Theo Geudeke, dierenarts varken

monitoring

PED in Nederland
De Veekijker Varken is een vraagbaak over gezondheidsproblemen voor varkenshouders en dierenartsen. Omdat de vragen vooral gaan over opvallende kwesties, is de Veekijker
ook heel geschikt om bijzondere bevindingen op te pikken.
Bijzondere bevindingen van de laatste tijd zijn natuurlijk de
PED-uitbraken in Nederland sinds november 2014. Aanvankelijk
leek de ziekte vooral voor te komen in Oost-Nederland, maar
inmiddels is duidelijk dat ook het zuiden niet gespaard blijft.
PED is geen aangifteplichtige ziekte, dus het is niet precies
bekend hoe groot de verspreiding in Nederland is. De diagnose
is tot nu toe gesteld bij meer dan honderd bedrijven. Bij een
verdenking op een PED-uitbraak wordt lang niet altijd gericht
onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een PEDvirusinfectie. In de praktijk blijkt geregeld dat een PED-verdacht
bedrijf toch een ander probleem heeft, zoals salmonella of PIA.
Om de verspreiding van de ziekte beter in beeld te houden is
het belangrijk dat er diagnostiek wordt uitgevoerd bij een PEDverdenking. De Veekijker Varken is zo in staat de varkenssector
te informeren en te waarschuwen en varkenshouders kunnen zo
preventieve maatregelen nemen. Het PED-virus is, door het
gebruik van een zeer gevoelige PCR-test, prima aan te tonen in
mest van besmette varkens. Ook is er inmiddels een bloedtest
beschikbaar om te onderzoeken of varkens afweerstoffen tegen
het PED-virus hebben. Als dit het geval is, is het zeker dat de
varkens contact met het virus hebben gehad.
Door de bedrijven met een bekende besmetting te volgen is duidelijk geworden dat het goed mogelijk is om weer virusvrij te
worden. Het virus is zeer besmettelijk, maar dooft doorgaans uit
op een besmet bedrijf. Besmette dieren bouwen namelijk afweer
op en kunnen dan zelf met succes het virus de kop indrukken.
Ter ondersteuning hiervan zijn hygiënemaatregelen nodig (zie

PED-hygiënteprotocollen op de website) en die hebben dan ook
het gewenste effect. Het mooie is dat het PED-virus heel gevoelig is voor de meeste desinfecterende middelen die in stallen
worden gebruikt. In de praktijk is zo’n maatregel makkelijker te
realiseren op vleesvarkensbedrijven dan op vermeerderingsbedrijven, omdat op vleesvarkensbedrijven wordt gewerkt met
gescheiden afdelingen en een strak all-in-all-out-beleid.
Verder is duidelijk dat het gevaar van insleep van PED in een
klein hoekje zit. In één gram mest van een besmet varken kunnen wel tien miljard virussen zitten. Om één varken te besmetten zijn ongeveer tienduizend virusdeeltjes nodig, dus een
kleine hoeveelheid besmette mest aan bijvoorbeeld schoeisel is
al genoeg om de infectie over te brengen. Het grootste risico
van verspreiding is natuurlijk een besmet varken, maar ook
onvoldoende gereinigde transportmiddelen zijn zeer riskant.

Al sinds 2002 houdt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD)
zich intensief bezig met de uitvoering van de diergezondheidsmonitoring in Nederland. Hiervoor werken wij
nauw samen met onder andere de diersectoren, de zuivel,
het ministerie van EZ, dierenartsen en veehouders. Deze
rubriek verhaalt over bijzondere gevallen, speciaal onderzoek en opvallende resultaten die het werk van de monitoring oplevert. Samen werken we aan diergezondheid in het
belang van dier, dierhouder en samenleving.
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