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Theo Geudeke, dierenarts varken

ONLINE MONITOR

Kreupelheid
bij varkens in
de praktijk
De Veekijker Varken krijgt veel vragen over kreupelheid,
vooral bij vleesvarkens (zie pagina 12 en 13). De resultaten
van de Online Monitor laten zien hoe het in de praktijk
gesteld is met kreupelheidsproblemen.
De dierenartsen melden inmiddels ruim anderhalf jaar gezondheidsproblemen via de Online Monitor. De overzichten die daarvan gemaakt worden gaan tot heden vooral over de verdeling
van problemen per orgaansysteem, bijvoorbeeld het maagdarmkanaal of de luchtwegen. Het is anderzijds ook duidelijk dat tijdens de meeste bedrijfsbezoeken (bijna 60%) door de dierenartsen geen aandoeningen worden vastgesteld. Indien wel een
aandoening is gemeld op een bedrijf, wordt deze in twee derde
van de gevallen toegeschreven aan een infectieziekte. De meest
genoemde ziekteverwekkers zijn streptokokken (27%), App
(14%), Influenza (9%), E.coli (9%), PRRS (8%) en PIA/Ileïtis
(8%). Veruit de meeste gezondheidsproblemen betreffen de
luchtwegen (39%). De maagdarmaandoeningen staan op de
tweede plaats (19%). Zie de figuur 1 voor het overzicht.

is wel sterk verschillend per leeftijdscategorie: kreupelheid door
gewrichtsontstekingen door streptokokken komt vooral veel
voor bij biggen (zie figuur 2). Bij de vleesvarkens/opfokvarkens
en bij de zeugen zijn relatief vaak niet-infectieuze oorzaken aan
de orde, zoals (tekorten in de) voeding en huisvesting. Bij zeugen gaat het bijna nooit over een infectie en meldt de dierenarts vaak dat de oorzaak van de kreupelheid onbekend is.
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Figuur 2: Oorzaken van kreupelheid per leeftijdscategorie

Kreupelheid
Van de meldingen betreft 8,4% kreupelheden. Ook daarbij gaat
het vaak over een infectie, meestal met Streptococcus suis. Dit
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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.

Figuur 1: Orgaansysteem vermeld bij gezondheidsprobleem
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