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HET MONITOREN VAN ZELDZAME VARKENSZIEKTEN

Sommige
aandoeningen
zelden gemeld
Sommige diagnoses van gezondheidsklachten bij varkens
worden in de Online Monitor vaker gemeld dan andere. Een
aantal bekende varkensziekten komt nog maar mondjesmaat
voor in de lijst van diagnoses die dierenartsen stellen. Maar
het is voor de diergezondheidsmonitoring van belang dat we
wel inzicht hebben in deze ziekten.
Vaak gemeld worden infecties met streptokokken (18 procent
van alle klachten), App (8 procent), Influenza (7 procent) en
Lawsonia (6 procent). Ook in de sectiezaal van GD komen we
deze ziekteverwekkers vaak tegen. Varkensziekten die bij minder
dan 0,03 procent van alle gezondheidsklachten worden gemeld
betreffen onder andere schurft, worminfecties, uierontsteking,
maagzweren, moerbeihartziekte, PDNS, vlekziekte en Parvo.
Deze aandoeningen komen ofwel bijna niet meer voor in
Nederland of men beschouwt ze niet als een probleem.
Melding van zeldzame ziekten
Schurft is in Nederland bij varkens echt een zeldzame aandoening.
Het is eenvoudig te behandelen en de fokkerij is al jaren schurftvrij gecertificeerd. Als men vandaag de dag nog met schurftproblemen kampt op een varkensbedrijf, dan is er iets mis met het
management of met het aanvoerbeleid van varkens. Ook wormen
komen als probleem niet veel meer voor. Ze zijn er nog steeds en
het is vrijwel onmogelijk om er helemaal vanaf te komen, doordat
de wormeieren zeer resistent zijn. Met gerichte preventie en
behandeling hoeven wormen geen probleem te zijn.
Problemen met de melkgift bij zeugen bestaan nog steeds, maar
uierontsteking is zelden de oorzaak. Veel vaker denkt men hierbij aan stofwisselingsproblemen, zoals de calciumstofwisseling.
Het is bekend dat maagwandbeschadigingen voorkomen bij
vleesvarkens, zeugen en soms zelfs al bij gespeende biggen,
maar echte maagzweren als meldenswaardige oorzaak van

Uierontsteking blijkt zelden de oorzaak van problemen met de melkgift.

gezondheidsklachten komen we zelden tegen. Het kan in de
praktijk overigens lastig zijn om de verschijnselen van een
maagzweer te onderscheiden van het veel voorkomende PIA
(Lawsonia).
Moerbeihartziekte of tijgerhart zijn mooie namen voor een nare
ziekte. De biggen sterven door hartfalen. Als oorzaak van
gezondheidsklachten is het zeldzaam. Ook in onze sectiezaal is
de aandoening in 2019 maar drie keer vastgesteld.
Dan zijn er nog enkele zeer bekende infectieziekten die de
Nederlandse dierenartsen bij varkens slechts sporadisch rapporteren. Dat zijn vlekziekte, Parvo-infecties en PDNS, de aandoening met huidbloedingen en nierproblemen bij vleesvarkens
die wordt veroorzaakt door het Circovirus. Het ligt voor de
hand om dit toe te schrijven aan effectieve vaccins tegen deze
drie infecties.
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