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Geachte

Bijgaand ontvangt u de Rapportage Monitoring Diergezondheid Varkens, eerste halfjaar 2016.

Wij vertrouwen er op u voldoende geïnformeerd te hebben.
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Leeswijzer

De informatie waar de rapportage op is gebaseerd, wordt gedeeltelijk proactief verworven door GD, bijvoorbeeld in
de bewaking van blaasjesziekte (SVD), klassieke varkenspest (KVP) en ziekte van Aujeszky (ZvA) en middels de
ontine monitor. Daarnaast Levert het onderzoek van gestorven dieren een bijdrage. In andere, reactieve,
monitoringsonderdelen komen specialisten van GD in actie nadat veehouders of hun dierenartsen GD hebben
benaderd met een probleem (GD Veekijker en pathotogie).

Voor de juiste interpretatie van de gegevens in deze rapportage moet rekening gehouden worden met de wijze
waarop de betreffende informatie is verzameld, Ten aanzien van de reactieve monitoring wordt benadrukt dat er
geen representatieve steekproef van de veestapel wordt genomen; de systematiek is erop gericht om zoveel mogelijk
bijzondere signalen te detecteren. GD ontvangt voor het pathologisch onderzoek vrijwel uitsluitend diermateriaal
van bedrijven met problemen. Ook de meldingen door practici uit het veld hebben grotendeels betrekking op
bedrijven met - in meer of mindere mate - diergezondheidsproblemen. Bedrijven die weinig of geen
diergezondheidsproblemen hebben, zijn dan ook nauwelijks vertegenwoordigd in de resultaten voortkomend uit de
reactieve monitoring. De resultaten in deze halfjaarrapportage uit de reactieve monitoring zijn daarom niet
rechtstreeks te vertalen naar de mate van voorkomen in de totale Nederlandse varkenspopulatie.

Op diverse pLaatsen in het rapport wordt gemeld dat verschillen sigriificant zijn. Hierbij is een P-waarde van 0,05 als
grens aangehouden. De kans dat een dergelijk verschil op toeval berust, is dus kleiner dan 5 procent. Nadere
informatie over de gebruikte statistische methoden is op te vragen bij de auteurs. Het feit dat een verschil
statistisch significant is, wil echter niet altijd zeggen dat dit verschil ook belangwekkend is. Het belang van de
bevinding zal in de tekst worden toegelicht.

Indeling rapportage
De indeling van de rapportage is analoog aan de doelstellingen zoals geformuleerd door de opdrachtgevers
• het opsporen van bekende, maar in Nederland normaal gesproken niet voorkomende aandoeningen en

ziektebeelden (hoofdstuk 3);
• het volgen van trends en ontwikkelingen van diverse aspecten van diergezondheid (hoofdstuk 4);
• het opsporen van nieuwe aandoeningen en ziektebeelden, die in Nederland, of zelfs internationaal nog niet

bekend of beschreven zijn (hoofdstuk 5).

Gedetailleerde, cijfermatige (achtergrond)informatie is terug te vinden in de bijlagen.

De uitgangspunten voor de monitoring, evenals een beschrijving van de monitoringsinstrumenten, zijn verwoord in
bijlage 1.

Geraadpleegde bronnen
Voor de rapportages wordt gebruikgemaakt van onderstaande gegevensbronnen. Voor een juiste interpretatie van de
grafieken en tabellen in deze halfjaarrapportage staat in de titel of het onderschrift steeds vermeld uit welke bron
de informatie afkomstig is.

let i4 4,
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1 UMS (GO)

Rappo1ae erqezrtihed Varkens - Erse halfjaar 2016
-

LIMS staat voor ‘Laboratorium Informatie en Management Systeem’. In dit systeem worden de gegevens vastgelegd
van dieren en diermaterialen die voor onderzoek worden aangeboden aan 6). Vanaf het moment van binnenkomst tot
aan het verzenden van de onderzoeksresultaten worden de gegevens in het systeem gebracht en bewaard. Voor de
monitoring zijn in het bijzonder van belang de gegevens afkomstig uit de sectiezaal en die met betrekking tot
btoedmonsters.

2 .MoRP (GO)
MoRP is de afkorting voor Monitoring Registratie Programma’; relevante gegevens van bedrijfsbezoeken en
telefonische contacten (GO Veekijker) worden in dit programma geregistreerd. Dit betreft onder andere: wie belt,
welk dier/type en de reden/ het onderwerp. MoRP geeft inzicht in de beLangrijkste vragen en probLemen die spelen
in het veld.

3 . Gegevens van derden
Voor het volgen van trends in de tijd, worden incidenteel bestanden van derden (EU, 01E, ADNS,
CVI) met relevante diergezondheidsinformatie geanalyseerd. Daar waar dergelijke informatie wordt gebruikt, staat
dat vermeld in de tekst.

4 . Online Monitor
Sinds juli 2015 is de online monitor operationeel. Sinds 1januari 2016 heef: de online monitor een verplicht
karakter. Dierenartsen registeren tijdens bezoeken aan varkensbedrijven of sprake is van gezondheidsproblemen en
zo ja welke leeftijdscategorie het betreft en welk orgaansysteem betrokken is. Zo mogelijk wordt een waarschijnLijk
heidsdiagnose gemeld en of de diagnose is bevestigd met aanvullend onderzoek: Gegevens worden via VeeOntine
digitaal gemeld aan GO, die de database beheert.
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Voor u ligt de rapportage ‘Monitoring Dierziekten Varkens’ van het eerste halfjaar van 2016.

GD vervult een centrale rol in de monitoring van de gezondheid van varkens in Nederland. De Producenten
Organisatie Varkensbouderij (POV) en het ministerie van Economische Zaken (EZ) (Directie Dierlijke Agroketens en
Dierenwetzijn) financieren de monitoring.

Deze monitoring is ingericht om de sector en de overheid te voorzien van relevante informatie over diergezondheid,
zoönoseri en voedselveiligheid. De informatiebehoefte van de sector en overheid zijn vertaald in onderstaande
doelstellingen voor de monitoring:
• het opsporen van bekende, maar in Nederland normaal gesproken niet voorkomende aandoeningen en ziektebeelden;
• het volgen van trends en ontwikkelingen van diverse aspecten van varkensgezondheid;
• het opsporen van nieuwe aandoeningen en ziektebeelden die in Nederland, of zelfs internationaal nog niet bekend

of beschreven zijn.

De sector en het ministerie van EZ hebben deze informatie uit de monitoring nodig om snel te kunnen ingrijpen bij
eventuele problemen en, waar nodig, het beleid bij te stelten. GO verzamelt alle relevante informatie voor de
rapportage, interpreteert deze en rapporteert hierover per kwartaal of per direct als de aard van de bevinding
hierom vraagt. Zo nodig adviseert GO de belanghebbenden over eventuele vervolgacties.

1 Voorwoord
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2 Samenvatting monitor eerste halfjaar van 2016

In het eerste halfjaar van 2016 hebben de dierenartsen van de afdeling varkensgezondheidszorg (VGZ) 503
telefonische vragen beantwoord. Van de bellers was 80 procent dierenarts, 10 procent veehouder en 10 procent
voorlichter of een andere vragensteller. Van alle vragen had 44 procent betrekking op specifieke ziekten en
ziekteverwekkers en 43 procent op gezondheidsprobtemen. Daarnaast zijn vragen gesteld over zoötechnische
onderwerpen en onderwerpen die niet direct aan de monitor waren te koppelen (13 procent>.
In het eerste halfjaar zijn 1315 secties op varkens verricht, waarvan 75 (5,7 procent) op verworpen biggen. In totaal
zijn bij de ingezonden varkens 78 verschillende diagnoses gesteld bij het pathotogisch onderzoek.
In het kader van de moriitoring zijn 17 bedrijfsbezoeken afgelegd door een dierenarts van VGZ. Daarbij waren twee
bezoeken in het kader van verdenking op varkenspest en één in het kader van verdenking op de Ziekte van Aujesaky.

Er waen negen redenen voor de overige veertien bedrijfsbezoeken, namelijk te veel uitvat bij biggen (twee keer),
verwerpen einde dracht (één keer), mummies en doodgeboren vruchten (één keer), PRRS aanpak (drie keer), een
exotische worminfectie (één keer) en terugkomers (één keer), aanpak PED (twee keer), luchtwegprobtemen/App
(één keer) en uitval zeugen (twee keer).
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Figuur 2.1. Aantal secties, vragen aan de Veekijker Varken en bedrijfsbezoeken per periode van een halfjaar over
de periode 2006 tot en met het eerste halfjaar van 2016.
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Diergezondheidsbarômeter (eerste halfjaar van 2016)
De diergezondheidsbarometer geeft in één oogopstag de stand van zaken weer rondom de belangrijkste
waarnemingen van de gezondheid van varkens.

Ziekte/aandoeningf Korte omschrijving Rustig1 Verhoogde Nader
gezondheldskenmerk attenti& onderz.’
Artikel 15 ziekten (aangifte- en bestrijdingsptichtig)

i4ond-en-ktauwzeer (MKZ) Nederland is vrij sinds 2001. *

1’ halfjaar 2016 geen uitbraken in Europa,
wel in Turkije en Algerije

Klassieke varkenspest (KVP) Nederland is vrij sinds 1997.
1 halfjaar 2016 geen uitbraken in Europa,
uitbraak wilde zwijnen in Rusland

Afrikaanse varkenspest Nederland is vrij sinds 1986.
(AVP) r halfjaar van 2016 uitbraken gemeld in Italië

(Sardiniê), de Baltische staten en Polen (vooral
wijde zwijnen)
AVP is endemisch in Sardinië

Blaasjesziekte (SVD) Nederland is vrij sinds 1994. *

P halfjaar 2016 geen uitbraken in Europa.
Brucellose Nederland is Vrij sinds 1969. *

1 halfjaar 2016 geen uitbraken in Europa.
Ziekte van Aujeszky (ZvA) Nederland is vrij sinds 2007 (vaccinatie

verboden); ie halfjaar 2016 geen uitbraken in
lidstaten van de EU met art. 10-status’.
Tsjechië ZvA bij een hond

Artikel 100 ziekten (aangifteptichtig)

Satmonellose Veel minder vragen dan voorheen *

Uit monitoring

Kreupelheid Opnieuw meer vragen, ook over rol Mycoplasma *

hyosynovioe
PED Veel minder vragen, weinig uitbraken

PRRS Toename van het aantat vragen, onder andere
over sequentie-analyses

Uitval biggen en zeugen Toename aantal vragen

1 Rustig: geen actie vereist of actie leidt naar verwachting niet tot een duidelijke verbetering
Verhoogde attentie: attendering op een bijzonderheid

‘Nader onderzoek: nader onderzoek is lopend of gewenst
‘Artikel 10-status: vrij van ZvA en vaccinatie niet toegestaan

8
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Meest besproken specifieke ziekten en problemen
Hieronder staat in twee tabellen aangegeven over welke specifieke ziekten (tabel 2.1) en over welke gezondheids-
problemen (tabel 2,2) de meeste vragen gesteld werden in het eerste halfjaar van 2016. Een compleet overzicht van
de gestelde vragen is te vinden in bijlage V, tabel ‘1.1 en tabel V.2.

Specifieke ziekten en ziekteverwekkers

In het eerste halfjaar van 2016 werden de meeste vragen met betrekking tot specifieke ziekten gesteld over PRRS.
Het percentage vragen over PED neemt gestaag af. Het is al weer bijna twee jaar geleden dat de ziekte in Nederland
voor het eerst sinds lange tijd is vastgesteLd. De situatie is in Nederland inmiddels stabiel rustig. Het percentage
vragen over salmonella is eveneens gedaald. Opvallende nieuwkomer in de lijst is Mycoplasma hyosyncvfae. Deze
ziekteverwekker staat de laatste tijd meer in de belangstelling in samenhang met kreupelheidsproblernen bij
vleesvarkens.

Tabel 2.1 Top tien van de specifieke ziekten waarover de meeste vragen aan de Veekijker Varken zijn
gesteld in het eerste halfjaar van 2016, het eerste en het tweede halfjaar van 2015 en gemiddeld
over de gehele looptijd van de Veekijker (sinds 2003)

r haLf jaar 2 half jaar 1’ half jaar voortschrijdend
2015 2015 2016 gemiddelde

PRRS 8,7% 10,4% 16,9% 15,3%

PED 23,5% 15,6% 13,8% 1,6%

App 4,2% 5,5% 8,5% 5,9%

Circo (+PDNS) 4,8% 5,2% 6,6%

E. coli 3,0% 5,1% 4,2d/ 3,2%

Streptococcen 4,4% 4,4°/o 4,2% 7,4%
Mycoplasma hyopneumoniae 4,0% 4,1% 4,2% 4,1%

Mycoplasrna hyosynoviae 0.3% 1,5% 3,9% 0,3%

Brachyspira spp. 2,6% 4,0% 3,8% 5,4%

Salmonelta 14,3% 10,6% 3,7% 7,4°ic

Overig 30,1% 33,7% 31,6% 42,9%

Totaal: 100% 100% 100% 100%
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Gezondhe!dsproblemen
Vragen met betrekking tot kreupelheid staan bovenaan in de top tien van vragen over specifieke
gezondheidsproblemen. Ten opzichte van het tweede halfjaar van 2015 is het percentage wederom gestegen en
vergeleken met het voortschrijdend gemiddelde is het zeer hoog. De meeste van deze vragen gaan over vleesvarkens,
opfokzeugen en volwassen varkens. Het percentage vragen over te hoge uitval, vooral bij biggen en zeugen. loopt de
laatste tijd gestaag op en ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

TabeL 2.2 Top tien van de gezondheidsprobtemen waarover de meeste vragen aan de Veekijker Varken zijn
gesteld in het eerste’halfjaar van 2016, het eerste en tweede halfjaar van 2015 en gemiddeld
over de gehele looptijd van de Veekijker (sinds 2003)

1’ haLf jaar 2’ haLf jaar 1’ haLf jaar voortschrijdend
2015 2015 2016 gemiddeLde

Kreupetheid 12.4% 17,7% 18,4% 7,3%

Uitval te hoog 10,6 % 11,2°/ 7,4%

Hoest (chronisch) 9,6% 7,9% 9,2% 8,1%

Diarree (afwijkende mest) 16,6% 6,0% 8,5% 8,3%

Plotseling dood 6,1% 5,4% 4,7% 5,2%
AchterbUjvers/slijters 4,9% 2,1% 3,8% 4,4%
Te veel doodgeboren 2,0% 1.4 3.3% 2,7%
Te veel terugkomers 3,6% 2,0% 3.1% 6,8%

Te Lage groei 1,4% 2,5% 2,8% 2,1%

Verwerpen midden dracht (6 - 14 weken) 2,4% 4,0% 2,7% 0,8%
Overig 31,8% 40,3% 32,3% 46,9°/

Totaal: 100% 100% 100% 100%



3 Aangifteplichtige ziekten volgens artikel 15 GWWD

In deze rapportageperiode zijn geen uitbraken geweest van aangifteplichtige ziekten in ons Land. In het
eerste halfjaar van 2016 zijn twee edrijfsbezoeken in verband met verdenking op klassieke varkenspest
(KVP) afgelegd door een speciaUstenteam in opdracht van de NVWA. Op grond van nader onderzoek bleek
er geen sprake te zijn van een KVP-besmetting. Er is in het eerste halfjaar van 2016 één bedrijfsbezoek
afgelegd in het kader van een verdenking van de ziekte van Aujeszky (ZvA), een infectie met het
Aujeszkyvirus kon niet bevestigd worden.

In het eerste halfjaar van 2016 zijr 46 bloedmonsters afkomstig vai wilde zwijrien onderzocht op de
aanwezigheid van afweerstoffen tegen aangifteplichtige ziekten (zie bijlage 3). In de onderzochte
bloedmonsters zijn géén afweerstoffen aangetroffen tegen ZvA, KVP enAfrikaanse varkenspest (AVP). In
totaal zijn, in het eerste halfjaar van 2016, 429 bloedmonsters ingezonden voor onderzoek op ZvA, KVP en
AVP (zie bijlage 3). De te onderzoeken aantallen zijn gemaximeerd p 300 per jaar, 75 per kwartaal. De
testen worden om de twee maande i uitgevoerd.

Sinds 1 juni 2015 worden op Last van het ministerie van EZ geen monsters meer onderzocht op SVD en
mond-en-ktauwzeer (MKZ). Vanaf 13juni 2015 worden de monsters uit Zuid-Limburg niet meer standaard
virologisch getest op t(VP middels de PCR-test.

3.1 Aangifteplichtige ziekten in Europese unie
(informatie onder aridete atkmstig van de websites van de 0E, DEFRA, AONS. SLoPAFF en Promed)

Tabel 3.1 Aantal uitbraken in Europese Unie, in het le halfjaar 2016
Bron: Aninial Disease Notification System

Ziekte Land Laatste uitbraak # uitbraken in # uitbraken in
2 kwartaal 2016 1iiifjar 2016

*witd/gehouden (totaal) *wild/gehouden (totaal)

AVP Estiand 3)jun 2016 2O3/0 (203) *548/0 (548)
Litouwen 3) jun 2016 50/1 (51) 94/1 (95)
Letland 3)jun 2016 136/0 (136) 377/0 (377)
Polen 3)jun 2016 9/1 (10) 15/1 (16)
Italië (Sardinië) 2)jun 2016 0/15 (15) 37/17 (54)

KVP Lettand 26 mrt 2015 0 0

SVD Italië 0 mei 2015 0 0

AVP’.Afrikaan5e Varkenspest, VPILassieks Varkenspest, 5VD—baasjeszekte

11
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Mond- en klauwzeer
Er waren geen meldingen van MKZ in Lidstaten van de Europese unie.

Afrikaans varkenspest
In het eerste halfjaar waren er in Italië 17 meldingen van AVP onder gehouden varkens, en 37 bij wilde
zwijnen (zie tabeL 3.1). In Sardinië is AVP endemisch in de (wilde) zwijnenpoputatie aanwezig. In Polen is
in het tweede kwartaal (juni) 2016 voor het eerst een uitbraak gemeld op een varkensbedrijf met 292
varkens.

KLassieke varkenspest
In het eerste halfjaar zijn in de Europese Unie geen uitbraken van KVP gemeld.

Btaasjesziekte
In het eerste halfjaar van 2016 zijn géén uitbraken van blaasjesziekte (SVD) gemeld.

Ziekte van Aujeszky
Er waren geen meldingen van Aujeszky-uitbraken onder gehouden varkens in lidstaten van de Europese
Unie in het eerste halfjaar van 2016. Wel is in Tsjechië in januari 2016 Aujeszky geconstateerd bij een
hond. Deze hond was eind 2015 in contact geweest met wilde zwijnen.

Aangifteplichtige Ziekten Buiten Europese Unie
(bron DIE. WAHID, ProMed-mait)

KLassieke varkenspest
In het Europese deel van Rusland is één geval van KVP onder wite zwijnen gemeld in het tweede kwartaal van 2016.
KVP is in Rusland endemisch en er geldt een vaccinatieplicht.

Afrikaanse varkenspest
In het eerste halfjaar van 2016 waren er negen meldingen van AVP in Oekraïne (vier meldingen betroffen
gehouden varkens, waarvan één bedrijf met 700 varkens, in West-Oekraïne, dicht tegen de grens met
Roemenië, in juni 2016).
In Rusland is in het tweede kwartaal van 2016 één uitbraak van AVP gemeld onder wilde zwijnen.

Mond- en kLauwzeer
In Turkije zijn in het eerste halfjaar van 2016 in totaal 388 MKZ-uitbraken gemeld (bron ADNS). In het
tweede kwartaal van 2016 is een uitbraak van MKZ gemeld onder runderen in Algerije.

12
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1_1

Figuur 31 Situatie van Afrikaanse varkenspest (Rusland, Oekraine, Wit-Rusland, Baltische Staten):
gemelde gevallen vanaf 1 januari 2016 tot 30 juni 2016
(bron: WAHID, 01E)

Ter oriëntatie een kaart van Europa waarop staan genoemd de tanden die deels in Europa en deels
in Azië liggen:
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4. Trends eerste halfjaar van 2016

Inleiding
Gedurende de looptijd van de GD monitor is het percentage diagnoses hij varkens aangeboden voor pathotogisch
onderzoek waarbij een bacteriète infectie is vastgesteld als oorzaak van een gezondheidsprobleem, gestaag
opgelopen. In 2004 lag het percentage rond de 40 procent en de laatste tijd is dat ongeveer 52 procent. Deze trend
gaat gepaard met een afname van het aantal dieren waarbij een ontsteking is gediagnosticeerd zonder dat daarvoor
een oorzaketijke ziekteverwekker is aangetoond (‘ontsteking, overige’ van 20 naar 15 procent). Ook het percentage
inzendingen waarbij in het geheel geen oorzaak kon worden vastgesteld (‘oorzaak onbekend’) is gedaald, van 16 naar
9 procent. Opvallend constant bleven in al die jaren het percentage ingezonden dieren met een virusinfectie als
oorzaak (‘virale infectie’: 9 procent) en het percentage dieren waarbij een niet-infectieus gezondheidsprobleem werd
vastgesteld (‘niet-infectieus’: 15 procent>. De toename van het percentage met een bacteriele infectie als diagnose is
vermoedelijk vooral het gevolg van verbeterde diagnostiek en niet van een daadwerkelijke toename van het aantal
gezondheidsproblemen door een bacteriële infectie. Zie voor het verloop van de verhoudingen tussen de diverse
oorzaken figuur 4.4.
Het beeld varieert sterk per leeftijdscategorie. Veruit de meeste bacteriële aandoeningen worden vastgesteld bij
vleesvarkens, vooral Luchtaandoeningen veroorzaakt door Actrnobaciltus pteuropneumonioe (App) en flycoplasma
hyopneumoniae. Bij zeugen overheersen de niet-infectieuze aandoeningen zoals acute hartdood en draaiingen van
maag, milt en darm.
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Figuur 4.1 Verloop van de verhouding tussen gediagnosticeerde oorzaken bij pathotogisch onderzoek van
varkens ingezonden naar GD in de periode 2004 - 2016
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Repo1tge trt.oin:; Dier zcrdheid Varkens Eerste hala r 2016

4.1 Luchtwegprobtemen

4.1.1 Algemeen
De meest gestelde diagnose bij pathotogisch onderzoek van varkens is een infectie met App. Dat wordt vooral
vastgesteld bij vleesvarkens. Het percentage vragen over App aan de Veeki;ker is in 2016 weer opgelopen.

4.1.2 Biggen
Bij zuigende biggen worden relatief weinig luchtwegprobtemen gediagnosticeerd. Het aantal telefonische vragen
over luchtwegproblemen bij zuigende biggen is zeer beperkt.
Een kwart van de ingezonden gespeende biggen voor pathotogisch onderzoek had in de eerste helft van 2016 een
tuchtweginfectie. Ook hier gaat het vooral om tongontstekingen veroorzaakt door diverse ziekteverwekkers zoals
App, Koemophilus parosuis (ziekte van Glasser) en Streptacoccus suis. Het aantal vragen over Haemopbiius parasuis bij
gespeende biggen was in het eerste halfjaar van 2016 wat hoger dan gemiddeld.

4.1.3 VLeesvarkens
Luchtwegaandoeningen zijn de meest gediagnosticeerde gezondheidsprobtemen bij pathotogisch onderzoek van
vlees (en opfok-)varkens. Van alle ingezonden dieren in deze leeftijdscategorie heeft 44 procent een
Luchtwegaandoening. De meest aangetoonde ziekteverwekker is App, die bij ruim een kwart van de ingezonden
varkens wordt aangetoond. Enzoötische pneumonie, doorgaans veroorzaakt door I4ycopiasma hyopneumaniae, komt
eveneens geregeld voor (5 procent).

4.1.4 Volwassen varkens
In de eerste helft van 2016 zijn slechts vijf volwassen varkens bij pathologisch onderzoek gediagnosticeerd met een
tuchtwegaandoeging. Daarvan hadden er vier een longontsteking door App. Aan de telefoon stelt men nauwelijks
vragen over luchtwegproblemen bij volwassen varkens.

4.2 Maagdarmaandoeningen

4.2.1 Atgemeea

Bij biggen wordt bij pathologisch onderzoek vaak een (infectieuze) maagdarmaandoening vastgesteld. Bij de
zuigende biggen gaat het meestal om een clostridiuminfectie en bij gespeende biggen meestal om een E. cvii
infectie. Gediagnosticeerde maagdarmaandoeningen bij volwassen varknshebben vaak geen infectieuze oorzaak.

4.2.2 Zuigende biggen
De meest gediagnosticeerde maagdarmaandoeningen bij zuigende biggen zijn clostridiuminfecties (25 procent) en
geboortediarree door E. cvii (11 procent).
Het percentage telefonische vragen over maagdarmaandoeningen bij zuigende biggen Lag in de eerste helft van 2016
rond het tangjarig gemiddelde. De vragen over specifieke oorzaken van maagdarmaandoeningen bij zuigende biggen
gingen meestal over clostridiuminfecties.

4.2.3 Gespeende biggen
Ongeveer een kwart van de ingezonden gespeende biggen voor pathologisch onderzoek, heeft een
maagdarmaandoening. De helft van deze dieren heeft speendiarree. Daarnaast wordt bij gespeende biggen ook vaak
de diagnose oedeemziekte vastgesteld, waarmee E. cvii een belangrijke ziekteverwekker is en blijft. Ook aan de
telefoon gaan veel vragen over E, cvii, maar in 2016 relatief veel minder dan vorig jaar.
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4.2.4 Vteesvarkens
Het aantal ingezonden varkens met een maagdarmaandoening is in 2016 met 22 procent juist onder het Iangjarig
gemiddelde en duidelijk lager dan in 2015. Opvallend is dat bij de helft van de dieren de diagnose PIA/ ileïtis is
gsteld. Dat is duidelijk meer dan voorheen. Anderzijds was het aantal vragen aan de Veekijker over PIA! I[etis niet
hoger dan voorheen. In het eerste kwartaal van 2016 zijn nog erg veel vragen gesteld over PED bij vleesvarkens. In
het tweede kwartaal was dat beduidend minder. Bekend is dat PED zich vooral in de koudere maanden manifesteert.
Het percentage vragen over salmoneUc is sterk gedaald in 2016. De vragen hadden voorheen vooral betrekking op de
aanpak van salmonelta in verband met export naar Duitsland.

4.2.5 Volwassen vârkens
Van de 18 zeugen met maagdarmaandoeningen (23 procent) die ingezonden zijn in de eerste helft van 2016, bleken
14 een draaiing te hebben van maag, darm, milt of teverLobben of ze hadden een maagzweer. Dergelijke problemen
zijn vaak te koppelen aan de voeding en/of stress. Leverlobtorsies kunnen ontstaan als de ophangconstructie van de
lever is beschadigd als gevolg van opeenvolgende maagdilataties. Die kunnen het gevolg zijn van enerzijds
schrokkerig en zeer snel eten en anderzijds van gasvorming door bijvoorbeeld vergisting in het maagdarmkanaal.
Mogelijk is er een verband met het voersysteem, bijvoorbeeld als zeugen slechts eenmaal daags gevoerd worden met
oog op het handhaven van de rust op stal indien de zeugen in groepen niet individueel gevoerd kunnen worden.

4.3 Vruchtbaarheidsprobtemen:

4.3.1 Verwerpers

Van alle inzendingen voor pathotogisch onderzoek in de eerste helft van 2016 betreft 5,7 procent tornen verworpen!
doodgeboren biggen. Het percentage inzendingen van verworpen vruchten waarbij geen oorzaak kan worden
vastgesteld is 64 procent. Het percentage verworpen biggen waarbij een PRRS-infectie wordt vastgesteld ligt
steevast rond de 10 procent. Over de jaren heen blijkt dat in het eerste kwartaal doorgaans relatief vaak PRRS de
oorzaak is van verwerpen. De oorzaak van verwerpen is vaak niet een aandoening van de verworpen biggen, maar
een probleem bij de zeug of haar omgeving.

D parvovirus (13%)

PRRS (11%)

D bacteriële infecties (8%)

• mummificatie (2%)

O circovirus (1%)

O placentitis (1%)

S geen oorzaak vastgesteld (64Ç/0)

Figuur 4.2 Oorzaken verwerpen / doodgeboorte bij ongeboren / vroeggeboren vruchten ingezonden voor
16 pathologisch onderzoek (eerste helft 2016)



Van alle vragen aan de Veekijker over gezondheidsprob[emen bij zeugen gaat ongeveer de helft over vruchtbaarheids
problemen zoals berigheidsprobtemen, terugkomers en verwerpers. Een zesde van de vragen gaat over verwerpen in
verschillende stadia van de dracht.

4.4 Locornotieprob[ernen

4.4.1 Algemeen
Over kreupetheid krijgt de GO Veekijker nog steeds meer vragen. Dit gaat vooral over vleesvarkens, Een belangrijke
ziekteverwekker is en blijft Streptococcus suis, zowel als oorzaak van meninitis alsook van gewrichtsontsteking. Aan
de telefoon gaan veel vragen over Mycoplosmo hyosyr7oviae, een mogelijke veroorzaker van gewrichtsontsteking.

4,4.2 Zuigende biggen
Als bij pathologisch onderzoek van zuigende biggen een locomotieprobleem wordt vastgesteld, betreft dat
doorgaans een gewrichtsontsteking, onder andere veroorzaakt door Strepto.cccus sufs. Aan de telefoon stelt men
weinig vragen over kreupelheid hij ongespeende biggen.

4.4.3 Gespeendebiggen
Bij gespeende biggen kâmen veel bewegingsproblemen voor. Hiertoe rekenen we ook de problemen als gevolg van
een hersenvliesontsteking, aangezien daarbij het meest in het oog springende verschijnsel is dat de dieren niet meer
kunnen lopen. De meest voorkomende oorzaak is een infectie met Streptococcus suis. Gewrichtsontstekingen worden
eveneens frequent vastgesteld. Ook daarbij speelt Streptococcus suis een hoofdrol.

4,4,4 Vleesvarkens
Weinig vlees en opfokvarkens komen naar GD voor pathologisch onderzoek wegens bewegingsproblemen, aangezien
kreupelheid doorgaans geen dodelijke aandoening is. Ook bij vleesvarkens komt nog geregeld een hersenvlies
ontsteking door in het bijzonder Streptococcus suis voor met als gevolg een arnstige tocomotiestoornis. Zo nu en dan
is osteochondrose vastgesteld bij een ingezonden vleesvarken.
Het aantal vragen aan de Veekijker over kreupelheid bij vleesvarkens is opvallend hoog. Kreupelheid wordt in de
praktijk kennelijk ervaren als een fors gezondheidsprobleem, Bij een deel van de vragen gaat het over de mogelijke
rol van een infectie met Mycoplosma hyosynoviae. Die belangstelling is mede het gevolg van een eerder door GO
uitgevoerd pilotonderzoek waarbij gericht gezocht is naar deze ziekteverwekker bij varkens met een gewrichts
ontsteking. Ook relatief veel vragen hebben betrekking op het botmetabolisnie en osteochondrose
(botmineralisatie).

4.4.5 Volwassen varkens
De twaalf zeugen die in het eerste halfjaar van 2016 zijn ingezonden wegens kreupelheid hadden ofwel een
gewrichtsontsteking (acht), ofwel een botfractuur (vier>. Dat laatste kan het gevolg zijn van trauma, maar het kan
ook samenhangen met een slechte botmineralisatie. Ook bij de volwassen varkens gaan Vrij veel vragen (15 procent)
over kreupelheid.
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4.5 Algemene (infectie)ziekten

4.5.1 Algemeen
Algemene infectieziekten zoals infecties met Streptococcus suis. Hoemophitus parasuis, PRRS-virus of circovirus zijn
een behoorlijk constante factor in de varkenshouderij. Het percentage vragen over deze ziekteverwekkers aan de
Veekijker is in de tijd enigszins variabel maar blijft substantieeL In het laboratorium worden de ziekteverwekkers
vaak aangetoond, hetzij bij pathologisch onderzoek dan wel bij serologisch onderzoek. De maatschappelijke
discussies over uitval van zuigende biggen respectievelijk zeugen lijken zich te vertalen in een toenemend aantal
vragen over deze onderwerpen aan de \Ieekijker.

4.5.2 Streptococcus suis
Streptococcus suis veroorzaakt bij het varken uiteenlopende ziektebeelden. Het prominentst is de hersenvlies
ontsteking (meningitis) bij gespeende biggen. In figuur 4.3. is de verdeling van diagnoses weergegeven zoals die
door de pathotogen van GO zijn vastgesteld. Van alle inzendingen van varkens heeft 20 procent een infectie met
Streptococcus suis. Dat is vergelijkbaar met het voorgaande halfjaar. Ook de verdeling van de gediagnosticeerde
aandoeningen wijkt in de eerste helft van 2016 zeer weinig af van die in 20i5.
Het aantal vragen over Streptococcus suis-infecties aan de Veekijker ligt met 4,2 procent op hetzelfde niveau als
vorig jaar. Dat is wel vrij ruim onder het tangjarig gemiddelde van 7,4 procent.

1 meningftis (46C/a)

S sepsis (39%)

1 pneumonie (7%)

- endocarditis (7%)

L (poly)arthritis (1%)

Figuur 4.3 Aandoeningen bij varkens veroorzaakt door een Streptococcus suis-infectie.
Resultaten pathologisch onderzoek eerste helft 2016

18
-



- apportage nitodng Dwrjezondhei Varkens Eerste hai.fjaar 2015

4.5.3 Haeinophllus pansuîs
Woernophikis porasuis is bij het varken verantwoordelijk voor uitee lopende ziektebeelden. In de eerste helft van
2016 is de ziekteverwekker aangetroffen in ruim 2.3 procent van alle ingezonden varkens, vooral als oorzaak van
pneumonie en sepsis (bloedvergiftiging). Aandoeningen zoals poljserositis en pericardftis die ook vaak door
Hoemophilus parasuis worden veroorzaakt, zijn gediagnosticeerd lrj ongeveer 2,9 procent van alle ingezonden
varkens. Het kweken van de bacterie vergt speciale voorzieningen maar sinds kort is tevens een PCR-test
beschikbaar om de aanwezigheid van de ziekteverwekker aan te tonen.
Het aantal vragen over Hoemophitus porasuis ligt met 3,1 procent op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar, maar dat
is wel hoger dan het langjarig gemiddelde van 1,8 procent.

R pneumonie (30%)

sepsis (14%)

polyserositis (37%)

pericarditis (19%)

Figuur 4.4 Aandoeningen bij varkens die (waarschijnlijk) zijn veroorzaakt door een HaemophiLus
parasuis-infectie. Resultaten pathotogisch onderzoek eerste helft 2016

4.5.4 PRRS-virus
PRRS-virusinfecties als oorzaak voor gezondheidsproblemen worden bij pathologisch onderzoek niet bijzonder vaak
aangetoond. Meestal betreft dat in de eerste helft van 2016 een algemene infectie (1,8 procent) of verworpen
vruchten (0,8 procent). PRRS kan ook een interstitiële tongontsteking (0,2 procent) veroorzaken. PRRS-virus wordt
in het laboratorium van GO vaker aangetoond in serum van viremische varkens.
Het aantal vragen over PRRS aan de Veekijker is met 16,9 procent hoger dan tevoren en ook hoger dan het langjarig
gemiddelde. De toename kan onder meer te maken hebben met het feit dat de laatste tijd meer vaccins op de markt
zijn gekomen. Veehouders en dierenartsen witten steeds vaker van een aangetoond PRRS-virus een sequentie-anatyse
laten uitvoeren om te kunnen beoordelen of een aangetoond virus aen vaccin- dan wel een vetdstam betreft en of de
herkomst van een gevonden vetdstam bedrijfseigen is of dat het een nieuwe introductie is.
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4.5.5 Circovirus
Circovirusinfecties als oorzaak van gezondheidsproblemen worden evenmin vaak aangetoond bij pathologisch
onderzoek. Meestal betreft dat in de eerste helft van 2016 een algemene infectie (1,8 procent) of doodgeboren
vruchten (0,1 procent) en een enkele keer PONS (0,3 procent). Circovirus wordt in het Laboratorium van GO vaker
aangetoond in serum van viremische varkens. Omdat het circovirus wereldwijd endemisch voorkomt en in de meeste
Nederlandse varkensbedrijven aanwezig is, is het bij de beoordeling van resultaten van onderzoek (PCRtesten) altijd
van belang te weten hoe veel virusdeeltjes er zijn aangetoond in weefseL van varkens en of het aantonen van de
ziekteverwekker daadwerkelijk gepaard gaat met ziekteverschijnseten die passen bij een circo-infectie. Het aantal
vragen over circovirus aan de Veekijker ligt in 2016 met 5,2 procent rond het langjarig gemiddelde.

4.5.6 Uitvat en sterfte
De Laatste tijd is de belangstelling voor uitvat en sterfte van zuigende biggen in relatie tot een traag geboorte-
proces en het aantal doodgeboren biggen toegenomen. Ook in het aantal vragen aan de Veekijker over de afgelopen
10 jaar is een tendens zichtbaar tot meer vragen over deze materie, zie figuur 4.5.
Een vergelijkbaar beeld is te zien in de ontwikkeling van het aantal vragen over uitval bij zeugen (zie figuur 4.6.)

30%

25%

20%
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Figuur 4.5 Percentage vragen aan de Veekijker over uitval van zuigende biggen, doodgeboorte en een traag
werpproces (periode 2006 — 2016)
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Figuur 4.6 Percentage vragen aan de Veekijker over uitvat van zeugen (periode 2006 — 2016)

44 OnUne Monitor

4.6.1 Inleiding’

Sinds 1juli 2015 is de online monitor, het digitale systeem voor de monitoring van de varkensgezondheid in
Nederland, operatioieel. Vergeleken met de bestaande passieve monitor (Veekijker, pathologisch onderzoek van
ingezonden dieren) biedt de onhine monitor een actief en meer representatief beeld van de gezondheidsstatus van
de Nederlandse varkensstapet aangezien in beginsel alle dierenartsen informatie verstrekken. In dit systeem noteert
de dierenarts tijdens of na ieder bedrijfsbezoek de ah dan niet aanwezige klinische verschijnselen op de varkens-
bedrijven. Wanneer er geen problemen waargenomen zijn, kan dit genoteerd worden als ‘geen afwijkingen’. Zijn er
wel afwijkingen, dan geeft de dierenarts de opvallende zaken (de hoofdlijn, geen details) weer. Doordat zowel de
aan- als afwezigheid van klinische verschijnselen worden geregistreerd, is het veel beter mogelijk om het relatieve
belang van de bevindingen in te schatten en daarmee ook de verschillende tussen regio’s en de trends in de tijd.
In de maandelijkse overzichten voor de dierenartsen worden de resultaten van de eigen praktijk weergegeven ten
opzichte van het Landelijk gemiddelde. Daarnaast worden van veelvoorkomende aandoeningen landkaartjes gemaakt
waarop de verspreiding van de aandoeningen per regio in beeld is gebracht.
Wanneer het systeem meerdere jaren draait, kunnen ook modellen qebouwd worden om veranderingen in de tijden
ruimte automatisch op te merken. Hierdoor kan de onhine monitor een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de
signalering van ziekte-uitbraken,

4.6,2 Stand van zaken eerste halfjaar 2016
Sinds 1januari 2016 heeft de online monitor een verplicht karakter in het kader van IKB en de geborgde dierenarts.
Sindsdien omvatten de meldingen ongeveer 40 procent van 4e varkensbedrijven, namelijk ruim de helft van de
zeugenbedrijven en 37 procent van de vleesvarkensbedrijven (zie ook tabel 4.3.).

21

— - -_____

12

1o

4%.

2%

- -.,-, ,, .‘--‘ , .,, ‘ ‘.. ‘ %1.’ %‘ . ‘1,” . “‘‘, “:‘



22

Tabel 4.3 Aantal ingevoerde UBN’s per maand

maand aantal ingevoerde bedrijven met zeugen & bedrijven met bedrijven met
LJBN’s* ongespeende biggen* gespeende biggen* vLeesvarkens*

januari 2584 983 1102 1612
februari 2627 1004 1115 1653
maart 2584 991 1117 1605
april 2664 1018 1145 1653
mei 2675 1024 1140 1679
juni 2626 971 1096 1649

De aantallen tellen niet precies op omdat op sommige bedrijven verschillende diercategorieën aanwezig zijn en anderzijds niet
van alle bedrijven is geregistreerd welke diercategorieën aanwezig zijn.

Op ongeveer 40 procent van de bezochte UBNs zijn door de dierenarts afwijkingen geconstateerd.

De meest geregistreerde afwijkingen zijn vruchtbaarheidsprobtemen bij zeugen, rnaagdarmprobtemen bij
ongespeende biggen, problemen met het zenuwstelseL maagdarmkanaal en ademhaling bij gespeende biggen en
ademhalingsproblemen bij vleesvarkens (zie tabel 4.4.).

Tabel 4.4 BeLangrijkste orgaansystemen waarbij in de online monitor een aandoening is gemeld per
Leeftijdscategorie in de periode januari - juni 2016, uitgedrukt in percentage binnen de
betreffende categorie

leeftijdscategorie orgaansysteem
ongespeende biggen digestie 10

locomotie 4
gespeende biggen centraal zenuwstelset 18

respiratie 17
digestie 8
locomotie 3

huid 2
vleesvarkens/opfok respi ratie 19

digestie 7
locomotie 3

zeugen fertiliteit 4
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Aangezien de online monitor nu ongeveer een jaar operationeel is, is het voor het vaststellen van subtiele trends
nog vroeg. Duidelijk is wel al te zien dat bijvoorbeeld het percentage bezoeken waarbij Luchtwegproblemeri worden
gezien hij vleesvarkens sterk afneemt in de loop van het voorjaar van ongeveer 28 procent in januari naar 18 procent
in juni (zie figuur 4.7.) Dat sluit aan bij de waarneming dat luchtwegpathogenen zoals App en PRRS bij GO meer
worden gediagnosticeerd in de winterperiode.

Ademhalingsproblemen bij optok/vleesvarkens

Oost-fJederand

z

— ZuidNederland

w
1

— Noord!West
Nederland

no de ftb mrt nei juni

Figuur 4.7 Ontwikkeling in de onUne monitor van het percentage vteesvarkensbedrijven waar een
luchtwegaandoening is vastgesteld door de praktiserende dierenarts.

4.7 Ontwikkeling in de gevoeligheidspatronen van ziekteverwekkers voor
antibiotica

4.7,1 tnteidng
Als bij bacteriologisch onderzoek ziekteverwekkende bacteriën worden gekweekt, wordt vervolgens een
gevoetigheidsbepating uitgevoerd om na te gaan voor welke antibiotica deze bacterie in het laboratorium gevoelig
is. Aan de hand hiervan kan de dierenarts een onderbouwde keuze maken voor een bepaald antibioticum ter
behandeling van de betreffende infectie. GO voegt de resultaten samen om over langere perioden de ontwikkeling
van de gevoetigheidspatronen van bacteriën te volgen. Deze (overzichten van) gevoeligheidspatronen worden onder
andere gebruikt bij het opstellen van de KNMvD-formularia.

In bijlage IV (tabel IV.1 en IV.2) zijn de gevoeligheidspatronen weergegeven van de meest gekweekte bacteriën in
het eerste halfjaar van 2016, uitgesplitst per materiaaltyp (sectiemateriaal en ander monstermateriaal). De per
bacterie weergegeven antibiotica zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het Formutarium Varken van de KNMvO. Ter
vergelijking zijn, wanneer deze beschikbaar waren, ook de resistentiepercentages van 2013, 2014 en 2015
weergegeven. Het vergelijken van deze percentages tussen verschillende jaren is niet relevant indien er voor minder - 23
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dan twintig isolaten een gevoeligheidsbepaling is ingezet. Een daling of stijging van de ongevoetigheid is significant
genoemd hij een P-waarde van <0,05 en is een trend bij een P-waarde tussen 0,05 en 0,10.

De onderzochte isolaten zijn afkomstig van dieren die gestorven! geëuthanaseerd zijn (isotaten uit sectiernateriaal)
of klinisch ziek waren (isolaten uit niet-sectiemateriaal), waardoor de in bijLage IV weergegeven resistentie
percentages niet noodzakelijk representatief zijn voor de hete Nederlandse varkenshouderij.

Medio 2012 zijn de KNMvD formularia aangepast op basis van de veterinaire richtlijn ‘Smal-, versus
breedspectrum antibiotica en eerste, tweede en derde keuze op basis van Gezondheidsraad-advies’ (2011).
Indien van toepassing wordt bij de bespreking van de resultaten van de gevoetigheidsbepatingen in paragraaf
4.7.2 aangegeven of het antibioticurn als eerste, tweede- of derdekeuzemiddel. is gectassificeerd volgens het
KNMvD-formularium. In het nieuwe beleid wordt voor het aanwijzen van eerstekeuzemiddeten uitgegaan van
risico’s voor bepaalde, specifieke resistentieontwikketing: eerstekeuzemiddelen zijn per definitie middelen die
geen directe invloed hebben op het voorkomen van extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)/ AmpC
producerende organismen. Voor. de tweede keuze wordt het nee tenzij-principe gehanteerd; bij voorkeur inzetten
op basis van bekende gevoeligheid van de verwekker, De derde keuze geldt voor antibiotica die kritisch zijn voor
de humane gezondheidszorg. Deze middelen mogen alleen gebruikt worden bij individuele dieren als op basis van
bacteriologisch onderzoek inclusief gevoetigheidsbepating is aangetoond dat er geen alternatieven zijn.
Vanaf het vierde kwartaal van 2012 worden de gevoetigheidsbepatingen bij GO uitgevoerd door middel van een
microbouillonverdunningsniethode, de referentiemethode voor het maken van een antibiogram. Deze methode is
gebaseerd op het bepalen van Minimaal Inhiberende Concentraties (MICs). Per 1 april 2013 is het palet aan
antibiotica dat wordt getest uitgebreid en dusdanig samengesteld dat het zo goed mogelijk aansluit op de
nieuwe KNMvD-formutaria. Er worden uitsluitend enkelvoudige antibiotica getest en geen combinaties (met
uitzondering van TMP/S en amoxicitline/clavulaanzuur).

4.7.2 Resistentiépatronen van zekteverwekkers
Pathogene bacteriën uit sectiemateriaal
In het algemeen is er een gunstig beeld wat betreft de gevoeligheden voor antibiotica; de percentages ongevoelige
isotaten zijn de afgelopen jaren dalend. In het eerste halfjaar van 2016 zijn opnieuw Lagere percentages
Actinobacillus pleuropneumoniae-isolaten ongevoelig voor tiamuline en tildipirosine/ tilmicosine/ tulathromycine
gevonden; alle 98 isotaten waren gevoelig voor deze antibiotica en daarmee is het percentage ongevoelige isolaten
significant lager dan de percentages in 2015 en 2014. In 2015 was het percentage al significant lager dan in 2014.
De stijging van het percentage Bordetella bronchiseptica-isotaten ongevoelig voor trimethoprim-sutfonamiden die in
2015 werd waargenomen ten opzichte van 2014 en 2013 heeft in 2016 niet doorgezet. Het percentage
enteropathogene Escherichia coli ongevoelig voor amoxiciLline-clavutaanzuur is in 2016 niet verder gedaald; in 2015
werd een daling waargenomen ten opzichte van 2014 en 2013. Ook het percentage enteropathogene Escherichia
coli-isolaten ongevoelig voor cotistine is in het eerste halfjaar van 2016 niet verder afgenomen. De significante
daling van het percentage Pasteurella multocida-isolaten ongevoelig voor sulfonamiden en tildipirosine/ tilmicosine
/tulathrornycine die in 2015 werd opgemerkt, heeft in 2016 doorgezet; de percentages ongevoelige isolaten zijn
significant lager dan in 2015, 2014 en 2013 (zie Figuur 4.8). Sinds begin 2016 wordt niet meer standaard gelyseerd
paardenbloed aan de bouillon die wordt gebruikt voor het maken van een antibiogram van Pasteurelta en ook
Bordetella-species toegevoegd. Vera nderingen in percentages ongevoetige isolaten kunnen mogelijk (deeLs)
samenhangen met deze aanpassing, maar de daLing van het percentage Pasteurella multocida-isolaten ongevoetig
voor sulfonamiden en tildipirosine/ tilmicosine /tulathromycine was al in 2015 ingezet.
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Sulfonamiden

Tildipirosine/
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Tutathromcine

Figuur 4.8 Ongevoetigheid van Pasteuretta multocida-isolaten voor sulfonamiden en titdipirosine/
ti(mfcosfne/ tulathromycine

Sinds het overstappen op de microboui[lonverdunningsmethde met de uitgebreide testpane[s wordt een beperkt
aantal benzylperiicilline-ongevoelige Streptoccccus suis-isotaten waargenomen. Benzytpenicilline is volgens het
Forrnularium Varken het eerstekeuzeantibioticum voor de behandeling (per injectie) van hersenvties- en
gewrichtsontsteking veroorzaakt door Streptacoccus suis. In het nieuwe testpanel voor Streptococcus suis zit zowel
benzylpenicilline als de tweedekeuze-antibiotica amoxiciltine/ ampiciLtine om het voor practici mogelijk te maken
om te onderbouwen waarom een eerstekeuze-antibioticum (enzyLpenicilline) wel of juist niet gerechtvaardigd is.
Er werd altijd aangenomen dat benzylpeniciltine en amoxiciltine/ ampicitline volledig ‘kruisresistent’ waren (dus als
gevoelig (of resistent) voor benzylpenicilline .an ‘automatisch’ ook gevoelig (of resistent) voor amoxicilline/
ampicittine). Echter, sinds 2013 komt in de uitslagen van GD naar voren dat een klein aantal Streptocaccus suis
isolaten dat benzylpeniciltine-resistent is, wel gevoelig is voor ampicilline.

Pathogene bacteriën uit niet-sectiemateriaat
Er zijn geen bijzonderheden te melden met betrekking tot de gevoeligheden van enteropathogene Escherichia
coIi-isolaten. Van de overige isolaten uit niet-sectiemaleriaal zijn de aantallen te laag om betrouwbare
vergelijkingen met voorgaande jaren te doen.
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5.1 Bijzondere bevindingen

5.1.1 3onge blggen met hersenverschijnseten
Op een hoogproductief zeugenbedrijf vertoonden biggen kort na de geboorte hersenverschijnselen. De dieren draaiden
rondjes en vielen om. Het verschijnsel kwam voor bij biggen van zeugen van uiteenlopende leeftijd. In enkele tornen
vertoonde de helft van de biggen de symptomen. De zeugenhouder vermoedde een relatie met het feit dat de zeugen
waren gevaccineerd met (niet door GO geproduceerd) autovaccin tegen Streptacaccus suis. Bij pathologisch
onderzoek bij GO is vastgesteld dat enkele biggen geïnfecteerd waren met Streptococcus suis en dat in elk geval één
big een hersenvliesontsteking had. Dat is ongebruikelijk bij pasgeboren biggen. De verschijnselen verminderden
nadat men was gestopt met het vaccin, maar dat is geenszins een bewijs dat de vaccinatie de oorzaak was van de
problemen.

5.1,2 Huidvlekken bij zeugen
Op een zeugeribedrijf trad ziekte op bij ongeveer vijf procent van de zeugen waarbij sprake was van slechte eetlust,
soms temperatuurverhoging en vooral opvallende huidvlekken.
De zeugen knapten meestal binnen enkele dagen weer op, ook zonder behandeling. Ook de huidviekken verdwenen
snel. Het probleem kwam vooral voor bij zeugen in de kraamafdeling. Mogelijke oorzaken van huidvlekken of
huidontsteking zijn vlekziekte of andere bacteriële infecties, insectenbeten of contactallergie door bijvoorbeeld
reinigings- of ontsmettingsmiddelen. Ook kan het edn gevolg zijn van een (overgevoeligheids-)reactie op
medicamenten of bij een algemene (doorgaans virale) infectie gepaard gaande met stress-omstandigheden. Bij de
mens staat een dergelijk beeld bekend onder de naam erythema muttiforme, waarvan ook al eens een geval is
beschreven bij zeugen. Pathologisch onderzoek kan in dergelijke gevallen nuttige aanvullende informatie opleveren,
maar in het onderhavige geval zijn met dit ziektebeeld geen zeugen gestorven die daarvoor geschikt waren.

5.1.3 Mummies en tuchtwegprobtenienz is er samenhang?
Op een zeugenbedrijf bleken bij een aantal geIten (eerste pariteit zeugen) opvallend veel niummies geboren te
worden. Te ooraeten naar de grootte van de mummies waren de vruchten afgestorven rond de zesde week van de
drachtigheid. In dezelfde groep geiten hadden zich rond dezelfde periode in de dracht gezondheidsprobternen
voorgedaan, vooral tuchtwegprobtemen.
Bij varkens zijn virusinfecties bekend die kunnen leiden tot de geboorte van mummies. Dat zijn bijvoorbeeld
parvovirus en circovirus die veel voorkomen in Nederland. Maar ook EMC- en PCM-virus. die waarschijnlijk ook veel
voorkomen, maar waarnaar zelden gezocht wordt. Met uitzondering van parvo, kunnen deze virussen ook
luchtwegproblemen veroorzaken. Nader onderzoek leverde op dat circovirus in dit geval niet de oorzaak was van de
mummies. EMCV en PCMV zijn uit kostenoverwegirig niet onderzocht.
Zeer veel ziekteverwekkers kunnen bij varkens luchtwegprobiemen veroorzaken en in dit bedrijf speelden in elk gevat
PRRS-virus en influenzavirus een rot. Maar deze twee veroorzaken geen mummies.
Een gemeenschappelijk oorzaak voor beide gezondheidsproblemen is kortom niet eenvoudig aan te wijzen. De beide
gezondheidsproblemen kwamen bovendien niet één-op-één bij dezelfde dieren voor. Wellicht dat een (primaire)
luchtwegaandoening (Influenza, PRRS) heeft geleid tot verhoogde gevoeligheid van de geiten voor algemeen
voorkomende, doorgaans niet tot ernstige kliniek leidende infecties (bijvoorbeeld PCMV) met gevolgen voor de
ongeboren vruchten.

r

5. Overige bevridingen
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5.2 Opvotgirig eerdere bijzonderheden
Geen bijzonderheden.

•5.3 Niet aangifteptichtige EMERGING DISEASES

5.3 PED in Nederland
In het eerste halfjaar van 2016 zijn, voor zover bekend bij GD, 15 uitbraken van PED gemeld in Nederland. Aangezien
PED geen aangifteplichtige ziekte is, kan niet vastgesteld worden hoeveel bedrijven daadwerkeLijk zijn besmet. Ook
wordt niet bij elke verdenking op basis van klinische verschijnselen gerichte diagnostiek uitgevoerd. De besmettings
route is vaak niet met zekerheid vast te stellen, maar het sterke vermoeder is dat onvoldoende gereinigde
transportmiddeten een belangrijke rot spelen.
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Bijlage t: Uitgangspunten monitoring

Opzet
De monitor voor diergezondheid in de varkenshouderij bestaat uit een aantal aanvullende middelen
waarmee informatie wordt verzameld over de gezondheidssituatie van de varkensstapel. De middelen zijn
deels reactief (initiatief Ligt bij de veehouders/ dierenartsen) en deels proactief (initiatief ligt bij GO).
Door informatie uit de diverse middelen integraal te interpreteren wordt de kans op het bereiken van de
doelstelling van monitoring, namelijk het snel signaleren van specifieke problemen enerzijds en het
volgen van meer algemene trends en ontwikkelingen anderzijds, geoptimatiseerd. Indien een signaal
onvoldoende sterk is, maar wet reLevant lijkt, wordt door onderzoek op beperkte schaal actief en gericht
meer informatie verzameld.
Bevindingen worden elk kwartaal gerapporteerd. Indien bevindingen urgent worden geacht (risico’s voor
voedselveiligheid, volksgezondheid of ernstige dierziekte-uitbraken), wordt tussendoor gerapporteerd aan
de Begeteidingscommissie Monitoring Dierziekten,

Om informatie over de diergezondheid te verzamelen zet GO verschillende middelen in. Sommige middelen
hebben een reactief karakter. Bij deze middelen nemen veehouders en/of hun dierenartsen het initiatief
om GO te benaderen met een probleem. Het verzameLen van informatie begint pas als het contact is
gelegd.

GO Veekijker
De GD Veekijker is een reactief onderdeel van de monitor: het initiatief voor het contact met de Veekijker
ligt bij veehouder en dierenarts. Een team van ervaren deskundigen beantwoordt vragen van veehouders
en practici. Vragen kunnen telefonisch worden afgehandeld, maar ook kan besloten worden tot een
bedrijfsbezoek en/of uitvoering van laboratoriumonderzoek voor het bevestigen of juist uitsluiten van
bepaalde aandoeningen. Het initiatief voor het contact kan ook Liggen bij de pathotogen van GD in die
gevallen waarbij het beeld van een sectie niet overeenkomt met de anarnnese op het inzendformulier of
als er het vermoeden van intoxicaties bestaat. Naar aanleiding van deze meldingen neemt de Veekijker
contact op met de practicus en/of de veehouder.

Online Monitoring Varkensgezondheid
De online monitoring varkensgezondheid is een proactief onderdeel van de monitor en verzamelt
gegevens van bedrijfsbezoeken door praktiserende dierenartsen. Per categorie varkens worden de
volgende gegevens geregistreerd: syndromen (per orgaansysteem), symptomen, (waarschijntijkheids-)
diagnoses en eventueel uitgevoerde laboratoriumonderzoeken. De gegevens worden via een website
verzameld. De online monitoring is vanaf 1juli 2015 operationeel. Vanaf 1 januari 2016 is sprake van een
verplicht karakter.

AfdeLing pathotogie
De informatie die binnenkomt via naar de afdeling pathologie van GD ingezonden sectiemateriaal,
meestal kadavers, en nader onderzoek daarop, vormt eveneens een reactief onderdeel van de monitor.
Geregistreerde pathologen doen onderzoek op gestorven of geëuthanaseerde dieren. Naast een
macroscopische en microscopische beoordeling wordt aanvullend laboratoriumonderzoek uitgevoerd.
Pathologisch onderzoek is zeer geschikt voor het opsporen van nieuwe aandoeningen en niet-endemisch
in Nederland voorkomende aandoeningen. Behalve informatie over de doodsoorzaak, wordt informatie
over antibioticaresistentie van ziekteverwekkers verkregen.
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Bewakingsonderzoek
Het bewakingsonderzoek betreft voor een deel een proactief monitoringsinstrument. Het initiatief voor
vergaren van informatie ligt bij GO. Voor het uitsluiten van aanwezgheid van aarigifteplichtige ziekten
worden alle bedrijven iedere vier weken klinisch onderzocht. Voorts worden bedrijven serologisch
onderzocht op het voorkomen van afweerstoffen tegen btaasjesziekte (SVD) en Aujeszky. A- en C-categorie
bedrijven worden onderzocht op het voorkomen van afweerstoffen tegen klassieke varkenspest (KVP).
Daarnaast bevat het bewakingsonderzoek nog een reactief monitoringsinstrument: alle tonsitten van
sectiemateriaal worden op varkenspest onderzocht.
Deze middelen zijn bij uitstek te gebruiken voor het opsporen van bekende, maar in Nederland niet
voorkomende aandoeningen.

Pilot-onderzoek
Pilot-onderzoek is eveneens een proactief monitoringsinstrument. Om een signaal dat uit één van de
middelen is verkregen te analyseren, wordt op beperkte schaal nadere informatie verzameld.
Het pitotonderzoek wordt gestart vanuit het tweewekelijks overleg tussen de productmanager Monitoring,
de Veekijker en de pathologen.

Wilde zwijnen
Op diverse plaatsen in het rapport staan resultaten vermeld van onderzoeken die gedaan zijn bij wilde
zwijnen. Om na te gaan of wilde zwijnen een bedreiging vormen voor de professionele varkenshouderij in
Nederland worden, in opdracht van het Ministerie van EZ, de wilde zwijnenpopulaties op de Veluwe en in
Limburg onderzocht op de aanwezigheid van afweerstoffen tegen KVP, rnond-en-ktauwzeer (MKZ), ziekte
van Aujeszky en Trichinen. Ook zwijnen die zijn geschoten in zogenaamde nulstandgebieden (onder
andere De Kempen en het Leenderbos in Noord-Brabant) worden onderzocht. Dit gebeurt door
bloedmonsters te verzamelen van afgeschoten wilde zwijnen die vervolgens onderzocht worden bij GO,
CVI (KVP) of bij het RIVM (Trichinen). Aan het einde van het jachts&zoen wordt hierover afzonderlijk
gerapporteerd aan het Ministerie van EZ. Wilde zwijnen worden sinds 2015 ook onderzocht op Afrikaanse
varkenspest, maar vanaf de tweede helft van 2015 niet meer op MKZ en SVO.

Rapportage
GO rapporteert na afloop van elk kwartaal over de bevindingen aan de belanghebbenden.
Het eerste en derde kwartaal betreft dit een tussenrapportage. Na afloop van het tweede en vierde
kwartaal levert GO een halfjaarrapportage op. In de rapportage worden de waarnemingen weergegeven,
voorzien van een interpretatie en wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de bevindingen. Indien
nodig worden belanghebbenden meteen geïnformeerd nadat een probleem is geconstateerd.

Rapcrag’2 tonitornq ezcidieid Varkens E.s: aiaar 206
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Bijlage II: Bewaking aangifteplichtige ziekten in Nederland

dl

Tabel 11.1 AantaLlen onderzochte bloedmonsters

(Bron RVO / GD)

FierziektetrhaLfjaar 2ehaifjaar Phalfjaar 2ehalfjaar Vf2ehajaar
1 2016 2015 * 2015 * 2014 2014 2013

485O 14472 22940 29 838 j
[KVP(CVI)i18.043T 9.635 9.057 10.943 j 11.658 13.696

Brucellose 3.023 3.396 2.972 3.048 3.290 3.061

ZvA 41511 23.80024.744

Alleen GO, andere tabs niet bekend

—________

27.313 29.766 49.429
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Tabel 11.2 TotaLen confirmaties ZvA, SVD en KVP, gezamenlijk ingezonden door -

en GO; overzicht afkomstig van Centraal Veterinair Instituut (C.V.I.)

FvA onderzoeken t.b.v.conflrmatie
5positief waarvan na confirrnatielNTB en 4 posibef en uiteindelijk allen negatief

V kwartaal 2016 1 o
aL2015
3e kwartaal 2015 0

2 kwartaal 2015 6 positief waarvan na con6rmatie 5 positief en uiteindelijk allen negatief

ie kwartaal 2015 6 positief waarvan na confirmatie 1 MOB en 1 positief en uiteindelijk allen negatief
4C kwartaal 2014 0

3e kwartaal 2014 8 positief waarvan na confirmatie 7 positief en uiteindelijk allen negatief

2 kwartaal 2014 1 positief waarvan na corrfirmatielNTB en uiteindelijk allen negatief
rkwartaal 2014 3 positief waarvan na confirmatie 2 positief en 1 negatief en uiteindelijk allen negatief
4e kwartaal 2013 4 positief waarvan na confirrnatie 3 positief en uiteindelijk alle negatief
3e kwartaal 2013 0
2 kwartaal 2013 0

i kwartaal 2013 1 positief dat bij confirmatie positief was en ufteindetjk negatief was

.0’



24 waarvan na confirmatie 1 HP en uiteindelijk allen negatief

________ __________

16 waarvan na corifirmatie 3 HP en 2 positief en uiteindelijk allen negatief

51 waarvan na conflrmatie 1 HP en 2 positief en uiteindelijk allen negatief

25 waarvan na conflrmatie 2 HP en 1_positief en uiteindelijk_allen_negatief

55 waarvan na confirmatie 3 positief en uiteindelijk allen negatief

________

_________

40 waarvan na confirmatie 2 TWS en uiteindelijk allen negatief

____________ ______

_____

128 waarvan na confirmatielpositief en3HP en uiteindeLijk allen negatief

_______

33 waarvan na conflrmatie 4 positief, 1 MII en 1 HP en uiteindelijk aLlen negatief

______

67 waarvan na confirmatie 3 positief en 1 lIP en uiteindelijk allen negatief (m.i.v.
1-1-2014 is de PVV-verordening SVD-monitoring ingetrokken waardoor de SVD-monitoring
géên verplichting meer is>

______
________ ________

_______ ________

81 waarvan na confirmatie 6 positief en 5 lIP en uiteindelijk alle negatief

1143 waarvan na confirmatie 10 positief, 9 HP, 1 MLO en 2 MIT en uiteindelijk alle negatief

_______

342 waarvan na coriflrmatie 18 positief en 14 KP en uiteindelijk alle negatief

_________ _______

307 waarvan na confirmatie 7 positief, 6 lIP en 1 MIT en uiteindelijk alle negatief

-

KVP Aantal onderzoeken t.b.v. confirmatfe

2 kwartaal 2016 NUL

= materiaal is tmdsch (geen testresultaat)
= hoog positief (titer hoger dan 200)
= materiaal ongeschikt voor dit onderzoek

niet te bepalen
+ te weinig serum

Bij lIP volgt er een bedrijfsbezoek + bloedtappen.
Bij MOB en MII wordt er geen actie ondernomen als het gaat om één monster. Bij meer positieve monsters bepaalt de NVWA
welke acties ondernomen moeten worden, meestal in overleg met het CVI.

R?otoe Montocini Dîe ezrdne’i Varkens Eerste t.aar 206

2’ kwartaal 2016

i kwartaal 2016

SVD Aantal onderzoeken t.b.v. confirniatfe

4’ kwartaal 2015

3’ kwartaal 2015

30 waarvan na conflrmatie 2 HP en 1 positief en uiteindelijk allen negatief

2’ kwartaal 2015

l kwartaal 2015

4’ kwartaal 2014

3’ kwartaal 2014

2’ kwartaat 94
1’ kwartaal 2014

4’ kwartaal 2013

3’ kwartaal 2013

2’ kwartaal 2013

1’ kwartaal 2013

1’ kwartaal 2016 NUL
4e kwartaal 2015 1NUL

3’ kwartaal 2015 NUL________

2’ kwartaal 2015 LNUL
r kwartaal 2015 NUL

4’ kwartaal 2014 NUL
3 kwartaal 2014 NUL

2’ kwartaal 2014 NUL

1’ kwartaal 2014 NUL

2’ halfjaar 2013 NUL

j’halfjaar 2013 NUL

MIT
HP
MOB

NTB

rws
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Tabel 11.3 Aantal tnzendngen met bloedmonsters t.b.v. KVP-PCR-uitsluitingsonderzoek

Periode Aantal inzeridingen*
2C kwartaal 2016 72
6 49
4t kwartaat 2015
3C kwartaal 2015 6
2C kwartaal 2015 14
r kwartaal 2015 10
4e kwartaal. 2014 —__________ 30
3 kwartaal 2014 13
2C kwartaal 2014 23

1 kwartaal 2014 24
kwartaal 2013 37
3 kwartaal 2013 16
2’_kwartaal 2013 23
ie kwartaal 2013 17
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Bijlage III: Achterliggende gegevens secties

Tabel 111.1 Samenvatting van de diagnoses per orgaansysteem in percentages

naam

LUCH1’WEGAANDOENINGEN

MAAGDARMAANDOENINGEN 25,6%
CIRCULATIESTOORNISSEN

--

UROGENITAALAPPARAAT

[C0t4OTIEAPPARAAT

_______

13,2%

INFECTIEZIEKTEN

[yIGE AANDOENINGEN

GEEN DIAGNOSE

ABORTUS / doodgeboorte 5,7% 7%

47j

14•)

0

m i-’

1V
-t

235%

In
0

2
1V (
1V

CV
-t
• t
N

29%

In
. — t

0

—. 1

1V”
-til eE
- Belangrijkste diagnose

20% 26% pneumonie tgv App

5,3%

29%

1 0,2%

24%

5%

1%

5%

Coli-enterotoxicose

1%

14%

2%

17,0%

4,5%

16%

congenitale hartafwijking
PDNS

16%

4%

16%

18% meningitis tgv Str, suis

17%

2,2% 8%

3% 3%

sepsis tgv Str. suis

4%

stress

8%

6%

geen diagnose

Tabel 111,2 Samenvatting van de diagnoses per orgaansysteem in percentages per leeftijdscategorie

7% geen oorzak vastgesteLd

arn zuigende biggen gespeende vLees-/ ouderevarkens
biggen opfokvarkens (zeugen)

LUCHT WEGAANDOENINGEN 12.8 24.4 43.8 6.4
MAAGDARMAANDOENINGEN 46.6 21.8 22.1 23.1
CIRCULATTESTOORNISSEN 0.7 3.8 6.9 20.5
UROGENITAALAPPARAAT 0.0 0.0 0.0 1.3
LOCOMOTIEAPPARAAT 8.1 21.5 7.8 15.4

[ INFECTIEZIEKTEN 12.2 25.0 15.7 16.7
OVERIGE AANDOENINGEN 11.5 1.0 3.2 14.1
GEEN DIAGNOSE 8.1 —— 2.2 0.5 2.6
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diagnoses

(n =1315)

9.5%

[:4

Overzichten van de belangrijkste sectiebevindingen bij de verschillende Leeftijdscategorieën.

Tabel 111.3 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij varkens van alLe Leeftijden

in het eerste halfjaar van 2016

Aandoening

pneumonie tgv Actinobocillus pLpn.

meningitis tgv Str. suis 7.8%

sepsis tgv Str.suis 6.4%
Coli-enterotoxicose 5.9%

Clostridiuminfectie 4.8%

PIA 4.5%

pneumonie ([ongontsteking, geen oorzaak) 3.9%

PRRS virus infectie 3.2%

sepsis (b[oedvergiftigirig) 2.1%

poL,serositis 2.0%

Tabel 111.4 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij zuigende biggen

in het eerste halfjaar van 2016

Aandoening D/0
van alle diagnoses

(n — 148)

Clostridium-infectie 25.0%

Coti-enterotoxicose 10.8%

congenitale afwijking 7.4%
sepsis (bloedvergiftiging) 6.1%

pneumonie(tongontsteking, geen oorzaak) 4.7%

slingerziekte 4.7%

arthritis / potyarthritis 3.4%

pneumonie interstitieet 2.7%

irusinfectie 2.7%

hypogtycaemie 2.7%
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pneumonie tgv Hoetnophitus parosuis

potyserositis

________

slingerziekte

________

pneumonie tgv Str.suis

TabeL 111.6 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij varkens van lQtot14 weken oud
(vlees- of opfokvarkens) in het eerste halfjaar van 2016

pneumonie tgv Posteurella multocida

% van alle diagnoses

(n = 217)

26.3%

____________

12.0%

6.5%

n:tonq Diegezordheid Varkens - Eerste afjaa 21

•W’
1

Aandoening

Tabel 111.5 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij qespeeçfrjggn
in het eerste halfjaar van 2016

% van alle diagnoses

(n=312)

: meningitis tgv Str. suis 16.3%

sepsis tgv Str.suis 12.8°/t

coti-enterotoxicose 10.9c/

j pneumonie (Longontsteking, geen oorzaak) 4.8%

PRRS-virus infectie — 4.8%
pneumonie tgv Act inobacillus ptpn. 3.5%

3.2%

3.2%

2.9%

Aandoening

2.2%

pneumonie tgv Actiriobacittus pt.pn.
PIA

__________________

meningitis tgv Str. suis

pneumonie([ongontsteking. geen oorzaak) 6.0%

sepsis tgv Sftsuis 5.5%

enzoötische pneumonie 5.1%

endocarditis tgv Str. suis 5.1%

LPRRs-vinf — 3.2%

circo-2 virus 32%

2.3%
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Tabel 111.7 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij varkens ouder dan 24 weken, in het

eerste halfjaar van 2016

Aandoening % van alle diagnoses

(ii 78)

circutatiestoornis/_hartedood 1&70/o

arthritis/ potyarthritis 9.0%
darmdraaiingen 7.7%

verbloeding uit maagzweer 6.4%

Stress 6.4%

pneurnonie tgv Actinobacillus pl.pn. 1 5.1%

botfracturen(beenbreuken)
— 5.1%

abcessen/ontstekingen 5.1%

peritonitis(buikvtiesontsteking) 5.1% *

mlLttorsie/miltruptuur 5.1%

Tabel 111.8 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij varkens waarvan de leeftijd

onbekend is in het eerste halfjaar van 2016

Aandoening % van alle diagnoses

; (n=449)
pneumonie tgv Actfnobacit(us ptpn. 11.1%

meningitis tgv Str. suis

sepsis tgv Str.suis 6.7%

L
coli-enterotoxicose

PIA 5.6%
Clostridiurninfectie 5•3%
PRRS-virusinfectie 4.0%

maagzweer/ maagperforatie /vernauwing maagingang 3.8°I
pneumonie (longontsteking, geen oorzaak) 3.6%

: pneumonie tgv 5trsuis
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rabet 111.9 Overzicht van alle diagnoses die ten minste eenmaal zijn gesteld bij pathotogisch onderzoek

in de eerste helft van2016

ILUCHTWEGAANDOENINGEN

Leumonie (tongontsteking geen oorzaak)

ipneumonie tgv Posteurella muttockia

pneumonietgv Actinobacillus pLpn.

pneumonie tyv Hoemophilus parasuis

Lpeumonie tgv Str.suis

[pneumonie_interstitieel

pneumonie tgv Bordetella_bronchiseptica

tongabcessen (oa Arcanobacterium pyogenes)
enzoötische pneumonie

inftuenza

pleuritis_(borstvliesontstekirig)

Inciusion Body Rhinitis

nitis_______________

1 tracheïtis/ laryngitis

MAAGDARMAANDOENINGEN

maagdarnistoornis

Cotienterotoxicose

Rgerziekte

Clostridium-infectie

PIA

enteritistgv Satmonetta groep B, inclusief typhirnurium

enteritis tgv Satmonet.ta groep D
colitis tgv_Brachyspira-infectie

rirus infectie

coccidiose

enteritis (geen oorzaak vastgesteld)

maagzweer / maagperforatie/vernauwing maagingang
verbtoeding_uit_maagzweer

maagdraaiing

darmdraaiingen

torsie leverkwab

PED (porcine epidemic diarrhoea)
. »

37



38

• Verwg tai/

CIRCULATIESTOORNISSEN

cDngenitate hartafwfjking

aorta stenose

eridocarditis tgv Str. suis
endocarditis (andere of geen oorzaak)

pericarditis —__________________________________________________________________

circutatiestoornis/ hartedood

shock

moerbeihartziekte

myocarditis

UROGENITAALAPPARAAT________________________________________________

pyelonefritis

endometritis

hydronefrose

I.OCOMOTTEAPPARAAT

Lritis/ po[yarthritis

[ty)arthritis tgv Str.suis

botfracturen_(beenbreuken)

rneningitis en/of encefatitis
meningitis tgv Str. suis

hersenabces/ hypofyse abces

abces wervetkolom

Periarthritis

osteochondrosis_(dissecans)

ALGEMENE_INFECTIEZIEKTEN

abcessen/_ontstekrngen

sepsis (bloedvergiftiging)

Lsepsis tgv5tr.suis

sepsis tgv Haemophylus parasuis (Gtsser)

• peritonitis (buikv[iesontsteking)

potyserositis

navelontsteking

PRRS virus

Circo-2 virus

>,
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—

OVERIGE AANDOENINGEN

trauma (uitwendig geweld)

inwendige verbtoeding

niitttorsie/ miltruptuur

congenitate (oog)afwijking

nitraatvergiftiging

hypog[ycaemie

stress

thrombocytopenia_purpura

dermatitis

smeerwrang__________

F ties- en/of naveLbreuk

hernia diafragmatica

leucose/maligne tymfoom

othematoom

ABORTUS/000DGEBOORTE

Porcine Parvovirus

xs - --__________________________

Ço-2 virus

[yse bacteriën_—
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Bijlage IV Gevoeligheidspatronen van uit sectie

gekwee.ktê stammen (Tabel lVi), van stammen

gekweekt uit niet-sectiemateriaal (Tabel IV.2)

Tabel IV.1 Percentage antibioticumresistente bacteriën gekweekt uit sectieniateriaaL 2013 t/m het eerste
haLfjaar van 2016. Het aantal isotaten dat is vermeld, betreft het totaaL aantal aangeboden
isoLaten van een bacterie, maar niet altijd zijn alle aangeboden isotaten getest op gevoeligheid
voor alLe bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica
(bron GDL!MS)

% Ongevoetig
Bacterie 2016-1 2015 2014 2013
Actinobacillus pl’uropn. AantaIiso(oten 98 131 151 162

Amoxicitline/_Ampicilline/ Benzylpeniciltine 2 2 1 2
Amoxicilline-ctavulaanzuur 0 0 0 -

Cefquinome/ Ceftiofur — 0 0 0

CoHstine 0 0 1 -

Ch[oortetracycline/ Doxycyctine/ Oxytetracycline 6 5 3 2
Dihydrostreptomycine 6 4 8 11
Enroftoxacine/ Marboftoxacine 0 01
Florfenicol 0 0 0 0
Fluméquine 0 0 1 r
Neomycine 0 1 0 1 2
Sulfonamiden 49 53 66 70
Tiamutine [0 19 49 32

riiiPirosine/ Titrnicosine/ Tutathromycine 0 8 22 1
— Trimethoprim-sulfonamiden 2 6 4 3

_____________

-

Bordetelia Aantal isolaten 54 69 68 73
bronchiseptico Amoxicilline/Ampicilline/ Benzylpenicitline 6 16 8 6

Chloortetracycline/Doxycycline/ Oxytetracycline .L11 L.
[hydrostreptomycne 98

Enrofloxacine 0 1 5 4

: F[uméquine 0 13 1 10 8’

1 Neomycine 0 1 2 0
Sulfonamiden 63

1 Trimethoprim-sutfonamiden 59 64 22 15

40



—

1
R

2
o
te

o
n

o
rn

ii:e
id

V
arkens

-
E

st€
h
a
.f

L
i3

%
O

ngevoetig

B
acterie

2016-1
2015

2014
2013

H
aem

ophilus
parasuis

A
antalisolaten

0
0

0
15

A
m

oxicilbne
-

-
0

c
:

-
0

O
xytetracycline

-
-

-
0

tild
ip

iro
sin

e/
T

ui.athroniycine
-

-
0

T
rim

ethoprim
-sulfonam

iden
-

-
-
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rPasteuretta
m

ultocida
A

antal
isolaten

116
157

1
166

m
o

x
icillin

e/
A

m
piciltine/

B
enzylpenidilhine

5
6

7
7

A
m

oxicilhine-clavulaanzuur
0

0
2

0

C
efquinom

e/C
eftiofur

6
/
4

9
1

C
hloortetracychine/

D
oxycychine/

O
xytetracychine

7
8

7
13

is
tin

e
1

14
20

1
5

D
ihydrostreptornycine

14
12

.E
nroftoxacine/

M
arbofloxadne

0
0

0
0

;
Florfenicot

1
J
_
_
o

1
:Flum

équine
0

0
1

N
eom

ycine
3

1
0

0

Sulfonam
iden

28
59

87
86

T
itdipirosine/

T
ilm

icosine/
T

uhathrom
ycine

1
3

28
48

46

T
rim

ethoprim
-sulfonam

klen
1

2
7

T
ylosine_______

100
100

100
9

9

r
coli,

A
antal

isolaten
124

286
292

264
enteropathogeen

A
m

oxicihtine/
A

m
piciltine

63
54

72
74

A
m

oxicihhine-clavulaanzuur
2

3
11

19

A
pram

ycine
-

0
0.4

j
-1

1

C
ohistine

2
1

1
4

4
1

D
H

iydrostreptom
ycine

61
63

66
1

6
1
1

: E
nroftoxacine

0
0.4

1
1

F
turnquine/_oxohinezuur

0
0.4

3

_G
entam

icine
o

i
1

1
1

N
eom

ycine
6

6
2

3

1.
O

xytetracychine
69

70
79

7
5
J

S
pectinom

ycine
38

35
46

47

Sulfonam
iden

75
77

88
89

-_rT
rim

ethoprim
sutfonam

iden
ssl

76
7
1
..J

_
_

_
_

_
_

_
_
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% Ongevoe(fg
Bacterie 2Ol6lOiS

. 2014 2013
Salmonella Aantal isalateq 6 22 18 20
Typhirnurium Amoxiciltirie

— 83 67 78. 80

Amoxiciltine-ctavulaanzuur 0 8 11 30

Apramycine 0 0 0 0

Colistine ° L_
Tnroftoxacine L 0 0 [ 0
Ftuméquine 0 - 17
Neomyne_______ 0 0 6 5

Oxytetracyc[ine 83 50 67 80

Tnmethoprim-sutfonamiden 50 25 39 35

Salmonelia groep 8 ylisolaten 20 22 22

Amoxicittine 85 80 82 82

AmoxiciLtine-ctavutaanzuur 0 5 14 17

Apramycirie____________________ 0 0 0 0
st__ 0 - 5

0 0 5
Fluméquine 5 15 0 7
Neornycine 5 0 0 0

Oxytetracyctine 85 86 92

Tnmethopdm-sulfonamiden 135 30 27 —

42

Staphylococcus hycus

In de periode medio april 2012 t/m maart 2013 werd geen gevoeligheid voor fluméquine bepaald;
Som van het intermediair-geoeIige isotaten en het % ongevoelige isolaten;
In de periode mei 2012 tot en met maart 2013 werd geen gevoeligheid voor tytosine bepaald;

Aantal isolaten 13 26 33 33

Amoxicittine/ Ampicitline 23j 46 64 63

Benzytpenicittine 23 46 64 27

Cefquino me 0 0 0

Dihydrostreptomycine - - - 50

Neomycine

Trimethoprim-sulforiamiden

0 0

0 4

0 0

6 .6

Streptocaccus suis Aantal isalaten 292 574 443 471
: Amoxicitline/Ampicitline

. 0.4 ol 0 0
! Benzytpenicitline

. 1 0.2 S 3

quinome/Ceftiofur 0 / 0,4 OA 1

Dihydrostreptomycine
-

- 100
Neomycine 100 100 Îioo 100

Oxytetracyctine
. 69 75 78 81

[fethoprim-sulfonamiden 8 2 S 4
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Tabel IV.2 Percentage antibioticumresistente bacteriën gekweekt uit niet-sectiemateriaal, 2013 tJm het
eerste hâlfjaar van 2016. Het aantal IsoLaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden
isolaten van een bacterie, maat niet altijd zijn alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid
voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica
(bron: GO-LIMS)

acterie

Act inabacillus pleuropri. Aantal isolaten

_______________

Amoxicithne/ Ampicitbne/ 8enzytpeniclhne

% Ongevoetig

20164 1 2014 20131.

21 15

0 lo 5 7

1.

—

8 13

0 0 0

FoxcilLine-cLavu[aanzuur 0 0 0 -

Cefquinome/Ceftiofur 0 0 — 0 0
Colistine 0 0 0 0

Dihydrostreptomycine 0 8 5 14

Doxycyctine/_Chloortetracycl.ine/ Oxytetracycline 0 0 5 0

liftoxacine/Marboftoxacine 0 0 0 J 0

Florfenicol 0 0 0 0

Flurnequine - —_________ 0 0

Neomycine 0 0 - 0 0

SuLfonamiden 75 69 72 67

Tiamuline 0 0 38 33

1dipirosine/ Titmicosine/ Tutathromycine 0 8 29 14

_____________

Trimethoprim-sulfonamiden

Bordetello Aantal isolaten 1 4 12 1 is
bronchiseptica Amoxiciltine/ Ampicitline/ Benzytpenicilline 0 0 17 7

ortetracyc1ine/ Doxycycline/_0xytetracyctine_0 0 17 13

Dihydrostreptomycine 100 100 100 100

Enrofloxacine 0 0 0 7

Fluméquine 0 75 34 20

Neomycine 0 0 0 0

[ionamiden 0 50[ 42

. Trimethoprim-sulfonamiden 0 50 42 20

Hoemophilus parasuis Aantal isoloten 0_—. 0 0 0

Amoxicilline
- 1 - 1 -

:Enrof(oxacine -

- .1 - - -roxytetracycline
- . - j- - -

: TiLdipirosine/ Tulathromycine - - - -

--

Trimethoprim-sulfonamiden - - - -

, »
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Veroig tlje1

: % Ongevoetig
Bacterie 2016-1 2015 2014 2013
—-.______

—

Pasteureila multocida Aantal isolaten 4 22 21 20
AmoxicitLine/Arnpicittine/_Benzytpenidiltfne 0 0 5 5
Amoyicittrnectavutaanzuur 00 0 0
Cefqui name! Ceftofur 0 8 9 5H—-- ——

1 ChLoortetracyclrne/ Ooxycyctine/ Oxytetracyctine 0 8 9 15
Colistine

jl? 24 33
Dihydrostreptomycine 25 25 29 21
Enroftoxacine/_Marbofloxacine

L0
0 0 0

Florfenicol. 0 0 0 0
Fluméquine 0 0 0

Neomycine 0 OJOO
Sulfonamiden 0 75 1 100 78
Tildipirosine/ Titmicosine/ TuLathromyctne

— 0 25 47 50
Trimethoprim-sutfonarniden 0 8 0 5
Tytosine 100 100 100 100 1

Ecol, Aanta’ isolaten 28 143 86 76
eriteropathogeen Fmoxicittine/Ampici1une 5OtS3_-_L.15+

rnoxiciWne-davutaanzuur —__________ 4

Apramycine 0 0 1 0
Colistine 4 2 5 9
Dihydrostreptomycine 41 50 68 53
Enrofloxacine 0 0 0 1
FLuméquine/ oxolinezuur 0 1 1J3
Gentaniicine 0 0
Neornycine 8 3 4
0xyteacydine______ 54597061
Spectinomycine 46 38 42 46

—

SuLfonamiden _9 86 78
Trimethoprim-sutfonamiden 50 53 70 53
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‘ervaig tabeïj

% Ongevoetig t
2015 2014 2013

25 36

a In de periode medio april 2012 t/m maart 2013 werd geen gevoeligheid voor fluméquine bepaald;
b Som van het % intermediair-qevoelige isolaten en het % ongevoetige isolaten;
c In de periode mei 2012 tot en met maart 2013 werd geen gevoeligheid voor tytosine bepaald; 45

Bacterie

SalrnaneUa
Typhimurium

Aantal salaten

2016-1

4 20

50

lAmoxicflUnectavu1aanzuur____ 0 0 33

Apramycine 0 0 0 0
Colistine 0 0 0 0

Enrofloxacine 0 0 0 0

FLuméquine 0 0 0

Neomycine 0 0 0 5

OxytetracycLine

Trimethoprim-sutfonamiden

25

25

27 61

20

63

17 40

Solmonella groep 8 Aantal isolateri 15 22 27 15

Amoxicilline__________________________ 67 59 89 80

fAmoxicitLine-cLavutaanzuur 010 0 13

Aprarnycine T o 0 0 0

Colistine 0 0 0 0

Enrofloxacine 0 0 0 0

Fluméquine 0 0 0 8d

Neomycine 1 0 0 0 7

[etracycLine 53 - 73 78 100

Trimethoprim-sutfonamiden 20 18 11 13

Staphylococcus hyicus Aantal isalaten J 1 1 — 1 3

Amoxiciltine/Ampicittine •‘O 100 0 67

Benzytpenicitline j 0 100 0 67

Cefquinome 0 0 0 0

Dihydrostreptomycine - - - -

Neomycine 0 - 0 0 0

Trimethoprim-sutfonamideri 0 0 0 0
—-—

-----------——- ------.--..-----.-

Streptococcus suis Aantal isolaten 11 22 20 8
r -

Amoxicitline/ Ampicilline 0 0 - 0 0

Benzytpenicilline 0 9 0 0

Cefquinome/ Ceftiofur 0 5 0 1 0

Dihydrostreptomycine - - 100 -

Neomycine 100 100 100 1 100

Oxytetracyctine 82 82 70j 63

Trimethoprim-sutfonamiden 0 0 0 0
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Bijlage V: Achterliggende gegevens tweedelijns contacten

TabeL V.1 Percentages telefonische vragen en aantaL redenen voor bedrijfsbezoeken in de categorie
‘problemen / klachten’ per halfjaar

Lt Ee•4 .4
o o o o•

c’1
—

N=221

EI’)
-

o o
(‘1
1

I.

N=7 4=7

Veekijkervragen Bedrijfsbezoeken

Achterblijvers/ stijters 4.9%

N348

2.1%

N=257 N=11

3.8%
Acute longontstekuig 04% 15% i6% [
Beer_wil_niet_dekken 0.0% 0.0% 0.0%
Berigheidsproblemen 0.4% 0.3% 0.4%

Bleke varkens 0.0% 0,6°/o 0.7°to

borstvliesontsteking 0.9°/s 0.5% 0.8%

Diarree (afwijkende mest) 16.6°J 6.0% 8,5%
Geboorteproblemen 0.0% 0.3% 0.0%
Hoest (chronisch) 9,6°/ 7,9% 9.2% 2
Hogere of verhogen gezondheidsstatus 0.4°10 1.2% 0.0%
Huidaandoening 3.0% 2.5% 1.2%
Interpretatie Sa1m uitslagen PVE 0.5°/ 0.8% 0.0%

Interpretatie uitslagen algemeen 7.5% 5.8% 8.3%
Kannibalisme (oor-, staart-, poot-) 2.0°/o 0.9% 1.1%

1 0.0% 0.0% 0.0%

Kraamstalberigheid 0.0% 0,3% 0.7%

Kreupelheid 12.4% 17.7% 18.4% 2 2
maagdraaiingen 0.0% 0.0% 0.0%

Medicijnen/ Medicatie 0,50/0

Mummies 1.3% 0.0% 2.5%
•

Necrose (oor-, staart-, poot-) 0.0Io 0.8% 1.2%r
Niet vreten (anorexie) 2.0% 1.6%

Niezen 1.1°/o 0.6% 1,2%

Ongewenste berigheid 0.0% 0.3% 0.0%
PDNS 0.0% 0.3% 0.0%

.fi.___.______.______________ 0.0% 0.0% 0.0%

Plotseling dood 6.1°lo 5.4% 4.7%
PMWS t 0.5% 0.0%1 0.0%

46



Raore oori Dierezrheid Varkens Eer5te haiijaar 2036

Lfl

o o 0 0
(‘S

. .

:4 :4

N=221 N=348 N=2571 N=11

0.5% 0.6% 0.4%

0.0% 0.6%

47

—

Vervig ti

Veekijkervragen Beddjfsbezoeken

Slachtafwijkingen verhoogd

Slechte berigheid (gespeende) zeugen

Lfl ‘0
‘4

0 0
(‘4 (‘S
1..

:4

Slechte berigheid geiten

Te kLeine tornen 0.0°I

Te laat werpen (0118-119)

N=7

0.3%

0.OtIG

1.1%

N=7

0.0%

0.8%

0.3%

0.8%

0.0%

2

Te lage groei 1.4% 2.5% 2.8% —

Te veel doodgeboren 2.0% 1.4% 3.3%
Te veel terugkomers 3.6% 2.0% j 3.1% 1 . 1
Te weinig nie[kgift/ uierprobiemen 0.0% 1.4% 0.4%

Temperatuursverhoging/ koorts 0.9% 0.0% 0.4%

Traag werpen — L
Uitval te hoog 9.2% 10.6% 11.2% 4
Urinewegen (nieren! blaas) 0.0% ]o.8% jO.00io 2

Vaccinatiescherna (algemeen) 0.0% 0.6°/c 0.8%

Verminderen medicijogebruik 0.8% 0.6°Io 0.0%
Verwerpen begin dracht (< 5 weken) 3.4% 3.6%j2.O%

Verwerpen einde dracht (dag 100 - 108) 2.4% 3.9% 1.6% 2
Verwerpen midden dracht (6 - 14 weken) 2.4% 4.0% 2.7% —_______

Verwerpen/vroeggeboorte 0.4% 1.8% 0.0%

Vroeggeboorte (dag 109 - 113) 0.8% 1.3% 0.0% 1
Witvuiten - 0.0% 0.8d/o 0.4%

Zenuwverschijnselen 2.0% 3.2% 1.2%
Totaal: 100C/a 100°/o 1 100% 31 7



Tabel V.2 Percentages tetefonische vragen en aantal redenen voor bedrijfsbezoeken in de categorie
‘specifieke ziekten’ per halfjaar

Veekijkervragen Bedrijfsbezoeken

Ln Lfl
-(

0 0 0 0 0 0
C’J

1- 1.. 1... 1..
15 15 15 15 15 15
15 (5 (5 (5 (5 (5

E’
(5 (5 15 IS (5 (5.c .= .= .t .=
5 50 50 50
vl C”J (

N=382 N=278 N=264 N=12 N=2 N=7
Andere vergiftigingen 1.6°/t 1.9% 0.3%
App j 4.2°I 5.5°Ic 8.5% 1
AR (Pm÷) 0.0% 1.9% 1.5%

Aujeszky 0.8% 0.0°Ic 0.0% 2
8. bronchiseptica 0.3% 0.0% 0.8%
Brachyspira 2.6°/ 4.0% 3.8%
Brucellose/ Brucella suis 0.0% 0.0% 0.0% —_______

Ch[amydia 0.2% 0.0% 0.0%
Circo (÷PONS) 4.8% 5.1% 5.2%

Clostridium [ 6.3% 1.6°/o 3.1% 2
Coccidiën 0,0% 0.0% ] 0.3°/t
Cystitis/ (pyelo)nefritis , 0.0°/o 00% 0.0%

E. coli 3.0% 5.1% 1 4.2% 1
EMCV 0.0% 0.3°Io 0.0%

Erysipelas 2.6% 2.1°/o 1.2°lo

Ileen problemen (Pilot 2009) 0.0% 0.0% 0.0%
Haemophitus parasuis 0.9°/o 3.4% 3.1°/
Influenza 1.4°/o 3.0% 2.8%

1-
Influenza (pandemische H1N1 2009) 0.0°/ 0.3°/ 0.4%
KVP BB 0.5% 0,0% 0.3% 2 1
KVP, advies bloedonderzoek 0,0% 0.4% 0.4%

KVP, advies melding 0.3°/ 0.00/s 0.0%
KVP, btoedonderz gedaan 0.3°/o 0.0°/o 0.0%

KVP, melding gedaan 0.0e/s 0.0% 0.3%

Lawsonia 3.9% 3.6°lo 3.2% 1
Leptospiren 1.1°/ 0.3% 2.0°/

Luizen 0.0°h 0.00/0 0.0%

M. haemosuis 0.0% 0.3°/o 0.4%

M. hyopneumon. 4.0% 4.1°/o 4.2%

M. hyorhinis 0.2°/s 0.0% 0.0%

M. hyosynoviae 0.3% 1.5°/s 3.9%

Maag/darmdraaiingen 0.0% 1.4°/s 0,4°/s

Maagzweren/ -bloedingen 0.8°/s 1.1°/s 0.8°/o

.ç,

1

,1L7b
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Veekijkervrageii Bedrijfsbezoeken

Lfl

o oes
‘-4

‘-4

N=264

‘f4
-4
0

-4

‘-4
0

-t

N=382 N=278

‘0
‘.4
0

-t

w
‘-4

N=12 N=2 N=7

MKZ 0.0% 0.0% 0.0%

Moerbeihartziekte 0 0% = 07% — 00%

MRSA (Methidit resist Staph.aure) f 0.8% 0.OCfo 0.8%

Mycobacterium/ Aviaire TBC 0.0% 0.0%

ParvG 0.3% 0.3% 1.2%

Pasteurelta (niet Prn÷) — i.3%J0.7% 0.0%
PED 23.5% 15.6% 13.8% 1 2
PHS 1.1% 3.6% 1.2%

Poxviridae(varkenspokken) 0.O%f__0.0%1O.0%l
protap anus! rectum_______________________ 0.5% 1.1% 0.0%

PRRS . 8.7% 10,4% 16.9% 1 3
Rota/ Corona 1.0% 0.3% 0.87e

Satmonetta 14.3% 10.6% 3.7%

rschirnrntoxinen 1.3%11.9% 0.8%
Schurft 0.0% 0.3%j_o

Sptayleg___________________________________ 0.2% 0.0% 0.0%
Staphytococcen 0.8°/a 1.1% 0.3%

Streptococcen 4.4% 44% 4.2%

SVD M%_L_O.O 0.0%
iTeschen/Tatfan 1.1%

TGE

Throbocytoperiia purpura 0.3% L
Trichinetta 00%[ 0.00/o 0.00/0 —_______

Tritbiggen O.0%h1.2

Vliegen 0.0% 0.0% 0.0%

Voedngsdeftenbes 05%

Wormen

Zoutintoxicatie

Totaal

i O.6%,J2.1%

______

__.0°Io_O.3% 0.0%

100.0% 100.0% 100.0% 12

1

2

_____
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Bijlage VI Project serologie Wilde zwijnen in Nederland
Project serotogisch onderzoek bij wilde zwijnen in Nederland

Provincie/streek Aantal AantaL
r kwartaaL 2016 2e kwartaal 2016

Zuid-Limburg

Noord-Limburg & Grote Peet

Groesbeek & de Stippelberg
De Kempen & het Leenderbos

52

51

1

55

89

6

GD-projectnr. 4025209-2016 Periode: 01-01-2016 t/m 31-12-2016

De Veluwe

Totaal
aantal 2016

107

140

7

*

Overig

55 106 161

0

8

167

0

6

262

0

14

429

Resultaten onderzochte monsters
ZvA ] 62 neg 46 neg 108 neg
KVP j 62 neg 46 rieg lO8neg
AVP 62 neg 45 neg 108 neg
Trichine 62 n.i.o. 46 n.i.o. 108 n.i.o

• Totaal aantal ingezonden monsters

50

Toelichting: De monster worden nu periodiek onderzocht (eens per 2 maanden)

Verklaring van de afkortingen in de tabel:
neg negatief: geen antistoffen aangetoond
pos positief: wel antistoffen aangetoond
n.i.o. (nog) niet in onderzoek bij RIVM
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Bijlage VII Aaritalvarkensbedrijven in Nederland

Bedrijfstype als genoemd in de Verordening Varkenstevering (VVtj.
1 Bedrijf waar voor recreatieve of educatieve doeleinden varkens worden gehouden.
2 Hieronder vallen: onderzoeksinstellingen. slachterijen. verzamelplaatsen, KI-stations, destructieplaats en dergelijke.

Bij de overgang naar nieuwe VVL (okt. 2015) zijn de Handelsbedrijven als bedrijfstype vervallen.
Bron RVD; RVD rekent ook de bedrijven mee die een URN hebben, maar alle lange tijd geen varkens meer houden

v

Bedrijfstype* jul-163

A

8
j 121

L829

c

dec-15 jut-IS dec44 jut-14

0

130 134

1.873 1.916

1 50

dec43

4.431

132 140 154

1965 1992 2 037

dec12

51 59

4.194 1 4.325

61

172

2.210

63

dec-11

206

2.363

4.420

68

4.498 6.676

Overig2

E T1TT 6 6

F 159 T 153 154 148î 133 128

1 Subtotaal 6.604 6.407 6.596 &731 6.832 7.069

Hobby 3.671 3.441 3.383 3.229 3.055 2.941

76 92

4.970 5.218

77

7.530 7.961

2.784 t
775 823210 218 677 724 718 684
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Bijlage VIII: Publicaties die uit de Veekijker voortkomen
In de eerste helft van 2016 zijn diverse publicaties verschenen in de GD Varken en GB Veterinair die direct of indirect
betrekking hadden op de resultaten van de monitor. Een overzicht hiervan staat weergegeven in de onderstaande
tabel.
Daarnaast zijn in het Tijdschrift voor Diergerieeskunde en in het blad Veearts korte artikelen verschenen met
informatie direct uit de monitor.
In het Tijdschrft voor Diergeneeskunde komen vooral trends aan de orde, in Veeorts enkele bijzonderheden die eerder
vaak ook zijn gepubliceerd in de monitorbijtage van de GO Veterinair.

TabeL bijlage VULt

GD Varken

Overzicht van het aantal pagina’s van de publicaties die direct of indirect betrekking
hadden op de resultaten van de monitor Varken

irnonitor:

Nummer 1 artikel direct attentie afgeleid
81 Voorwoord: antibiotica

: Nieuws: PED, online monftor 3/4

Afrikaanse varkenspest 1

Belang van biest —_______ 1

Kreupelheid 1

Antimicrobiëte resistentie 2

Aanpak satmonetla 2

Belang hygiëne 1

Socialiseren van geIten 1 1

r82 Nieuws: diarree jonge biggen 1/2

Verwerpers 1

Antibioticumgevoeligheid 1

Online monitor 2

Influenzavirusverspreiding 2

Voeding in groepshisvesting 1

Belang biosecurity 1

Totaal: 2 11
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Nummer artikeL

jan Circovirus infecties

mrt OnLine monitor

apr Tritbiggen: ‘nieuw’ virus

Rappnra9e Mcntoring Dezodhed Varkens - Eerste haLfjaar 2Oi

t;)

GO Veterinair

—

relatie met monitor

direct attentie afgeLeid

1/2

/2

totaaL aantal_pagina’s ½ 1

Monitor bijtagen bij GO Vet: directe aan monitor geretateerde onderwerpen

Nummer artikel monitor -

jan Uitvat door Klebsiello pneurnoniae ½

mrt Mycoptasma hyosynoviae arthritis ½

Mitttorsies bij zeugen ¼

L pagina

GD ActueeL Varken: aan monitor gere[ateerde onderverpen

Lfeb Cotistine

[apr Online monitor

Veearts: aan monitor onderwerpen geretateerd
r-
apr Mycoplasmahyosynovfaearthritis

Monitorpagina_in_Tijdschrift voor Diergeneeskunde

jan Antibioticum resistentie patronen
mrt Online monitor

mei Milttorsies bij zeugen
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Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
ALs besmettelijke dierziekten als bedoeld in art, 15 zijn voor varkens aangewezen:
Mond- en klauwzeer
Klassieke varkenspest
Afrikaanse varkenspest
Rabiës
Miltvuur
Trichi nellose
Brucellose
Tuberculose (/4. bovis en /4. tuberculosis)
Teschener-ziekte
Vesiculaire varkensziekte
Ziekte van Aujeszky

Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in art. 100 zijn voor varkens aangewezen:
Satmoneltose
Campylobacteriose
Listeriose
Toxoptasmose
Echinococcose
Yersiniose

54

01E- lijst ziekten
Muttipte species diseases
• Anthrax
• Aujeszky’s disease
• Btuetongue
• Bruceltosis (Brucetta abortus)
• Brucellosis (Brucefla metitensis)
• Bruceltosis (Brucetla suis)
• Crimean Congo haemorrhagic fever
• Echinococcosis/hydatidosis
• Epizootic haemorrhagic disease
• Equine encephalomyelitis (Eastern)
• Foot and mouth disease
• Heartwater
• Japanese encephalitis
• Leptospirosis
• New world screwworm (Cochiiomyia hominivorax)
• Old world screwworm (chrysomya bezziar7a)
• Paratuberculosis

• Q fever
• Rabiës
• Rift Valley fever
• Rinderpest
• Surra (Trypanosoma evonsi)
• Trichinettosis
• Tularemia -
• Vesicular stomatitis
• West Nile fever
Swine diseases
• African swine fever
• Classical swine fever
• Nipah virus encephalitis
• Porcine cysticercosis
• Porcine reproductive and respiratory syndrome
• Swine vesicular disease
• Transmissible gastroenteritis

Bijlage IX
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Bijlage X Lijst met afkortingen

1

Actinobacillus pleuropneumaniae
European committee for antimicrobial susceptibitity testing
Po[yaromatische kooLwaterstoffen
PolychLoorbifenyl
Potychiorinated dibenzofurans
Potymerase Chain Reaction
Porcine Circo Virus type 2
Porcirie L3ermatitis and Nefropathy Syndrome
Post weaning Faiture to Thrive Syndrome
Postparturient HypogaLactie Syndroom
Porcirie Intestinat Adenomatosis
Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome

App
EUCAST
PAK
PCB
PCDF
PCR
PCV2
PDNS
PFTS
PHS
PIA
PRRS
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Colofon

Begeteidingscommssfe Monftoring Varkens

(POV)
(KNMvD)

(LTO)

Sector Staf Monitorfng
(per 30-06-2016)

Pathologie

Veekijker Varken/AfdeLing Varkensgezondheldszorg

1

Bijlage XI

(EZ)

(NVV)

WetenschappeLijke staf

(NVWA)
(EZ)
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GD, Postbus 9. 7400 AA Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04
www.gddieezrndheid.nt, infogddiergezondheid.nt



Samen werken aan diergezondheid

GO, Postbus 9, 7400 A4 Deventer Port Betaald
Port Rajé tni
Patis-Bas
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