijkbare verschijnselen
gezien in het buitenland?
„We kennen geen meldingen vanuit het buitenland, maar zijn dit via contacten wel aan
het inventariseren.”
Is er reden tot ongerustheid?
„Nee, op dit moment niet. Veehouders,
dierenartsen en andere professionele
bedrijfsbezoekers worden wel geadviseerd
om de gebruikelijke hygiënemaatregelen in
acht te nemen. En boeren die de genoemde
verschijnselen zien op hun bedrijf, verzoeken
we om contact op te nemen met hun
dierenarts, zodat we een goed landelijk beeld
krijgen van de situatie. Bovendien is het ook
belangrijk om uit te sluiten of er geen sprake
is van andere oorzaken, zoals een gewone
voedingsdiarree.”n
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