ZWOEGERZIEKTE

Heeft u
zwoegerziekte
onder uw schapen?
Bijna driekwart van de schapenhouders vermoedt dat er geen
zwoegerziekte heerst onder hun schapen. Dat antwoordden
ze zowel op de poll op de website van Vakblad Het Schaap,
als op de enquête binnen het project zwoegerziekte InZicht.
Bij het zwoegerziekte InZicht-project dat we afgelopen jaar uitvoerden, keken we naar de praktische haalbaarheid om zwoegerziekte te diagnosticeren via de melk. Het project was gericht op
schapenhouders die geïnteresseerd waren in het onderzoeken of
deze virale aandoening binnen het koppel voorkwam. Via een netwerk van dierenartspraktijken verspreid over Nederland zijn schapenhouders benaderd om deel te nemen. Bij interesse kregen ze
een pakketje toegestuurd met buisjes en een instructie voor het

Foto 1. Melkmonstername bij het staande schaap
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nemen van individuele en gepoolde melkmonsters. Zo zijn er binnen de pilot meer dan 800 melkmonsters onderzocht.
Bij melk is de monstername laagdrempelig en naar eigen inzicht.
Je kunt namelijk zelf het monster nemen op moment dat jou passend is en van ooien waarin interesse is. Op deze manier kun je
als schapenhouder de situatie rondom zwoegerziekte inzichtelijk
maken. Het vormt hiermee een handig instrument om bijvoorbeeld eventuele risicodieren te testen en de situatie te vervolgen.
Vangen en bemonsteren
Melkmonsters zijn echter niet het gehele jaar door beschikbaar.
En biest is helaas niet geschikt voor onderzoek, omdat dit

Foto 2. Melkmonstername als ooi op kont is gezet

gewrichtsontsteking, verbindweefseling van uierweefsel en neurologische klachten. In algemene zin ligt de gemiddelde leeftijd van
schapen in besmette koppels lager dan in vrije-koppels. Ook zullen andere productiekenmerken als lammersterfte en lammergroei op
besmette bedrijven minder gunstig zijn. Overdracht van het zwoegerziektevirus kan plaatsvinden door directe- (schaap-schaap) en
indirecte ((organische)materialen) contacten. Het zwoegerziektevirus kan niet lang in de omgeving overleven.
Karianne Peterson, dierenarts kleine herkauwers

Scan zwoegerziekte in melk

diergezondheid

Is uw bedrijf nog niet zwoegerziekte-vrij gecertificeerd maar bent u toch benieuwd hoe het er op uw bedrijf voor staat? Dit kan heel
eenvoudig door het insturen van een individueel melkmonster van de betreffende dieren of door een gepoold monster.

Hoe neemt u het monster voor gepoold onderzoek?

Vragen over de uitslag of advies op maat?
Bel 088 20 25 555, optie 3 schaap/geit.

Melkmonsters gepoold onderzoeken:
•
Zelf monstername verrichten (minimaal 2 weken na aflammen i.v.m. storing in test door biest)
onvoorspelbare resultaten geeft. Dit komt waarschijnlijk doorneming is dat in 57 procent van de gevallen waarbij de houder
•
1 op 5 (hoe kleiner de pool des te groter de betrouwbaarheid)
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Zelf goed bijhouden welke dieren in welke pool zijn onderzocht (optioneel) melkgift met harde bobbels in het uier werd
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alweer in de groep lopen en het meer moeite vergt om ze te
vangen en te bemonsteren.
Risicofactoren
Contact met besmette schapen staat hier met stip op één. Dat
Een tip van één van de deelnemers was om de ooien een tijdje
kan bijvoorbeeld via aankoop, lease, leen, in- en uitscharen of
gescheiden van de lammeren te houden zodat er voldoende melk
in- en uitbraak, het bezoeken van braderieën of keuringen. Met
in de uiers zat. Dat vergemakkelijkte het melken. De ene houder
inbraak wordt hier bedoeld als er schapen van iemand anders
melkt liever bij het staande schaap terwijl de ander het net zo
onbedoeld tussen uw schapen terechtkomen. Bij uitbraak geldt
makkelijk vindt de ooi eerst op de kont te zetten. Hulp is in alle
dat juist weer andersom, uw schapen zijn dan onbedoeld elders
gevallen welkom.
op bezoek geweest.
Symptomen
Het is mooi om waar te nemen dat het merendeel van de respondenten ontkennend antwoordt op de vraag of er zwoegerziekte in het koppel speelt. De keerzijde is dat ongeveer een
kwart verwacht wel met zwoegerziekte te maken te hebben.
Binnen de pilot bleek dat deze inschatting in 80 procent van de
gevallen gemaakt is op basis van symptomen. Vervolgens werd
bij 69 procent van deze groep zwoegerziekte ook daadwerkelijk
gevonden in de melk. Symptomen lijken hiermee een aardig
goede voorspeller.
Waar moet u dan aan denken? Zwoegende ademhaling, verminderde melkgift met harde knobbels in uier, stramme dikke
knieën of (onduidelijke) zenuwverschijnselen. Opvallende waar-

Lammetjes geboren bij een ooi die besmet is met zwoegerziekte hebben tevens een verhoogde kans om via biest, melk
en neus-neuscontact het virus op te lopen. Naast deze vormen
van direct contact schuilt er ook nog een, weliswaar
aanzienlijk kleiner, gevaar in indirect ofwel via-viacontact.
Denk hierbij aan schoeisel, kleding, voedingsbakken,
veetransport, et cetera.
Voorkomen
Het is goed om je bewust te zijn van deze risico’s. Het motto
‘voorkomen is beter dan genezen’ kennen we allemaal en mag in
dit geval zeker zo opgevolgd worden. Aangezien zwoegerziekte
een ongeneeslijke aandoening is, behoort genezen hier namelijk
niet tot de opties.
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…VAN DE
BLOEDMONSTERS
SCHAAP TOONDE
LEVERBOT AAN

KOMT LEVERBOT NOG VAAK VOOR?
Bij een derde van alle schapenbloedmonsters die we in 2021 onderzochten
op leverbot zijn afweerstoffen tegen de
parasiet ook aangetoond. Bij de mestonderzoeken was dit bij een kwart van
de schapenmonsters het geval. In de
sectiezaal is leverbotziekte bovendien
veertien keer gevonden. De parasiet
komt dus nog geregeld voor.
De leverbot maakt gebruik van een
essentiële tussengastheer, de leverbotslak, die voorkomt op vochtige bodem,
zoals in greppels en vertrapte slootkanten. Uit leverboteieren ontwikkelen
de trilhaarlarven. Deze dringen de slak
binnen, hier worden uiteindelijk
staartlarven gevormd. Buiten de slak
kapselen de staartlaven zich in tot
besmettelijke cysten. De schapen
nemen deze cysten vervolgens op via
het gras. Volwassen leverbotjes verblijven in de galgangen van de lever en
produceren hier eieren die de schapen

via de gal met mestuitscheiden en op
het land komen. De cyclus herhaalt
zich vervolgens.
Aandacht
Voor schapen kan de leverbot serieuze
gevolgen hebben. De parasiet verdient
dus zeker de aandacht! Overleg bij verdenking met uw dierenarts welk soort
onderzoek u het beste kunt laten uitvoeren (zie ook het artikel op p. 9).
MEER OVER LEVERBOT
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/LEVERBOT

vraag & antwoord

VRAAG: HOE
WAARBORGEN JULLIE
HET GD KEURMERK
ZOÖNOSEN?

ANTWOORD:
TARA DE
HAAN

We krijgen weleens de vraag of een
bedrijf met het Keurmerk Zoönosen vrij is
van zoönosen. En daarnaast hoe wij
zeker weten dat de checklist op een
goede manier is ingevuld. Laten we hiervoor beginnen met het doel van het
Keurmerk Zoönosen. Dat is namelijk het
creëren van bewustwording en het bieden van handvatten om de risico’s op
zoönosen zo laag mogelijk te houden.
Het keurmerk geeft aan dat de deelnemer
hier verantwoord mee omgaat, níet dat
er geen kans is op zoönosebesmettingen.
Samen invullen
Het Keurmerk Zoönosen is een checklist
die de deelnemer ieder jaar samen met de
eigen dierenarts moet invullen. Dit zorgt
voor een gedeelde verantwoordelijkheid
en stimuleert ook het gesprek tussen de
deelnemer en de dierenarts over waar de
risico’s van zoönosen liggen. Met de
nieuwe digitale checklist is het enkel

mogelijk om via de inloggegevens van
een dierenartsenpraktijk de vragen te
beantwoorden. Dit geeft de garantie dat
de dierenarts bewust meekijkt.
Audits
Om het keurmerk nog meer waarde te
geven, vonden er in 2021 audits plaats.
Een aantal bedrijven die voor dat jaar
het keurmerk hebben behaald zijn hiervoor willekeurig geselecteerd. De audits
zijn uitgevoerd door Universiteit Utrecht,
als onafhankelijke partij. Zij rapporteerden aan ons of de ingevulde checklist
overeenkwam met de situatie op het
bedrijf van deze deelnemers. Voor alle
deelnemers bleek dit goed met elkaar
overeen te komen. De bedoeling is om
deze audits in 2022 voort te zetten.
MEER OVER HET KEURMERK ZOÖNOSEN
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/
KEURMERKZOÖNOSEN
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