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Leeswijzer

Algemene opmerking

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
Online Monitor. In de reactieve monitoringsonderdelen komen specialisten van GO in actie nadat veehouders of hun
dierenartsen GO hebben benaderd met een probleem (GO Veekijker en pathologie).

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. GO 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.

Indien in het rapport wordt gemeld dat verschillen significant zijn, is een P-waarde van 0,05 als grens aangehouden.
De kans dat een dergelijk verschil op toeval berust, is dus kleiner dan S procent. 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.
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Geraadpteegde bronnen
Voor de rapportages wordt gebruik gemaakt 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.

1 LIMS (GD)
LIMS staat voor laboratorium Informatie en Management Systeem’. In dit systeem worden de gegevens vastgelegd
van dieren en diermateriaten die voor onderzoek worden aangeboden aan GD. 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 eventueel die met betrekking
tot bloedmonsters.

2 . MORP (GD)
MORP is de afkorting van MOnitoring Registratie Programma’. In dit programma worden relevante gegevens van
bedrijfsbezoeken en telefonische contacten (Veekijker) geregistreerd. Dit betreft onder andere de registratie van de
contactpersoon, het diertype en de reden of het onderwerp waarover men belt. MORP geeft inzicht in de problemen
die spelen in het veLd.

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

4 . Ontine Monitor

Sinds juli 2015 is de Online Monitor operationeel. Sinds 1januari 2016 heeft 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
waarschijnlijkheidsdiagnose gemeld. Gegevens worden via Vee0nline digitaal gemeld aan GD, die de database
beheert.
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1 Voorwoord

Voor u ligt de rapportage ‘Monitoring Diergezondheid Varkens’ van het tweede halfjaar van 2016.

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

Deze monitoring is ingericht om de sector en de overheid te voorzien van relevante informatie over diergezondheid,
zoönosen en voedsetveiligheid. 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 ziektebeetden;
• 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 stelLen. 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 GD de belanghebbenden over eventueLe vervolgacties.
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2 Samenvatting tweede halfjaar 2016

In het tweede halfjaar van 2016 hebben de dierenartsen van de afdeling varkensgezondheidszorg (VGZ) 543
telefonische vragen beantwoord. Van de belLers was 77 procent dierenarts, 9 procent veehouder en 14 procent
voorlichter of een andere vragensteller. Van alle vragen had 41 procent betrekking op specifieke ziekten en
ziekteverwekkers en 48 procent op gezondheidsproblemen. Daarnaast zijn vragen gesteld over zoötechnische
onderwerpen en onderwerpen die niet direct aan de monitor waren te koppelen (11 procent).
In het tweede halfjaar zijn 1107 secties op varkens verricht, waarvan 64 (5,8 procent) op verworpen biggen. In
totaal zijn bij de ingezonden varkens 87 verschillende diagnoses gesteld bij het pathologisch onderzoek.
In het kader van de monitoring zijn acht bedrijfsbezoeken afgelegd door een dierenarts van VGZ. Daarbij waren twee
bezoeken in het kader van verdenking op varkenspest.

Er waren zes redenen voor de overige veertien bedrijfsbezoeken, nameLijk hoest (2x), productieproblemen,
terugkomers en uitval/sterfte van zeugen (2x).
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Dierciezondheidsbrometer twe’de halfjaar 2016
De diergezondheidsbarometer geeft in één oogopslag de stand van zaken weer rondom de belangrijkste
waarnemingen van de gezondheid van varkens.

Ziekte/aandoening! Korte samenvatting Rustig’ Verhoogde Nader
gezondheidskenmerk attentie2 onderzoek3
Artikel 15 GWWD aandoeningen (ziekten die genoemd zijn in artikel 2-9 van de ‘Regeling preventie,
bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE’s’)
Mond- en klauwzeer (MKZ) Nederland is vrij sinds 2001. *

2’ halfjaar 2016 geen uitbraken in Europa,
wel in Rusland en Turkije.

Klassieke varkenspest (KVP) Nederland is vrij sinds 1997. *

2’ halfjaar 2016 geen uitbraken in Europa.
Afrikaanse varkenspest Nederland is vrij sinds 1g86. *

(AVP) 2 halfjaar van 2016 uitbraken gemeld in de
Baltische staten en Polen (vooral wilde
zwijnen); ook uitbraken in Rusland, Oekraïne
en Moldavië gemeld.
AVP is endemisch in Sardinië.

Blaasjesziekte (SVD) Nederland is Vrij sinds 1994. *

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

2’ halfjaar 2016 geen uitbraken in Europa.
In december B. suis bij een hond aangetoond.

Ziekte van Aujeszky (ZvA) Nederland is vrij sinds 2007 (vaccinatie *

verboden); 2 halfjaar 2016 geen uitbraken in
lidstaten van de EU met art. 10-status4.

Artikel 100 GWWD aandoeningen (ziekten die genoemd zijn in artikel 10 van de ‘Regeling preventie,
bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten, zoönosen en TSE’s’)
Salmonellose Relatief minder vragen. *

Uit de monitoring

Kreupelheid Blijvend veel vragen. *

PED Aan het eind van 2016 meer vragen.

PRRS Nog steeds veel vragen. *

Uitval biggen en zeugen Veel vragen. *

Pilotonderzoek zeugensterfte uitgevoerd.

Problemen rond werpen Veel vragen. *

App Verdere toename van aantal vragen. *

Vlekziekte Pilotonderzoek uitgevoerd

1 Rustig: geen actie vereist of actie leidt naar verwachting niet tot een duid[jke verbetering
2 Verhoogde attentie: attendering op een bijzonderheid

Nader onderzoek: nader onderzoek is lopend of gewenst
4Artikel 10-status: vrij van ZvA en vaccinatie niet toegestaan
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Meest besproken specifieke ziekten en problemen

In onderstaande tabellen staat aangegeven over welke specifieke ziekten (tabel 2.1) en over welke gezondheids-
problemen (tabel 2.2) de meeste vragen gesteld werden in het tweede halfjaar van 2016. Een compleet overzicht van
de gestelde vragen is te vinden in bijlage V, tabel V.1 en tabel V.2.

Specifieke ziekten efi ziekteverwekkers

In het tweede halfjaar van 2016 werden de meeste vragen met betrekking tot specifieke ziekten gesteld over PRRS.
Het aantal vragen over PED is in het tweede halfjaar duidelijk weer toegenomen. De epidemie van PED is Nederland
is dan ook nog zeker niet voorbij. Het percentage vragen over App is in 2016 gestaag toegenomen.
Wat verder opvalt, is het toegenomen aantal vragen over PHS. Dat staat voor Periparturient Hypogalactie Syndroom,
ofwel het gezondheidsprobleem bij zeugen waarbij sprake is van verminderde melkgift en vaak ook vertraagde
geboorte. Waarschijnlijk is PHS geassocieerd met verstoring van de calciumstofwisseling rond het werpen. Een deel
van de toename van het aantal vragen daarover kan het gevolg zijn van verbeterde diagnostische mogelijkheden.

Tabel 2.1 Percentage vragen aan de Veekijker varken over specifieke ziekten en ziekteverwekkers, in de
laatste 4 kwartalen, de Laatste 3 jaar en de gehele looptijd vn de monitor (vanaf 2003)

Gezondheidsproblemen

Vragen met betrekking tot kreupelheid staan nog steeds bovenaan in de top tien van vragen over specifieke
gezondheidsprob[emen. Daarnaast is het aantal vragen over aan vruchtbaarheid geretateerde kwesties Vrij hoog
(terugkomers en vroege verwerpers), wat in het najaar een bekend fenomeen is. Ook het aantal vragen over
geboorteproblemen (traag werpen en te veel doodgeboren biggen) is relatief hoog. Wellicht is dat gerelateerd aan
enerzijds de maatschappelijke discussie over biggenuitval of anderzijds aan het feit dat de diagnostische
mogelijkheden voor het achterhalen van de oorzaak van geboorteproblemen meer in de belangstelling staan. Zie ook
de toename in het aantal vragen over PHS.

Kwartaal 2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 gem. 3 sinds

Aantal vragen 147 124 85 139 jaar 2003

PRRS ‘ 17.90/o 16.0% 16.5°Io 14.4% 10.9% 15.6%

App 6.9% 10.1% ll.S°/o 12.9% 8.2% 6.1°/o
PED 20.0°/a 7.6°I 3.5°/o 9.4°/o 10.8% 1.7%

Salmonelta 4.8°fo 2.5°/o 9.4% 6.5”Jo 12.0% 7.5°/o

Periparturient Hypogalactie Syndroom (PHS) 0.7°/o 1.7°/o 3.5°/o 5.8% 2.4°Ia 1.2%
Circo (+PDNS) 6.2% 4.2% 9.4°Io 3.6% 5.1°/o 6.7°/o

Brachyspira 3.4°Io 4.2°/o 1.2°/o 5.0% 3.6°/o 5.5%

Lawsonia 1.4% 5.0% 1.2°/o 5.0% 4.1°/o 6.4%
M. hyopneumoniae 4.1°/o 4.2% 7.1°/o 2.2°/o 4.1°lo 4.2%

Clostridium 2.8% 3.4% 5.9°Io 1.4°/s 4.3% 3.7°/o

overige vragen 31.7°/o 41.2% 30.6°/o 33.8% 34.5% 41.4°/o

9



10

TabeL 2.2 Percentage vragen aan de Veekijker varken over gezondheidsproblemen/specifieke
gezondheidparameters in de Laatste 4 kwartalen, de Laatste 3 jaar en de geheLe Looptijd van de

KwartaaL

monitor (vanaf 2003)

AantaL vragen

Kreupelheid

Hoest (chronisch)

UitvaL te hoog

Te veel doodgeboren

Diarree (afwijkende mest)

PlotseLing dood

Traag werpen

Verwerpen begin dracht (< 5 weken)

Te veel terugkomers

AchterbLjvers/sljters

Overige vragen

2016-1 2016-2 2016-3 2016-4 gem. 3 sinds

136 129 140 118 jaar 2003

22.8% 14.0% 15.7°/o 15.3% 15.7°/o 7.3%

l1.0°/c, 7.4% 10.7% 10.2% 9.6% 8.1°/

13.2°/ 9.1% 15.0°/o 8.5°/o 9.6% 7.4°/a

0.7% 5.8°/o 3.6% 6.8°/ 3.2°/o 2.7°/o

8.8% 8.3% 7.9°/o 5.9% 9.40/0 8.3°/o

3.7% 5.8°Io 7.1°/s 4.2% 5.2% 5.2%

0.7% 1.7% 1.4% 4.2°Io 1.4°/o 0.4°/o

1.5% 2.5°/o O.7% 4.2°/o 3.4°/a 1.1°/o

2.9% 3.3% 1.4% 5.1°/ 3.4% 6.8°Io

5.1°Io 2.5% 5.O°Io 2.5% 3.2°k 4.4°/o

29.4% 39.7°/o 31.4% 33.1% 35.8°/o 48.4%

Lr
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3 Aangifteplichtige ziekten volgens artikel 15 GWWD

In deze rapportageperiode zijn geen uitbraken geweest van aangifteplichtige ziekten in ons Land. In het tweede
halfjaar van 2016 zijn twee bedrijfsbezoeken in verband met verdenkingen voor KVP afgelegd door een
specialistenteam in opdracht van de NVWA. Op grond van nader onderzoek bleek er geen sprake te zijn van een
KVP-besmetting. Er zijn in het tweede halfjaar van 2016 geen bezoeken gebracht in verband met een verdenking van
de ziekte van Aujeszky.

In het tweede halfjaar van 2016 zijn 83 bloedmonsters afkomstig van wilde zwijnen onderzocht op de aanwezigheid
van afweerstoffen tegen aangifteptichtige ziekten (zie bijlage VI). Er zijn in de onderzochte bloedmonsters géén
afweerstoffen aangetroffen tegen ZvA, KVP en AVP. In het tweede halfjaar van 2016 zijn 659 bloedmonsters
ingezonden voor onderzoek op ZvA, KVP en AVP. In totaal zijn in 2016, tot en met het vierde kwartaal, 235 monsters
onderzocht. De te onderzoeken aantallen zijn gemaximeerd op 300 per jaar, maximaal 75 per kwartaaL De testen
worden om de twee maanden uitgevoerd.

Sinds 1juni 2015 worden op last van het ministerie van EZ geen monsters van wilde zwijnen meer onderzocht op
SVD en MKZ. Vanaf 15juni 2015 worden de monsters uit Zuid-Limburg niet meer standaard virologisch getest op KVP
middels de PCR test, aangezien er niet meer in Duitsland wordt gevaccineerd. Het Trichinella-onderzoek op de
monsters is stopgezet, omdat nu een andere onderzoeksmethode (de zgn. digestiemethode) beschikbaar is aan de
slachtlijn. Om die reden is de subsidie aan het RIVM voor het onderzoeken van bloedmonsters van geschoten wilde
zwijnen op Trichinella stopgezet. De opgeslagen monsters van 2015 en 2016 bij het RIVM worden derhalve niet meer
onderzocht.

3.1 Aangifteptichtige ziekten in Europese unie
(Informatie o.a. afkomstig van de websites van de 01E, DEFRA, ADNS, SCoPAFF en Promed).

Tabel 3.1 AantaL uitbraken in Europese Unie, in het 2 haLfjaar 2016
(brom Animal Disease Notification Systeni)

Ziekte Land Laatste uitbraak AantaL uitbraken Aantal uitbraken
2 halfjaar 2016 1 jan-31 dec 2016

*wild/gehouden (totaal) *wiLd/gehouden (totaaL)
AVP Estland 30 dec 2016 *504/6 (510) *1052/6 (1058)

Litouwen 31dec 2016 209/18 (227) 303/19 (322)
Letland 30 dec 2016 488/3 (491) 865/3 (868)
Polen 30 dec 2016 65/19 (84) 80/20 (100)
Italië (Sardinië) 22 dec 2016 95/6 (101) 132/23 (155)

KVP Letland 26 mrt 2015 0 0
SVD Italië 07 mei 2015 0 0

AVP=Afrikaanse Varkenspest, KVP=Ktassieke Varkenspest, SVD=blaasjesziekte

11
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Mond- en kLauwzeer
Er waren geen meldingen van MKZ in lidstaten van de Europese unie.

Afrikaans varkenspest (AVP)
In het tweede halfjaar 2016 waren er in totaal 1413 meldingen van AVP in de Europese Unie (Estland, Letland,
Litouwen, Polen, Italië). Dit betrof vooral meldingen onder wilde zwijnen, in een klein deel (52 meldingen) ging het
om gehöuden varkens, zie tabel 3.1. Ir, Sardinië is AVP endemisch in de (wilde) varkenspopulatie aanwezig.

Klassieke Varkenspest (KVP)
In het tweede halfjaar van 2016 zijn in de Europese Unie geen uitbraken van KVP gemeld.

Blaasjesziekte (SVD)
In het tweede halfjaar van 2016 zijn géén uitbraken van SVD gemeld.

Ziekte van Aujeszky
Er waren geen meldingen van Aujeszky-uitbraken onder gehouden varkens in lidstaten van de Europese unie in het
tweede halfjaar van 2016.

3.2 Aangifteptichtige ziekten buiten Europese Unie
(bron: 01E, WAHID, ProMed-mail)

Klassieke varkenspest
In het Europese deel van Rusland zijn in het tweede halfjaar van 2016 géén gevallen van KVP gemeld.

Afrikaanse Varkenspest
In het tweede halfjaar van 2016 waren er 23 uitbraken van AVP gemeld in Oekraïne en Moldavië, alle onder gehouden
varkens (waaronder 2 bedrijven met 6300 resp. 730 varkens, en verder meest backyard farms). Ook Rusland maakte
melding van een toename van uitbraken. In Oekraïne zijn eind december 2016, op 20 km uit de grens met Hongarije,
drie dode wilde zwijneri gevonden met AVP, uit een koppel van dertien wilde zwijnen die gehouden werden hij een
hote[.

Mond- en Ktauwzeer
Er zijn 81 uitbraken gemeld in Turkije in het vierde kwartaal van 2016, en geen uitbraken in het derde kwartaal van
2016. In het Europese deel van Rusland is in het tweede halfjaar een uitbraak gemeld onder runderen, op hetzelfde
bedrijf werden ook varkens gehouden.
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Figuur 3.1 Situatie van Afrikaanse Varkenspest (RusLand, Oekraïne, Wit-RusLand, BaLtische staten):
gemeLde gevaLLen vanaf 1 juLi 2016 tot 31 december 2016
(bron: WAl-lID, 01E)

Ter oriëntatie: kaart van Europa waarop weergegeven landen die deels in Europa en deels in Azië liggen:
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4 Trends tweede halfjaar van 2016

Gedurende de Looptijd van de GO monitor is het percentage secties waarbij geen diagnose gesteld kon worden gezakt
van 7,5 procent in 2008 naar 1,5 procent in 2016. Tegelijkertijd is het percentages secties waarbij onderzoek
onmogelijk was doordat het kadaver ongeschikt was voor onderzoek gestegen van 0,5 procent naar 1,5 procent
(zie figuur 4.1). Het gaat dan doorgaans om kadavers die in staat van ontbinding verkeren.

1
Figuur 4.1 VerLoop van het percentage secties waarbij geen diagnose kan worden vastgesteLd bij varkens

ingezonden naar GD in de periode 2004-2016

In een aantal gevallen is het wel mogelijk om vast te stellen wat het gezondheidsprobleem is, maar kan geen
veroorzaker (ziekteverwekker) worden vastgesteld. Bij luchtwegaandoeningen blijkt het bij Longontsteking in
11 procent van de gevallen niet mogelijk te zijn om een ziekteverwekker aan te tonen en bij darmontsteking bij
9 procent van de gevallen. De oorzaken daarvan kunnen zijn dat de dieren zijn behandeld, dat het onderzochte dier
al langer ziek is of dat de oorzaak een virus is wat niet kan worden aangetoond. Ook kan het zijn dat de
ontstekingsverschijnselen het gevoLg zijn van irritatie van het weefsel waarbij geen specifieke ziekteverwekker in
het spel is, bijvoorbeeld door een slecht statklimaat. Bij darmontsteking kan sprake zijn van verstoring van de
darmflora door bijvoorbeeld liggen op een koude vloer, de voersamenstelting of een antibioticumtherapie.
Bij verwerpers is het vaak (59%) niet mogelijk om een ziekteverwekker aan te tonen aangezien de oorzaak niet is
gelegen in de verworpen biggen maar bij de zeug of haar omgeving.

100%

8,0%

6.0’1

4,0’/,

2.0’?,

. , ,. )
ççço, ‘ ‘ ‘ o’ “ ‘

, % ‘t. ‘t. ‘t. ‘t. ‘t. ‘t. ‘t ‘t ‘t, ‘t ‘f f’t ‘t ‘t

• ongeschikt voor onderzoek • geen oorzaak vastgesteld



12%

E
c

r>

. 6%

22 3%

4.1 Luchtwegproblemen

4.1.1 Longontste king door ActinobaciUus pleuropneuinoniae
De meest gestelde diagnose bij pathologisch onderzoek van varkens is een infectie met Actinobacillus
pleuropneumoniae (App). In de tweede helft van 2016 is de diagnose gesteld bij 7,1 procent van alle ingezonden
varkens. De tendens is nog steeds geleidelijk stijgende. Vooral bij vleesvarkens wordt de diagnose vaak gesteld (zie
figuur 4.2.). Opvallend is dat de diagnose ook al bij 5 procent van de ingezonden ongespeende biggen wordt gesteld.
Het pathologisch beeld bij jonge biggen is vaak minder uitgesproken dan bij oudere varkens. Het feit dat biggen al
op een dergelijk jonge leeftijd gevoelig zijn voor een App-infectie kan samenhangen met onvoldoende opname van
antistoffen via de biest. Ook het percentage vragen aan de Veekijker over App vertoont een geleidelijk stijgende
trend.
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Figuur 4.2 Percentage ingezonden secties met aLs diagnose Longontsteking door App per leeftijdscategorie
in 2016

4.1.2 Overige luchtwegprobLemen.
Veruit de meeste varkens met luchtwegproblemen die voor pathoLogisch onderzoek naar GD komen, blijken een
longontsteking te hebben (93%). Naast App zijn, in volgorde van belangrijkheid, de gevonden ziekteverwekkers:
Mycoplasma hyapneumoniae, Streptococcus suis, Influenza virus, Pasteurella multocida en Haemophilus parasuis. Andere
Luchtwegproblemen zijn neusontsteking (rhinitis, 5%) meestal met aLs gevolg niezen, door IBR-virus (Inclusion Body
Rhinitis) of een bacteriële infectie met Bardetella bronchiseptica.
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4.2 Maagdarmaandoeningen

4.2.1 Darmontstekingen door bacteriële infecties
De meest aangetroffen infectieziekte van het maagdarmkanaal is een E. co!i infectie (6,8% van alle secties). Andere
veel voorkomende ziekteverwekkers zijn Lawsonia (PIA/Ileïtis) en Clostridium. De meeste E. coli infecties zijn
vastgesteld bij gespeende biggen (zie figuur 4.3.) PIA/Ileïtis komt vooral voor bij vleesvarkens (15°/o van de
onderzochte ingezonden varkens) en bij volwassen dieren (6%) en slechts zelden bij gespeende biggen (1,2%).
Het percentage vragen aan de Veekijker over E. coui, CLostridium en PIA vertoont een dalende tendens.
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Figuur 4.3 Percentage ingezonden secties met aLs diagnose infectie met E. coli per Leeftijdsategorie
in 2016

4.2.2 PED

Bij pathologisch onderzoek steLt men bij GO zelden de diagnose PED. Bij PED verdenkingen zendt de dierenarts
doorgaans mestmonsters in voor een PCR-onderzoek. Het aantal vragen over PED aan de Veekijker vertoont in het
laatste kwartaal weer een stijgende lijn. Aan het einde van 2016 zijn de eerste gevallen van PED gemeld in het
zuiden van Nederland, terwijl de ziekte tot dan toe beperkt leek te blijven tot Oost- en Midden-Nederland
(provincies Gelderland en Overijssel). Zie ook hoofdstuk 5.3.1.
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Figuur 4.4 Percentage vragen aan de Veekijker Varken over PED sinds 2014

4.2.3 Niet-infectieuze aandoeningen

Van aLle voor pathologisch onderzoek ingezonden varkens met maagdarmproblemen heeft 2,4 procent een niet
infectieuze aandoening. Dat zijn vooral de oudere varkens (vLeesvarkens en volwassen varkens). Meestal betreft het
maag-darmdraaiingen of daarmee samenhangende problemen zoals een leverlobtorsie of een milt- of leverruptuur.

Figuur 4.5 Niet-infectieuze maagdarmaandoeningen bij varkens ingezonden voor pathotogisch onderzoek

Het percentage vragen over niet-infectieuze maagdarmaandoeningen zoals maagdraaiingen, darmdraaiingen,
milttorsies en maagzweren schommelt in de loop der jaren tussen de 2 en 3 procent zonder een duidelijke tendens
(zie ook hoofdstuk 5.1.1.)

350%

30,0%

250%

03
>
0 200%
c
03
01

10,0%

150%

0,0%

_ , _ _ S / S

1 4’/o
3%

darmdtaaiingen

maagdraaiing

• tossie leverkwab

• leverruptuur

58% • (parasitaire) hepatitis

O darmperforatie/invaginatie

naar GD in de tweede heLft 2016

17



18

4.3 Vruchtbaarheidsprob(emen

4.3.1 Opbrekers en verwerpers
Traditioneel stelt men in het najaar meer vragen aan de Veekijker over vruchtbaarheidsproblemen, vooral over opbreken
in de vroege dracht. In het Laatste kwartaal van 2016 was dat weer beduidend hoger dan in voorgaand kwartaal.
Vergeleken met voorgaande jaren was het aantal vragen echter niet bijzonder hoog. Dat kan deels gerelateerd zijn aan
de overgang van zomer naar herfst. Qua weersverandering kwam die overgang dit jaar relatief laat: het bleef in
september lang zeer zomers en pas in oktober vond de overgang naar kouder herfstweer plaats.
Het beeld bij ingezonden verworpen vruchten is evenmin verontrustend. Het percentage ingezonden verworpen
vruchten Ligt al jaren rond de 6 procent met alleen in de periode 2009—2011 een iets verhoogd percentage van rond de
8 procent. Het is bekend dat in verworpen vruchten in veel gevallen geen oorzaak voor het verwerpen gevonden kan
worden.
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Figuur 4.6 Percentage vragen aan de Veekijker over enkeLe specifieke vruchtbaarheidsprobLemen

4.3.2 Problemen rond werpen
Het afgelopen halfjaar zijn weer duidelijk meer vragen gesteld over problemen rond het werpen bij zeugen (zie figuur
4.7). Dat betreft traag werpen, moeilijk op gang komen van de melkgift en daarmee samenhangend doodgeboorte.
Een deel van die toename kan veroorzaakt zijn door de toegenomen aandacht voor het fenomeen en het feit dat
tegenwoordig wat betere diagnostische mogelijkheden bestaan om de achtergrond van in het bijzonder
stofwisselingsstoornissen te onderzoeken. Een eerdere piek in het aantal vragen over deze onderwerpen ontstond in
het najaar van 2014, waarvoor destijds geen duidelijke verklaring kon worden gegeven.
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Figuur 4.7 Percentage vragen aan de Veekijker over enkele problemen rond het werpen

4.4 Locomotieprobtemen: perifere versus centraLe oorzaken
RewegingsprobLemen kunnen ruwweg ingedeeLd worden naar centrale en perifere oorzaken. Centrale oorzaken zijn
gelegen in de hersenen of het ruggenmerg waardoor de Locomotie is verstoord. Dat betreft vooral hersen(vlies)
ontsteking, meesta[ door een infectie met Streptococcus suis. De perifere oorzaken zijn gewrichtsontstekingen (door
Streptococcus suis of Mycoplasma hyosynoviae), verstoring van het botnietabolisme of de botontwikkeling (zoals bij
osteochondrose) of door spierproblemen. In de afgelopen tien jaar heeft een verschuiving plaatsgevonden in de door
GO bij pathologisch onderzoek vastgestelde oorzaken van centraLe naar meer perifere oorzaken. Het percentage
onderzochte varkens met een centrale oorzaak van bewegingsprobLemen is gedaald van 15 naar 9 procent en het
percentage met een perifere oorzaak is gestegen van 4 naar 5 procent. De centrale oorzaken komen vooral voor bij
gespeende biggen en de perifere oorzaken bij volwassen varkens. Dat zijn ook de twee leeftijdscategorieën met de
meeste locomotieproblemen (zie figuur 4.8).

• centrale oorzaak perifere oorzaak

Figuur 4.8 Percentage ingezonden secties met aLs diagnose een bewegingsprobLeem
(centrale of perifere oorzaak) per Leeftijdscategorie in 2016
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Het percentage vragen aan de Veekijker over kreupelheden is onverminderd hoog, maar lijkt zich wel te stabiliseren
op een niveau van ruim 15 procent van alle vragen over gezondheidsproblemen.

4.5 Algemene (infectie)ziekten

4.5.1 Algemeen
Algemene infectieziekten zoals infecties met Streptococcus suis, Hoemophilus 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 en verandert niet sterk. Hetzelfde geldt voor het
percentage varkens waarbij bij pathologisch onderzoek een algemene infectie wordt vastgesteld: dat schommelt al
lange tijd tussen 15 en 20 procent.

4.5.2 Per Leeftijdscategorie
Algemene infectieziekten zijn relatief het vaakst gediagnosticeerd bij gespeende biggen (zie figuur 4.9). In
tweederde van die gevallen is de diagnose daarbij een sepsis (bloedvergiftiging) door Streptococcus suis, Ook bij
ongespeende biggen komt vaak een sepsis voor door Streptococcus wis. De algemene infectieziekte die het meest is
vastgesteld bij vleesvarkens is een PCV2 (Circovirus) infectie, namelijk in een derde van de varkens met een
algemene infectieziekte.

Figuur 4.9 Percentage ingezonden secties met als diagnose een algemene infectieziekte per
Leeftijdscategorie in 2016

4.5.6 Uitvat en sterfte

Het percentage vragen aan de Veekijker over verhoogde uitval (sterfte) bij diverse leeftijdscategorieën vertoont een
opvallend beeld. Relatief de meeste vragen over uitval betreffen ongespeende biggen. Het aantal vragen over uitval
bij deze categorie vertoont bovendien een sterk stijgende trend de laatste tien jaar (zie figuur 4.10). Ook het aantal
vragen over uitval bij zeugen is duidelijk toegenomen maar iets minder fors dan bij de ongespeende biggen. Bij
vleesvarkens is sprake van een geringe stijging, maar bij de gespeende biggen is het percentage vragen over uitval
juist gedaald in het afgelopen decennium.
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Figuur 4.10 Percentage vragen aan de Veekijker over uitva[ van varkens in verschillende Leeftijdscategorieën
(periode 2007—2016)

De forse toename van het aantal vragen over uitval bij ongespeende biggen, kan samenhangen met de toegenomen
maatschappelijke belangstelling voor bigvitaliteit en bigmortaliteit. De toename in het aantal vragen over uitval bij
zeugen is aanleiding geweest voor een klein pilot-onderzoek (zie hoofdstuk 5.4).

4.6 OnLmne Monitôr

4.6.1 Inleiding
Sinds 1juli 2015 is de Online Monitor, het digitale systeem voor de monitoring van de varkensgezondheid in Nederland,
operationeel. Vergeleken met de bestaande passieve monitor (Veekijker, pathologisch onderzoek van ingezonden
dieren) biedt de Online Monitor een actief en meer representatief beeld van de gezondheidsstatus van de Nederlandse
varkensstapel aangezien in beginsel alle dierenartsen informatie verstrekken. In dit systeem noteert de dierenarts
tijdens of na ieder bedrijfsbezoek de al dan niet aanwezige klinische verschijnselen op de varkensbedrijven. 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 gebouwd worden om veranderingen in de tijd en
ruimte automatisch op te merken. Hierdoor kan de Online Monitor een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de
signalering van ziekte-uitbraken.

4.6.2 Stand van zaken 2016
Sinds 1januari 2016 heeft de Online Monitor een verplicht karakter in het kader van IKB en de geborgde dierenarts.
Het laatste halfjaar is maandelijks van ongeveer 3000 lJBN’s gemeld of sprake was van gezondheidsproblemen.

Rapportage iomtonng Dergezondheid Varkens L’ieede halfjaar 2016
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Tabel 4.1 Aantal ingevoerde UBN’s per maand, tweede halfjaar 2016

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 35 tot 40 procent van de bezochte UBN’s zijn door de dierenarts afwijkingen geconstateerd.
De meest geregistreerde afwijkingen zijn vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen, maagdarmproblemen bij
ongespeende biggen, problemen met het zenuwstelse[, maagdarmkanaal en ademhaling bij gespeende biggen en
ademhalingsproblemen bij vleesvarkens (zie tabel 4.2).

Tabel 4.2 BeLangrijkste orgaansystemen waarbij in de Ontine Monitor een aandoening is gemeLd per
Leeftijdscategorie in 2016, uitgedrukt in percentage binnen de betreffende categorie

Leeftijdscategorie

Ongespeende biggen

Gespeende biggen

Vleesvarkens/opfok

Zeugen

Orgaansysteem

digestie

locomotie

centraal zenuwsteLsel

respiratie

digestie

locomotie

huid

respiratie

digestie

locomotie

fertiliteit

Percentage

10

4

17

17

7

3

2

19

7

4

5

4.6.3 E. coli infecties

Het aantal UBN’s met gespeende biggen waarvan de dierenarts maandelijks meldingen doorgeeft voor de Online
Monitor is in de loop van het jaar 2016 opgelopen van ongeveer 1100 tot rond de 1300. Door het jaar heen is bij de
deze leeftijdscategorie in ongeveer de helft van de gevallen melding gedaan van een gezondheidsprobleem. De
meest gemelde aandoeningen bij gespeende biggen zijn ademhalingsproblemen en afwijkingen van het centraal
zenuwstelsel, gevolgd door maagdarmproblemen.

1187

Maand Aantal ingevoerde Bedrijven met Bedrijven met Bedrijven met
LJBN’s* zeugen & gespeende biggen* vleesvarkens*

ongespeende
biggen*

Juli 3157

Augustus 3097

September 3399 1255 1276 2122
Oktober 3287 1216 1363 2057
November 3096 1156 1307 1944
December 3027 1153 1261 1902

1188

1313

1287

1961

2022
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Figuur 4.11 Gemelde gezondheidsprobtemen bij gespeende biggen in 2016 in de Ontine Monitor

In de maagdarmaandoeningen zit geen duidelijke seizoensfLuctuatie. Veruit de meest gemelde maagdarmaandoening
bij gespeende biggen is diarree (g7%), meestal gekenschetst als waterige diarree (74%). De meest gestelde diagnose
bij diarree is een E. coli infectie (speendiarree, 73%). Andere oorzaken van diarree die zijn gemeld betreffen voer of
voeding, diverse infectieuze aandoeningen zoals SaLmonellose, PIA/Ileïtis of Clostridiose en enkele gevaLLen van PED.
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Figuur 4.12 Gemelde diagnoses bij maagdarmaandoeningen (diarree) hij gespeende biggen in 2016 in de
Ontine Monitor
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E. coli is ook gemeld aLs oorzaak van algemene gezondheidsproblemen zoals bloedvergiftiging (0,6°/o) en als oorzaak
van slingerziekte (0,6%). Per saldo zijn in 2016 tijdens ruim 5 procent van de bezoeken door de dierenarts
gezondheidsprob[emen bij gespeende biggen gemeld met als waarschijnlijkheidsdiagnose een E. coli infectie.
Op 21 procent van de UBN’s met ongespeende biggen zijn in 2016 gezondheidsprobLemen gerapporteerd via de
Online Monitor. Ruim de heLft (54,4%) van die problemen betreft maagdarmproblemen, namelijk vrijwel uitsluitend
diarree. De meest gestelde waarschijnlijkheidsdiagnose is een infectie met Clostridium spp. (46,%). De
waarschijnlijkheidsdiagnose E. coli infectie wordt gesteld in ongeveer een derde van de gemelde gevallen van diarree
bij ongespeende biggen. Per saldo zijn in 2016 tijdens ruim 3 procent van de bezoeken maagdarmproblemen bij
ongespeende biggen gemeld met als waarschijn[jkheidsdiagnose een E. coli infectie.
Deze gegevens over de incidentie van E. coli infecties bij varkens zijn van betekenis in het kader van de discussie
over het gebruik van antibiotica. Eerste keus antibiotica voor behandeling van E. coli infecties zijn Oxytetracycline
en Trimethoprim-Sutfa. Ongeveer driekwart van de E. coli stammen is daar echter ongevoelig voor. Een antibioticum
waarvoor vrijwel alle E. coli stammen nog steeds gevoelig zijn is het tweedekeusmiddel colistine: in 2016 zijn 2
procent ongevoelige isolaten gekweekt uit naar GD ingezonden sectiemateriaal (zie hoofdstuk 4.7 en bijlage IV).

4.7 OntwikkeLing in de gevoetigheidspatronen van ziekteverwekkers voor
antibiotica

4.7.1 InLeiding

Als bij bacteriologisch onderzoek ziekteverwekkende bacteriën worden gekweekt, wordt vervolgens een
gevoeligheidsbepaling uitgevoerd om na te gaan voor weLkeantibiotica 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. GD voegt de resultaten samen om over langere perioden de ontwikkeling
van de gevoeligheidspatronen 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
2016, uitgespLitst per materiaaltype (sectiemateriaal en ander monstermateriaal). De per bacterie weergegeven
antibiotica zijn zoveel mogelijk gebaseerd op het Formulariuni Varken van de KNMvD. 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 dan twintig isolaten een
gevoeligheidsbepaling is ingezet. Een daling of stijging van de ongevoeligheid is significant genoemd bij 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 (isolaten uit sectiemateriaa[)
of klinisch ziek waren (isolaten uit niet-sectiemateriaaL), waardoor de in bijlage IV weergegeven
resistentiepercentages niet noodzakelijk representatief zijn voor de hele Nederlandse varkenshouderij.
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Medio 2012 zijn de KNMvD formularia aangepast op basis van de veterinaire richtlijn ‘Smal-, versus
breedspectrum antibiotica en eerste, tweede en derde keus op basis van Gezondheidsraad-advies’ (2011). Indien
van toepassing wordt bij de bespreking van de resultaten van de gevoeligheidsbepalingen in paragraaf 4.7.2
aangegeven of het antibioticum als eerste-, tweede- of derdekeusmiddet is geclassificeerd volgens het KNMvD
formu[arium. In het nieuwe beleid wordt voor het aanwijzen van eerstekeusmiddeten uitgegaan van de risico’s
voor bepaalde, specifieke resistentieontwikkeLing: eerstekeusmiddelen zijn per definitie middelen die geen
directe invloed hebben op het voorkomen van extended-spectrum beta-lactamases (ESBL)/AmpC-producerende
organismen. Voor de tweede keus wordt het ‘nee tenzij’-principe gehanteerd; bij voorkeur inzetten op basis van
bekende gevoeligheid van de verwekker. De derde keus 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 gevoeligheidsbepaling is aangetoond dat er geen alternatieven zijn.
Vanaf het vierde kwartaal van 2012 worden de gevoeligheidsbepaLingen bij GD uitgevoerd door middel van een
microboui[lonverdunningsmethode, 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-formularia. Er worden uitsluitend enkelvoudige antibiotica getest en geen combinaties (met
uitzondering van TMP/S en amoxicilline/clavulaanzuur).

4.7.2 Resistentiepatronen van ziekteverwekkers
Pathogene bacteriën uit sectiemateriaal
In het algemeen is er een gunstig beeld wat betreft de gevoeligheden voor antibiotica; de percentages ongevoelige
isolaten zijn de afgelopen jaren dalend. In 2016 zijn opnieuw lagere percentages ActinobaciUus pleuropneumaniae
isolaten ongevoelig voor tiamuline en tildipirosine/tilmicosine/tulathromycine (zie figuur 4,13) gevonden; alle 165
isolaten waren gevoelig voor deze antibiotica en daarmee zijn de percentages ongevoelige isolaten significant lager
dan de percentages in 2015 en 2014. In 2015 waren deze percentages ook al significant lager dan in 2014. De
stijging van het percentage Bordetetla bronchiseptica isolaten ongevoelig voor trimethoprim-sulfonamiden die in
2015 werd waargenomen ten opzichte van 2014 en 2013 heeft in 2016 niet doorgezet. Het percentage isolaten
ongevoelig voor chloortetracycline/doxycycline/oxytetracyctine daarentegen is langzaam aan het oplopen, in het
bijzonder in de tweede helft van 2016. Door deze langzame stijging is het totale percentage in 2016 wel significant
hoger in vergelijking met 2014, maar niet met 2015. Het percentage enteropathogene Escherichia coli ongevoelig
voor amoxiciltine-clavulaanzuur is in 2016 licht gedaald ten opzichte van 2015 (een trend); in 2015 werd een
significante daling waargenomen ten opzichte van 2014 en 2013. Ook het percentage isolaten ongevoelig voor
cotistine was in 2015 significant lager dan in 2014 en 2013, maar dit percentage is in 2016 niet verder afgenomen.
Voor Pasteurella multocida wordt in 2016 een opvallende daling gezien van het percentage colistine-ongevoelige
isolaten. De significante daling van het percentage Pasteurella multocida isolaten ongevoeLig voor sulfonamiden en
tildipirosine/tilmicosine/tulathromycine die in 2015 werd opgemerkt, heeft in 2016 doorgezet; de percentages
ongevoelige isolaten zijn significant lager dan in 2015, 2014 en 2013 (zie figuur 4.13). Voor sulfonamiden geldt dat
de daling vooral in de eerste helft van 2016 werd gezien en het percentage in de tweede helft gelijk was aan dat van
2015; over het gehele jaar bezien is er echter wel sprake van een significante daling. Sinds begin 2016 wordt niet
meer standaard gelyseerd paardenbioed aan de bouillon die wordt gebruikt voor het maken van een antibiogram van
Pasteurella en ook Bordetella-species toegevoegd. Veranderingen in percentages ongevoelige isolaten kunnen
mogelijk (deels) samenhangen met deze aanpassing, maar de daling van het percentage Pasteurella multocida
isolaten ongevoelig voor sulfonamiden en titdipirosine/tilmicosine/tulathromycine was al in 2015 ingezet.
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Tildipirosine/Tilmicosine/TuLatbromycine
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Figuur 4.13 OngevoeLigheid van Actinabaciltus pleuropneumoniae en Pasteurella multocida isotaten voor
titdipirosine/tiLmicosine/tulathromycine

Pathoqene bacteriën uit r,iet-sectiemateriaat
Er zijn geen bijzonderheden te melden met betrekking tot de gevoeligheden van enteropathogene Escherichia coli- en
Salmonella groep B isolaten. Van de overige isolaten uit niet-sectiemateriaat zijn de aantallen te laag om
betrouwbare vergetijkingen met voorgaande jaren te doen.

4.7.3 Muttiresistentie van ziekteverwekkers
In onderstaande figuren is per bacteriesoort/-groep grafisch weergegeven tegen hoeveel verschillende antibiotica-
groepen er resistentie aangetoond werd in 2016. Hierbij is alleen rekening gehouden met verworven resistentie en is
intrinsieke resistentie niet meegeteld. Van bacteriesoorten/-groepen waarvan minder dan twintig isolaten zijn
getest, zijn geen data weergegeven. In tabel IV.3 (bijlage IV) zijn de meest frequent aangetoonde muttiresistentie
patronen weergegeven, waarbij muttiresistentie is gedefinieerd als ongevoelig voor antibiotica uit ten minste drie
verschillende antibioticagroepen.

Multiresistentie is gedefinieerd als ongevoelig voor antibiotica uit ten minste drie verschillende antibiotica-
groepen; intrinsieke resistenties buiten beschouwing gelaten. In deze rapportage wordt onderscheid gemaakt
tussen muttiresistentie op basis van resistentie tegen antibiotica die worden getest in het kader van monitoring
(zie figuur 4.14, figuur 4.15 en tabel IV.3 bijlage IV) en multiresistentie op basis van resistentie tegen voor de
betreffende bacteriesoort geregistreerde antibiotica (welke zijn opgenomen in bijlage IV, tabel IV.1 en IV.2).
Als voorbeeld de percentages multiresistente 5. suis isolaten uit sectiemateriaal. Op basis van nionitoring wordt
gekeken naar resistentie van 5. suis isolaten tegen antibiotica uit negen antibioticagroepen en komt het
percentage multiresistente isolaten op 50 procent. Wanneer alleen resistenties tegen de voor 5. suis
geregistreerde antibiotica in ogenschouw worden genomen is slehts 2 procent van de isolaten multiresistent.
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Pathogene bacteriën uit sectiemateriaat
Het percentage multiresistente isolaten uit sectiemateriaal van varkens is in 2016 significant Lager dan in 2015 en
2014. In 2016 was dit 49 procent, in 2015 53 procent en in 2014 74 procent. Van de A. pleuropneumoniae isolaten
was in 2016 5 procent muttiresistent, van B. brorichiseptica 100 procent, van P. multacida 15 procent, van
enteropathogene E. coli 82 procent, van Salmonella groep 8 93 procent en van Streptococcus suis 50 procent (zie
figuur 4.9 en tabel IV.3 bijlage IV). Het percentage multiresistente P. multocida isolaten is daarmee in 2016
significant lager dan in 2015. Voor de overige bacteriesoorten waren de percentages niet verschillend van die van
2015. De resistentie tegen aminoglycosiden onder SalmoneUa groep 8 isolaten wordt voornamelijk veroorzaakt door
resistentie tegen spectino- en/of streptomycine; geen van de isolaten is ongevoeLig voor apramycine en
gentamicine en slechts één isolaat voor neomycine.

Wanneer alleen de antibiotica in beschouwing worden genomen welke in het Formularium Varken voor de betreffende
bacteriesoorten worden genoemd, is het totaal percentage multiresistente isolaten 18 procent. Ook dit percentage is
significant lager dan in 2015 en 2014. In 2015 was dit 21 procent en in 2014 35 procent. De percentages
muftiresistente bacteriën voor de hierboven genoemde bacteriën bedragen 1 procent (A. pleuropneumoniae) pp),
19 procent (8. bronchiseptica), 8 procent (P. multocida), 63 procent (E. coli), 93 procent (Salmanella groep B) en
2 procent (Streptococcus suis). Ook nu is het percentage multiresistente P. multocida isolaten significant lager dan in
2015. Het percentage S. suis isolaten multiresistent tegen de antibiotica welke in het Formularium Varken voor deze
bacteriesoort worden genoemd is daarentegen significant hoger dan in 2015.

Pathogene bacteriën uit niet-sectiemateriaal
In 2016 is 54 procent (95°/o BI: 46-63%) van de isolaten uit sectiemateriaal afkomstig van varkens multiresistent.
Dit percentage is niet verschillend van het percentage in 2015 (59% en 95°/o BI: 52-65°/o), maar wel significant lager
(p=0,0O) dan het percentage multiresistente isolaten in 2014 (81°/s en 95°/o BI: 75-86%). Van de enteropathogene
E. coli isolaten is in 2016 71 procent (95% BI: 59-82°/o) multiresistent en van de Salmonella groep B isolaten
70 procent (95% BI: 47-87%) (zie figuur 4.14 en ook tabel IV.3 bijlage IV). De resistentie tegen aminoglycosiden
onder Salmonella isolaten wordt veroorzaakt door resistentie tegen spectino- en/of streptomycine; alle isolaten zijn
gevoelig voor apramycine, gentamicine en neomycine.

Aantal antibioticumgroepen resistent
Sectiemateriaal Varken 2016
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Wanneer alleen de antibiotica in beschouwing worden genomen welke in het FormuLarium Varken voor de betreffende
bacteriesoorten worden genoemd, is het totaal percentage multiresistente isotaten in 2016 38 procent (95% BI:
30-47%). Ook dit percentage is niet verschillend van het percentage in 2015 (41% en 95% BI: 35-48°/o), maar wel
significant lager (p<O.OI) dan het percentage multiresistente isolaten in 2014 (54% en 95% BI: 47-61°/o). Het
percentage multiresistente enteropathogene E. coli isolaten bedraagt in dit geval in 2016 54 procent (95°/o BI:
41-67°/o) en het percentage multiresistente Salmonella groep B isolaten 65 procent (95% BI: 43-84%).

Figuur 4.15 Percentage isotaten uit niet-sectiemateriaat van varkens resistent tegen 0-9
antibioticumgroepen, 2016

Extended Spectrum Beta Lactamases (ESBLs)
Extended Spectrum Bèta Lactamases (ESBLs) zijn enzymen geproduceerd door gram-negatieve bacteriën
(salmoneLla, Klebsiella, Escherichia coli). Deze enzymen zijn in staat om b-lactam antibiotica (penicillinen,
1e t/m 4’ generatie cefalosporinen) af te breken. ESBL’s worden geïnactiveerd door clavulaanzuur. Deze ESBL vorm
van resistentie heeft zich in de afgelopen tientallen jaren ontwikkeld en over de hele wereld verspreid.
CefaLosporinen zijn vaak de laatste reserve antibiotica bij ernstige infecties bij de mens en deze kunnen bij
ESBL-producerende bacteriën (bijna) niet meer ingezet worden.

Als een gram-negatieve bacterie niet gevoelig is voor cefotaxim (derde generatie cefalosporine), is de kans groot
dat de bacterie een ESBL produceert. De resultaten van 2013, 2014 en 2015 zijn samengevat in tabel 4.3. Om te
bevestigen dat deze isolaten daadwerkelijk ESBL-producerende ziekteverwekkers zijn, is aanvullend onderzoek vereist
(dat is vooralsnog niet uitgevoerd).

TabeL 4.3 Gram-negatieve bacteriën uit varkens resistent tegen cefotaxim
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Bacterie

Enteropathogene coli

Jaar

2016

2015

2014

2013

Sectiemateriaat

1 / 231 (O,4°/o)

7 / 283 (2,5°/o)

4 / 291 (1,4%)

8 / 156 (5,1°/o)

Niet-sectiemateriaat

1 / 64 (1,6°fo)

0 / 143 (0%)

2 / 86 (2,3°/o)

1 / 57 (1,8°/o)
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5 Overige, bevindingen

5.1 Bijzondere bevindingen

5.1.1 Levertobtorsies bij zeugen
Op een zeugenbedrijf was dit najaar sprake van zeugen die plots stopten met eten, een verhoogde tichaams
temperatuur hadden en een gezwollen buik. Aan de slachttijn vertoonden zeugen een buikvliesontsteking. Opvallend
veel zeugen (“meer dan gemiddeld”) van het bedrijf waren aan de stachttijn afgekeurd wegens buikvtiesontsteking
en abcessen in de buikholte. Ook sectie van een gestorven zeug bracht een acute buikvLiesontsteking aan het licht.
Bij microscopisch onderzoek van atvleesklier, lever, hartspier, skeletspieren en vetweefset kwamen geen opvallende
bevindingen naar voren. Wel bevond zich veel bloederig vocht in de buikholte en was sprake van een chronische
miltdraaiing. Verder bleek de linker teverlob acuut te zijn gedraaid met tekenen van versterf. Altes bijeen deed het
beeld sterk denken aan wat vaker is vastgesteld bij zeugen die last hebben van (periodieke) maagdilataties waardoor
beschadigingen op kunnen treden aan de leverligamenten met als gevolg vergrote kans op Leverlobtorsies. De
dierenarts is geadviseerd op zoek te gaan naar factoren die kunnen Leiden tot maagprobtemen. Volgens een
voorlichter van het bedrijf zouden de zeugen gedurende zes weken aspirine via het voer hebben gekregen. Aspirine
kan schadelijk zijn voor de maag.

5.1.2 Kartktepontstekingen bij vteesvarkens
Bij een vleesvarkensbedrijf kwamen volgens de dierenarts opvallend veeL hartktepontstekingen voor. Bij een tweede
vleesvarkensbedrjf dat biggen oplegde van dezelfde vermeerderaar kwam het probleem niet voor. Bij de vermeerderaar
in kwestie was geen sprake van een verhoogde uitval, nadat daar in het verleden wel problemen door infecties met
Streptococcus suis gemeld waren.
Om een probleem met hartklepontstekingen aan te pakken is allereerst nodig dat duidelijk is welke bacterie daarbij
een rot speelt. Bekende verwekkers van hartklepontstekingen zijn streptococcen, waaronder Streptococcus suis, maar
ook Vtekziektebacteriën, staphylococcen en een bacterie zoals Arcanobacterium pyogenes kunnen aan de orde zijn.
Als de ziekteverwekker bekend is, zijn gerichte behandelingen in te zetten. Algemene maatregelen om het probleem
aan te pakken behelzen vooral verbetering van de biosecurity en het voorkomen van stress.

5.1.3 Vlekziekte met atypisch beeld
Het ziektebeeld bij Vlekziekte omvat onder andere de typerende vierkante huidvlekken. Die worden echter niet altijd
waargenomen. Op een vleesvarkensbedrijf zag men dit najaar zieke vleesvarkens met koorts (41,9°C) en blauw
verkleurde oren. Bij sectie werd de Vlekziektebacterie gekweekt waarmee de diagnose was gesteld. Bij navraag bleek
dat op het vermeerderingsbedrijf dat de vleesbiggen had geleverd, ook enkele geiten Vlekziekte hadden gehad. De
gekweekte stam wôrdt door GD bewaard voor eventuele nadere typering in het kader van een mogelijk pitotonderzoek.

5.1.4 “Rare wormen” in mest
Op een vleesvarkensbedrijf zag men in de mest onbekende “wormen” verschijnen. Gedacht werd aan een infectie met
lintwormen, maar die komen bij varkens eigenlijk niet voor. Nader onderzoek wees uit dat het om vliegenlarven ging.
Als varkens vliegeneteren opnemen dan is het mogelijk dat die uitkomen in de vers geproduceerde mest. In die mest
zijn dan de vliegenlarven waar te nemen.
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5.2 OpvoLging eerdere bijzonderheden

5.2.1 Uitvat zeugen
In het derde kwartaal van 2016 kreeg de Veekijker een drietal meldingen van gevallen van acute sterfte van zeugen.
De drie beschreven gevalLen hadden gemeen dat steeds de Lever afwijkingen vertoonde (stuwing, torsies, rupturen)
en dat de zeugen gevoerd werden met brijvoer met bijproducten, waaronder makkelijk verteerbare en fermenteerbare
suikers of zetmeel. De meest waarschijnlijke verklaring voor de beschreven problemen was dan ook gasophoping in
maag en/of darmen in samenhang met de samenstelling van het brjvoer. Een vergelijkbaar geval is beschreven in
hoofdstuk 5.1.
De beschrijving van deze gevallen van sterfte bij zeugen in relatie tot Leverlobtorsies wordt gepresenteerd op het
European Symposium of Porcine Heatth Management in Praag (3—5 mei 2017).

5.3 Niet-aangifteptichtige EMERGING DISEASES

5.3.1 PED in Nederland
Aan het eind van 2016 waren, voor zover bekend bij GD, in totaal 87 uitbraken van PED gemeld en bevestigd in
Nederland. De meestevan deze gevallen kwamen voor in de provincies Gelderland en Overijssel. Aan het eind van
2016 kwamen echter ook de eerste meldingen uit Zuid-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 besmettingsroute is vaak niet met zekerheid vast te stellen. Het sterke vermoeden is, mede op basis van eerder
door GD uitgevoerd onderzoek, dat onvoldoende gereinigde transportmiddelen een belangrijke rol spelen.

5.4 ResuLtaten pitotonderzoek uitvat zeugen

5.4.1 Inleiding

De sterfte bij zeugen verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf van minder dan 2 procent tot boven de 15 procent. Bij de
Veekijker Varken komen de laatste jaren steeds meer vragen binnen over sterfte bij zeugen. Het voorgaande jaar
betrof dat meer dan 10 procent van alle vragen over gezondheidsproblemen (zie hoofdstuk 4.5.6). Het percentage
inzendingen naar GD voor pathologisch onderzoek van (gestorven) zeugen is sinds 2010 eveneens licht gestegen.
De meest vastgestelde oorzaken zijn
• hartedood en stress (18%)
• darmdraaiingen/maagzweer/miltdraaiing/gescheurde mitt (18%).
Vooral het percentage zeugen waarbij de diagnose hartedood of stress als oorzaak is gesteld, vertoont een stijgende lijn.

Uit de cijfers van is af te leiden dat de zeugensterfte in 2015—2016 gemiddeld 6 procent per
jaar was. Dat is evenveel als in 2013, het eerste jaar waarin de zeugensterfte als apart kengetal was opgenomen in
de overzichten. Een veel gestelde vraag vanuit de praktijk is of de zeugensterfte samenhangt met de hoge
productiviteit van de hedendaagse zeugen. Een ander aspect is de overschakeling naar groepshuisvesting die de
laatste jaren heeft plaatsgevonden. Agressie en stress spelen, in elk geval bij het samenstellen van groepen; vaak
een rol. Als gevolg daarvan kunnen zeugen uitvallen.
Het is voor de varkenssector van belang om na te gaan of daadwerkelijk sprake is van verhoogde uitval bij zeugen en
te onderzoeken wat daarvan de oorzaak kan zijn. Een hoge uitvat van zeugen is niet alleen financieel nadelig. Het is
ook ongunstig voor het imago van de varkenshouderij. Om een eerste indruk te krijgen hoe het in de praktijk zit met

30 de zeugensterfte, heeft GD in december 2016 een beknopte online enquète uitgevoerd onder zeugenhouders.
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Aan de oriline enquête hebben 105 bedrijven deelgenomen. Daarvan waren de gegevens van 87 bedrijven geschikt
voor nadere analyse. Uit de enquête bleek opnieuw dat de gemiddeLde uitval door sterfte rond de 6 procent ligt. De
spreiding is groot en varieert van 1 procent tot 16 procent. Op 10 procent van de ondervraagde bedrijven was de
zeugensterfte hoger dan 10 procent. De zeugensterfte bleek niet samen te hangen met het type zeug op het bedrijf.
Zelfs als ‘vergelijkbare’ zeugenrassen bij elkaar werden gevoegd bij het analyseren, was geen verschil te zien. Ook de
analyse van een mogelijke samenhang tussen de productiviteit (gemiddelde toomgrootte) en de uitval door sterfte
leverde geen duidelijke relatie op (zie figuur 5.1).
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Figuur 5.1 Samenhang tussen gemiddelde toomgrootte op zeugenbedrijven en de uitvat (stefte) van zeugen

Het lijkt er weliswaar op dat de hoogproductieve bedrijven gemiddeld een iets hogere zeugenuitval hadden dan de
minder productieve bedrijven, maar dat verschil is verre van significant.
Een vergelijking tussen bedrijven met verschillende typen groepshuisvesting levert evenmin verschillen in
zeugenuitval op. Bij alle typen huisvesting (stabiele groepen met of zonder boxen of grote wisselgroepen) was de
uitval vergelijkbaar. De enige risicofactor voor een verhoogde sterfte die uit de analyses significant naar voren
kwam, was de huisvesting van geIten (eerste pariteitszeugen). Op bedrijven die géén aparte groepen voor de geIten
hadden ingericht, was de kans op uitval door sterfte significant hoger dan op bedrijven die wel aparte geltengroepen
hadden.

5.4.4 Conclusie
Uit de gegevens van de enquête.van GD is niet gebleken dat zeugensterfte hoger is op bedrijven met
hoogproductieve zeugen of met een bepaald systeem van groepshuisvesting. Kennelijk zijn andere factoren van meer
betekenis. Het niet in aparte groepen huisvesten van geIten bleek een significante risicofactor voor verhoogde
uitval door sterfte bij zeugen. Het is voorstelbaar dat als groepen geiten en oudere zeugen bij elkaar in één groep
zitten, er meer stress ontstaat door bijvoorbeeld rangorde gevechten waarbij het risico vergroot is dat een zeug
uitvalt
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5.5 Resultaten pilotonderzoek Vlekziekte

5.5.1 Inleiding

In de tweede helft van 2016 heeft de afdeling VGZ een pilotstudie gedaan naar Vlekziekte bij varkens. De
Vlekziektebacterie komt zeer algemeen voor, bij diverse zoogdieren, vogels, zoet- en zoutwatervissen en in de
bodem. Meldingen van uitbraken blijven doorgaans beperkt tot een enkel (biologisch) bedrijf met buitenuitloop,
mede doordat veel varkens gevaccineerd zijn tegen Vlekziekte. In 2015 waren echter opvallend veel vragen gesteld
over Vtekziekte aan de Veekijker, wat de aanleiding vormde om de pilotstudie op te zetten.
Middels een beperkte case-control studie is gezocht naar mogelijke risicofactoren die samenhangen met Vlekziekte.
Daartoe waren verspreid over Nederland via de dierenartsen 47 Nederlandse varkensbedrijven benaderd, 18 bedrijven
met een recente uitbraak van VLekziekte naast 29 controlebedrijven met een vergelijkbare bedrijfsstructuur, maar in
de afgelopen vijf jaar zonder een historie van Vlekziekte. De bedrijven zijn uitgebreid geënquêteerd met vragen over
vaccinatie, externe en interne bioveiligheid, voeding en klimaat.

5.5.2 Resultaten

Als risicofactoren zijn gedetecteerd het niet toepassen van all-in all-out, slechte reinigbaarheid van hokken en
brijvoedering. Bovendien was Vlekziekte vooral waargenomen bij zeugen in de kraamstal.
Dat factoren geassocieerd met interne bioveiligheid een rol spelen, is geen grote verrassing.
Brijvoedering als risicofactor is wel opvallend. De Vlekziektebacterie komt zeer algemeen voor in de omgeving maar
het is niet bekend dat de bepaalde bijproducten een extra besmettingsrisico inhouden. In het verleden is vismeel
aangemerkt als mogelijke bron van Vlekziektebacteriën. De opname van de Vlekziektebacterie gebeurt via de mond
(voer, water).

Vaccinatiegraad is niet geïdentificeerd als risicofactor. Anderzijds kan het feit dat Vlekziekte relatief vaak bij kraam
zeugen wordt geconstateerd, wel in verband staan met het vaccineren. Doorgaans vindt dat op zeugenbedrijven
plaats in de kraamperiode. Dat betekent dat een aantal kraamzeugen waarschijnlijk aan het einde van de voorgaande
protectieperiode is, waardoor de gevoeligheid voor een infectie is vergroot. Daarnaast speelt de stress van het
geboorteproces wellicht een rol, waardoor eveneens de infectiegevoeligheid kan toenemen.
Het is van belang om te melden dat gezien de beperkte omvang van de dataset, sommige risicofactoren
onopgemerkt kunnen blijven. Vooral de rol van vaccinatie verdient een grondiger onderzoek.
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Bijlage 1
Uitgangspunten monitoring

Opzet
De monitor voor diergezondheid in de varkenshouderij bestaat uit een aantal elkaar 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 trends en ontwikkelingen
anderzijds, geoptimaliseerd. Indien een signaal onvoldoende sterk is maar wel relevant lijkt, wordt door onderzoek
op beperkte schaal (pilotstudie) 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 Begeleidingscommissie Monitoring Dierziekten.

GO Veekijker
De GO 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 pathologen van GD in die gevallen waarbij het beeld van een sectie niet strookt met
de anamnese 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, (waarschijnlijkheids-) 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 pathologie
De informatie die verkregen wordt door pathologisch onderzoek van meestal kadavers, vormt eveneens een reactief
onderdeel van de monitor. Geregistreerde pathologen doen onderzoek op gestorven of geëuthanaseerde dieren,
verworpen vruchten en soms ingezonden organen. Naast een macroscopische en microscopische beoordeling wordt
meestal 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.

Bewakingsonderzoek
Het bewakingsonderzoek betreft voor een deel een proactief monitoringsinstrument. Het initiatief voor vergaren van
informatie ligt bij GD. Voor het uitsluiten van aanwezigheid van aangifteplichtige ziekten worden alle bedrijven
iedere vier weken klinisch onderzocht. Voorts worden bedrijven serologisch onderzocht op het voorkomen van
afweerstoffen tegen blaasjesziekte (SVD, alleen verplicht bij één van de beide IKB’s) en Ziekte van 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 tonsillen (en/of milten) van
kadavers aangeboden voor pathologisch onderzoek worden op varkenspest onderzocht.
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Pitotonderzoek

Pilotonderzoek 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 pilotonderzoek wordt gestart
vanuit het tvveewekelijks 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 professipnele 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 Afrikaanse varkenspest (AVP) en Ziekte van Aujeszky. Ook zwijnen die
zijn geschoten in zogenaamde nulstndgebieden (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 GD en WBVR (AVP en KVP). Aan het einde van het jachtseizoen wordt hierover afzonderlijk
gerapporteerd aan het Ministerie van EZ.

Rapportage

GD 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.
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Bijlage II
Bewaking aangifteplichtige ziekterr in Nederland

Tabel 11.1 Aantallen onderzochte bloedmonsters

(aantallen onderzorhte monsters: Bron: RVO / GO)
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Dierziekte 2 halfjaar 2016 1 haLfjaar 2016 2e haLfjaar 2015* P halfjaar 2015*

SVD* 3.579 4.084 4.850 4.472

KVP (WBVR) 16.8g3 18.043 9.635 9.057
Brucellose* 3.133 3.023 3.396 2.972
ZvA* 40.157 42.511 23.800 24.744
Tot 2015 alleen gegevens van GO. Vanaf 2016 gegevens van alle Laboratoria via RVO.

Tabel 11.2 totalen confirmaties ZvA, SVD en KVP, gezamenlijk ingezonden door en GO; overzicht
afkomstig van WBVR

ZvA Aantal onderzoeken t.b.v. confirmatie

4° kwartaal 2016 7 positief waarvan na confirmatie 6 positief en 1 TWS en uiteindelijk allen negatief
3 kwartaal 2016 16 positief waarvan na confirmatie 1 positief en 1 HP en uiteindelijk allen negatief
2e kwartaal 2016 5 positief waarvan naconfirmatie 1 NTB en 4 positief en uiteindelijk allen negatief
1° kwartaal 2016 - 0
4 kwartaal 2015 0

3° kwartaal 2015 0

2° kwartaal 2015 6 positief waarvan na conflrmatie 5 positief en uiteindelijk allen negatief
ie kwartaal 2015 6 positief waarvan na confirmatie 1 MOB en 1 positief en uiteindelijk allen negatief

4° kwartaal 2014 0

3° kwartaal 2014 8 positief waarvan na confirniatie 7 positief en uiteindelijk allen negatief
2° kwartaal 2014 1 positief waarvan na confirmatie 1 NTB en uiteindelijk allen negatief
ie kwartaal 2014 3 positief waarvan na confirmatie 2 positief en 1 negatief en uiteindelijk allen negatief

4° kwartaal 2013 4 positief waarvan na confirmatie 3 positief en uiteindelijk alle negatief

3° kwartaal 2013 0

2° kwartaal 2013 0

1° kwartaal 2013 1 positief dat bij confirmatie positief was en uiteindeLijk negatief was
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Vervolg tabel
SVD Aantal onderzoeken t.b.v. confirmatie

4’ kwartaal 2016 35 waarvan na confirmatie 1 positief en uiteindelijk allen negatief

3° kwartaal 2016 22 waarvan na confirmatie 2 HP en 7 positief en uiteindelijk allen negatief

2’ kwartaal 2016 30 waarvan na confirmatie 2 HP en 1 positief en uiteindelijk allen negatief

1’ kwartaal 2016 24 waarvan na confirmatie 1 HP en uiteindelijk allen negatief
4 kwartaal 2015 16 waarvan na confirmatie 3 HP en 2 positief en uiteindelijk allen negatief

3’ kwartaal 2015 51 waarvan na confirmatie 1 HP en 2 positief en uiteindelijk allen negatief

2’ kwartaal 2015 25 waarvan na confirmatie 2 HP en 1 positief en uiteindelijk allen negatief

1’ kwartaal 2015 55 waarvan na confirmatie 3 positief en uiteindelijk allen negatief

4’ kwartaal 2014 40 waarvan na confirmatie 2 TWS en uiteindelijk allen negatief

3’ kwartaal 2014 28 waarvan na confirmatie 1 positief en 3 HP en uiteindelijk allen negatief

2’ kwartaal 2014 33 waarvan na confirmatie 4 positief, 1 MIT en 1 HP en uiteindelijk allen negatief

1’ kwartaal 2014 67 waarvan na confirmatie 3 positief en 1 HP en uiteindelijk allen negatief
(m.i.v. 1-1-2014 is de PVV-verordening SVD-monitoring ingetrokken waardoor de
SVD-monitoring géén verplichting meer is)

4’ kwartaal 2013 81 waarvan na confirmatie 6 positief en 5 HP en uiteindelijk alLe negatief
3 kwartaal 2013 143 waarvan na confirmatie 10 positief, 9 HP, 1 MLO en2MIT en uiteindelijk alle negatief
2’ kwartaal 2013 342 waarvan na confirmatie 18 positief en 14 1-IP en uiteindelijk alle negatief

1’ kwartaal 2013 307 waarvan na confirmatie 7 positief, 6 HP en 1 MIT en uiteindelijk alle negatief

ICVP Aantal onderzoeken t.b.v. conflrmatie
4’ kwartaal 2016 NUL

3° kwartaal 2016 NUL

2’ kwartaal 2016 NUL

rkwartaal 2016 NUL

4’ kwartaal 2015 NUL

3’ kwartaal 2015 NUL

2’ kwartaal 2015 NUL

1’ kwartaal 2015 NUL

4’ kwartaal 2014 NUL

3’ kwartaal 2014 NUL

2’ kwartaal 2014 NUL

MIT = materiaal is toxisch (geen testresultaat)
HP = hoog positief (titer hoger dan 200)
MOB = materiaal ongeschikt voor dit onderzoek
NTB = niet te bepalen
TWS + te weinig serum

Bij HP volgt er een bedrijfsbezoek + bloedtappen.

Bij MOB en MIT 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 WBVR.
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Tabel 11.3 Aantal inzendingen met btoedmonsters t.b.v. KVP-PCR-uitstuitingsonderzoek

[ode Aantal inzendingen*

[4° kwartaal 2016 13

3 kwartaaL 2016 12

2 kwartaal 2016 13

1° kwartaaL 2016 9

4° kwartaaL 2015 19

3° kwartaal 2015 6

20 kwartaal 2015 14

-1° kwartaal 2015 1Ö

4° kwartaal 2014 30
30 kwartaal 2014 13

20 kwartaal 2014 23
10 kwartaal 2014 24

4° kwartaal 2013 37

3° kwartaaL 2013 16
20 kwartaal 2013 23

10 kwartaal 2013 17
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*Inzendingen naar WBVR (één inzending betreft 6 bLoedmonsters voor PCR); (Bron: POV)
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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
tweede haLfjaar van 2016

Aandoening /e van alle diagnoses (n=1107)
bloedvergiftiging door Streptococcus suis 7.9°Io

coli-enterotoxicose (diarree) 7.4%
Longontsteking door App 7.1%
hersenv[iesontsteking door Streptococcus suis
PIA/ILeïtis 5.4%
CLostridiuminfectie 4.7°/o

enzoôtische pneumonie 3.6°/
gewrichtsontsteking 2.7%
longontsteking, geen oorzaak vastgesteld 2.3%
PRRS 7.9°/o

TabeL 111.4 Overzicht van de tien beLangrijkste sectiebevindingen bij zuigende biggen in het
tweede halfjaar van 2016

Aandoening % van aLle diagnoses (n=108)
C[ostridiuminfectie 350/0

coti-enterotoxicose (geboortediarree) 9%
bloedvergiftiging door Streptococcus suis 7°h
maagdarmstoornis (geen infectie) 6%
tongontsteking door App 5%
gewrichtsontstekingen 4°/
sepsis (bloedvergiftiging) 4%
polyserositis 4%
gewrichtsontsteking Streptococcus suis 3°/o

darmontsteking (geen oorzaak vastgesteld) 2%
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Tabel 111.5 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij gespeende biggen in het
tweede haLfjaar van 2016

Aandoening % van aLLe diagnoses (n=243)
hersenv[iesontsteking door Streptococcus suis 20%
bloedvergiftiging door Streptococcus suis 190/0

coLi-enterotoxicose (speendiarree) 12°Ia

PRRS 5°lo

tongontsteking door App 4°/o

influenza
- 4°/o

enzoötische pneumonie 3%

longontsteking door Streptococcus suis 3%
maagdarmstoornis (geen infectie) 2°k
hersen (vlies) ontsteking 2°/o

Tabel 111.6 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij yI’ns van 10 tot 24 weken oud
(vlees- of opfokvarkens) in het tweede haLfjaar van 2016

Aandoening % van alle diagnoses (n=239)
PIA/Iteïtis 15%

tongontsteking door App 14°Io

enzoötische pneumonie 9°/o

coti-enterotoxicose (diarree) 7%
circo-2 virus

bloedvergiftiging door Streptococcus suis 50/0

hartklepontsteking door Streptococcus suis 4°Io

tongontsteking door Posteurella multocida 4°h
[ongontsteking, geen oorzaak vastgesteLd 3%
osteochondrose 30/0

TabeL 111.7 Overzicht van de tien belangrijkste sectiebevindingen bij @rhns ouder dan 24 weken,
in het tweede halfjaar van 2016

Aandoening % van alLe diagnoses (n=104)
osteochondrose 100/o

verbloeding uit maagzweer 7%
PIA/Ileïtis 6%

gewrichtsontstekingen 6%
maagzweer/maagperforatie/vernauwing maagingang 6%
abcessen/ontstekingen 50/0

darmdraaiingen . 4%
circulatiestoornis/hartedood 4°k

maagdraaiing 40/s

tongontsteking door App 3°/o
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TabeL 111.8 Overzicht van de tien beLangrijkste sectiebevindingen bij varkens waarvan de Leeftijd
onbekend is in het tweede haLfjaar van 2016

Aandoening % van aLLe diagnoses (n=349)
Longontsteking door App 8%
coli-enterotoxicose (diarree) 7%
hersenvLiesontsteking door Streptococcus suis 7°/o

bLoedvergiftiging door Streptococcus suis 5%
PIA/I[eïtis 4%
gewrichtsontstekingen 4%
rhinitis 40/0

enzoötische pneumonie 3°/o

CLostridiuminfectie 30/0

Iongontsteking door Streptococcus suis 3%
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TabeL 111.9 Overzicht van aLLe diagnoses die ten minste eenmaaL zijn gesteLd bij pathoLogisch onderzoek
in de tweede heLft van 2016

LLJCHTWEGAANDOENINGEN: 14 verschiLLende diagnoses

Longontsteking (geen oorzaak vastgesteld)

Longontsteking door Posteurella multocida
[ongontsteking door App

Longontsteking door Haemophilus parasuis
longontsteking door Streptococcus suis

longontsteking interstitieel

Longontsteking door Bordetefla bronchiseptica

Longabcessen (o. a. Arcanobactedum pyogenes)

Longontstking door tvlycoplasma hyopneumoniae
influenza (griep)

longontsteking door Ascaris suis
pteuritis (borstviiesontsteking)

rhinitis (neusontsteking)
tracheïtis/laryngitis (keelontsteking)
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Vervolg tabel
MAAGDARMAANDOENINGEN: 22 verschilLende diagnoses

maagdarmstoornis

coli-enterotoxicose (diarree)

sLingerziekte

Clostridiuminfectie

PIA/Ileïtis

darmontsteking door Salmonella groep B, inclusief typhimurium
darmontsteking door Salmonella groep D

dikke darmontsteking door Brachyspira-infectie

rotavirus infectie

darmontsteking (geen oorzaak vastgesteld)

steatorrhoe (vetdiarree)

maagzweer/maagperforatie/vernauwing maagingang

verbloeding uit maagzweer

maagdraaiing

darmperforatie/invaginatie

rectumstrictuur

darmdraaiingen

(parasitaire) hepatitis

leverruptuur

torsie Leverkwab

infectie met Brachyspira pilosicoli

PED (porcine epidemic diarrhoea)

CIRCULATIESTOORNISSEN: 9 verschillende diagnoses

congenitale hartafwijking

hartk[epontsteking door Streptococcus suis
hartktepontsteking (andere of geen oorzaak)

hartzakontsteking

circutatiestoornis/hartedood

shock

hemorragische diathese

moerbeihartziekte

hartspierontsteking

UROGENITAALAPPARAAT: 3 verschillende diagnoses • -

PDNS

b[aasontsteking

dystocia (problemen bij het biggen)
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Vervolg tabel
LOCOMOTIEAPPARAAT: 14 verschiLLende diagnoses
gewrichtsontstekingen
gewrichtsontstekingen door Streptococcus suis
botfracturen (beenbreuken) V

osteomye[itis (bot- beenniergontsteking)
acute spierdegeneratie/spierontsteking
hersen(vlies)ontsteking
hersen (vties) ontsteking door Streptococcus suis
rnaLacie (verweking) hersenen/CCN
hersenabces/hypofyse abces
abces werveLkolom

knikrug
degeneratie hersenen/ruggenmerg
periartritis (ontsteking rond gewricht)
osteochondrose

ALGEMENE INFECTIEZIEKTEN 10 verschiLLende diagnoses
abcessen/ontstekingen

sepsis (bloedvergiftiging)
bLoedvergiftiging door Streptococcus suis
bloedvergiftiging door Haemophilus parasuis (GLsser)
vlekziekte (Erysipelothrix rhusiopathiae)
peritonitis (buikviesontsteking)
poLyserositis

naveLontsteking
PRRS

circo-2 virus

OVERIGE AANDOENINGEN: 11 verschiLlende diagnoses
trauma (uitwendig gewetd)
inwendige verbloeding
miLttorsie/miLtruptuur

keukenzoutvergiftiging
nitraatvergiftiging
hypocatcaemie
stress

thrombocytopenia purpura
huidontsteking

smeerwrang
Leukose/maligne Lymfoom

ABORTIJS/DOODGEBOORTE: 4 verschiLLende diagnoses
Porcine Parvovirus

PRRS virus
Circo-2 virus

44 diverse bacteriën



Rppotge Nonitoring 0g?orsdheid Varkens - Tweede halar 2016

Î

1

Bijlage IV
Gevoeligheidspatronen van uit sectie gekweekte stammen (Tabel IV.1),
van stammen gekweekt uit niet-sectiemateriaal (Tabel IV.2)

TabeL IV.l Percentage antibioticum resistente bacteriën gekweekt uit sectiemateriaat, 2012 t/m 2016
Het aantaL isotaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isotaten van een bacterie, maar niet altijd zijn
alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica.
(bron: GD-LIMS)

% OngevoeLig

Bacterie 2016 2015 2014 2013 2012 -

Actinobacillus Aantal isolaten 165 131 151 162 133
pleuropneumoniae Arnoxicil[ine/AmpiciLLine/Benzylpenici[line 2 2 1 2 8

Amoxicilline-cLavutaanzuur 0 0 0 - -

Cefquinome/Ceftiofur 0 0 0 0 0

Colistine 0.6 0 1 - -

Chtoortetracycline/DoxycycLine/ 6 5 3 2 4
Oxytetracycline

Dihydrostreptomycine 7 4 8 ii 7

Enroftoxacine/Marbofloxacine 0 0 0 1 1

Florfenicot 0 0 0 0 0

Fluméquine 0.6 0 1 1’ 2’

Neomycine 0.6 1 0 2 -

Sulfonamiden 57 53 66 70 -

Tiamutine
- 0 19 49 32 -

Titdipirosine/Tilmicosine/Tulathromycine 0 8 22 1 0

Trimethoprim-sulfonamiden 2 6 4 — 3

BordeteUa Aantal isolaten 91 69 68 73 81
brorichiseptica Amoxicilline/Ampicittine/Benzylpenicilline 11 16 8 6 80

Chtoortetracycline/Doxycyctine/ 12 9 3 7 6
Oxytetracycline

Dihydrostreptomycine 98 99 97 98 69

Enrofloxacine 2 1 5 4 4

Fluméquine 8 13 10 8’ 96’

Neomycine 0 1 2 0 -

Sulfonamiden 66 68 53 26 -

Trimethoprim-sulfonamiden 63 64 22 15 37b

»
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Vervolg tabel

% Ongevoetig

Bacterie 2016 1 2015 2014 2013 2012

Pasteurella multocida Aantal isolaten 199 156 157 166 163

Amoxicilline/Ampici[tine/Benzylpenicitline 6 6 7 7 15

Amoxicil[ine-clavu[aanzuur 0.5 0 2 0 -

Cefquinome/Ceftiofur 6/5 6/4 9 1 1

Chloortetracycline/Doxycyc[ine/ 5 8 7 13 9
OxytetracycLine

Colistine 2 14 20 15 -

Dihydrostreptomycine 9 19 14 12 13

Enrofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0

Florfenicol 0.5 0 0 1 1

Flitméquine 0.5 0 1 0

Neomycine 1.5 1 0 0 -

Sulfonamiden 40 59 87 86 -

Ti[dipirosine/TiLmicosine/Tulathromycine 3 28 48 — 46 1

Trimethoprim-sulfonamiden 3 1 2 7

Tylosine 100 100 100 99C Dc

Escherichia coli, Aantal isolaten 232 286 292 264 238
enteropathogeen Amoxicitline/AmpicilLine 62 64 72 74 74

Amoxicilline-clavu[aanzuur 0.9 3 11 19 -

Apramycine 0 0.4 1 1 -

Colistine 1 1 4 4 3

Dihydrostreptomycine 61 63 66 61 -

Enrofloxacine 0 0.4 1 1 2

Fluméquine/oxoUnezuur 0 0.4 3 4d 4d

Gentamicine 0 1 1 1 1

Neomycine 6 6 2 3 5

Oxytetracycline 74 70 79 75 -

Spectinomycine 43 35 4 47 19

Sulfonamiden 1 78 77 88 89 -

Trimethoprim-sulfonamiden 67 65 76 71 73

Salmonella Aantal isolaten 8 12 18 20 19
Typhimurium Amoxicilline 75 67 78 80 68

Amoxicilline-clavulaanzuur 0 8 11 30 -

Apramycine 0 0 0 0 -

Cotistine 0 0 0 5 0

Enrofloxacine 0 0 0 5 9

FLuméquine 0 17 0 6d 13d

Neomycine 0 0 6 5 0

Oxytetracyctine 63 50 67 80 -

Trimethoprim-sulfonamiden 38 25 39 35 — 36
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1

rvolg tabel

Bacterie 2016 2015 2014 2013 2012

Salrnondlla groep 8 Aantal isolaten 29 20 22 22 10

Amoxicilline 90 80 82 82 70

Amoxicilline-clavutaanzuur 0 5 14 17 -

Apramycine 0 0 0 0 -

Colistine 0 0 0 5 10

Enroftoxacine 0 5 0 5 0

Fluméquine 3 15 0 7

Neomycine 3 0 0 0 0

Oxytetracycline 93 85 86 92 - -

Trimethoprim-sulfonamiden 31 30 27 32 20

Aantal isolaten

Amoxicill.ine/Ampicittine

Benzytpenicitline

Cefquinome

18

28

28

6

26

46

46

0

33

64

64

0

33

63

27

0

19

69

0

Dihydrostreptomycine

Neomycine

Trimethoprim-sutfonamiden

0

0

0

4

0

6

50

0

6

21

0

Streptococcus suis Aantal isolaten 523 574 443 471 543

Amoxiciltine/Anipicil[ine 0.2 0 0 0 0

Benzytpenicitline
- 2 0.2 5 3 -

Cefquinome/Ceftiofur 0/0,4 0.4 1 1 0

Dihydrostreptomycine - - - 100 100

Neomycine
— 100 100 100 100 -

Oxytetracyctine 74 75 78 81 64

Trimethoprim-sutfonamiden 12 2 5 4 10

In de periode medio april 2012 t/m maart 2013 werd geen gevoeligheid voor fluméquine bepaald.
Som van het 0/0 intermediair-qevoelige isotaten en het °/, ongevoelige isolaten.
In de periode mei 2012 tot en met maart 2013 werd geen gevoeligheid voor tylosine bepald.
In de periode medio april 2012 t/in maart 2013 werd geen gevoeligheid voor fluméquine bepaald en werden alle isolaten direct
getest op gevoeligheid voor enrofloxacine.
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Tabel IV.2 Percentage antibioticum resistente bacteriën gekweekt uit niet-sectiemateriaal. 2012 t/m 2016
Het aantal isolaten dat is vermeld, betreft het totaal aantal aangeboden isolaten van een bacterie, maar niet altijd zijn
alle aangeboden isolaten getest op gevoeligheid voor alle bij de betreffende bacterie genoemde antibiotica,
(bron: GO-LIMS)

. %_Ongevoetig

Bacterie 2016 2015 2014 2013 2012

Actinobacillus Aantal isolaten 11 13 21 15 24
pleuropneumoniae Amoxiciliine/Ampiciltine/Benzy[penicilline 0 0 0 13 0

AmoxicilLine-c[avu[aanzuur 0 0 0 0 -

Cefquinome/Ceftiofur , 0 0 0 0 0

Colistine 0 0 0 0 -

Uihydrostreptomycine 0 8 5 14 0

Doxycycline/Chtoortetracyc[ine/ 0 0 5 0 8
‘ Oxytetracycline

“

Enrofloxacine/Marbofloxacine 0 0 0 0 0

Florfenicol 0 0 0 0 0

F[uméquine 0 0 0 oa
Neomycine 0 0 0 0

Sulfonamiden 82 69 72 67 -

Tiamu[ine 0 0 38 33 -

Tildipirosine/Ti[micosine/Tulathromycine 0 8 29 14 0

Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 5 7

Pasteurella multocida Aantal isolaten 10 12 21 20 32

Amoxicilline/Ampicilline/Benzylpenici[line 0 0 5 5 27

Amoxiciltine-clavulaanzuur 0 0 0 0 -

Cefquinonie/Ceftiofur 0 8 9 5 0

Chloortetracycline/Doxycycline/ 0 8 9 15 24
Oxytetracycline

Colistine 0 17 24 33 -

Dihydrostreptomycine 10 25 29 21 11

Enroftoxacine/Marboftoxacine 0 0 0 0 0

Florfenicol 0 0 0 0 27

Fluméquine 0 0 0 oa
Neomycine 0 0 0 0 -

Sulfonamiden 40 75 100 78 -

Tildipirosine/Tilmicosine/Tulathromycine 0 25 47 50 0

rrimethoprim-sulfonamiden 0 8 0 5 3

Tylosine 100 100 100 ioo
»
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_______%_Ongevoetig

Bacterie 2016 1 2015 2014 2013 2012

Escherichia coli, Aantal isolaten 64 143 86 76 58
enteropathogeen Amoxicittine/Ampicithne 47 1Amoxicittine-clavu[aanzuur 3 0 11 14 -

Apramycine 0 0 1 0 -

Colistine 6 1 2 5 9 2

Dihydrostreptomycine 51 1 50 68 53 -

Enrofloxacine 0 0 0 1 0

F[uméquine/oxo[inezuur 2 1 1

Gentamicine 0 1 - 0 0 0

Neomycine 9 8 3 4 7

Oxytetracycline 59 59 70 61 -

Spectinomycine 47 38 42 46 21

Sulfonamiden 66 69 86 78 -

___________________ Trimethoprim-sutfonamiden 55 53 70 53 58

Salmonella Aantal isolaten 10 15 36 20 29
Typhimurium Amoxicittine 50 20 69 50 83

Amoxicilline-c[avutaanzuur 0 0 33 25 -

Apramycine 0 0 0 0 -

Colistine 0 0 0 0 0

EnrofLoxacine 0 0 0 0 0

Ftuméquine 0 0 0 0

Neomycine 0 0 0 5 0

Oxytetracycline 40 27 61 63 -

Trimethoprim-su[fonamiden 20 20 17 40 29 (n=28)

Salmonella groep 8 Aantal isolaten 23 22 27 15 11

Amoxicit[ine 70 59 8 80 82

Amoxicittine-clavutaanzuur 0 0 0 13 -

Apramycine 0 0 0 0 -

Cotistine 0 0 0 0 0

Enrofloxacine 0 0 0 0 0

FLuméquine 0 0 0 8d

Neomycine 0 0 0 7 0

Oxytetracyc[ine 65 73 78 100 -

Trimethoprim-sulfonamiden 17 18 11 13 10

»
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Vervolg tabel
%_OngevoeLig

Bacterie 2016 2015 2014 2013 2012

Streptococcus suis Aantal isolaten 14 22 20 8 11

AmoxiciLLine/AmpicilLine 0 0 0 0 0

BenzytpeniciLLine 0 9 0 0 -

, Cefquinome/Ceftiofur 0 5 0 0 0

Dihydrostreptomycine - 100 100

Neomycine 100 100 100 100

: Oxytetracyctine 86 82 70 63 82

Trimethoprim-sulfonamiden 0 0 0 0 0

In de periode medio april 2012 t/m maart 2013 werd geen gevoeligheid voor fluméquine bepaald.

Som van het o/ iritermediair-gevoeLige isolaten en het % ongevoelige isolaten.

In de periode mei 2012 tot en met maart 2013 werd geen gevoeligheid voor tytosine bepaald.

In de periode medio april 2012 t/m maart 2013 werd geen gevoeligheid voor ftuméquine bepaald en werden alle isolaten direct

getest op gevoeligheid voor enrofloxacine.
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Bijlage V
AchterLiggende gegevens tweedehjns contacten

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

51

Veekijkervragen Bedrijfsbezoe ken_______

2’ halfjaar 1’ halfjaar 2’ halfjaar 2’ halfjaar 1’ halfjaar 2’ halfjaar
2015 2016 2016 2015 2016 2016

N=348 N=257 N=258 N=7 N=7 N=6
Achterblijvers/slijters 2.1°/o 3.8°/o 3.9%

Acute longontsteking 1.5% 1.6% 0.8%

Beer wil niet dekken —_____________ O.O°/o 0.0% 0.0%

Berigheidsproblemen O.3°/o O.4°k O.001o

Bleke varkens 0.6% — 0.7% 1.2%

Borstvliesontstekng . 0.5% 0.8°/o 0.0°/o

Diarree (afwijkende mest) - 6.0°/o 8.5°/ 7.0%

GeboorteprobLemen O.3°/ 0.0% 0.4%

Hoest (chronisch) 7.9% 9.2°/o 10.5°/ 2
Hogere of verhogen 1.2°/ 0.0°h 0.8%
gezondheidsstatus

Huidaandoening —__________ 2.5°/o 1.2°/s 0.8%

Interpretatie Salm. uitslagen PVE 0.8% O.O°/o 0.0°/o

Interpretatie uitslagen algemeen 5.8% 8.3°h 8.5%

KannibaLisme (oor-, staart-, poot-) 0.9% 1.1°/ 0.8°/o

KI 0.0°k 0.0% 0.4%

Kraamstalberigheid 0.30/, 0.7% 0.0°/s

Kreupelheid
— 17.7°/t 18.4% — 15.5% 2

Maagdraaiingen 0.00/o 0.0°/o 0.0%

Medicijnen/Medicatie 0.3°/ 0.8°/o 1.6°/o

Mummies 0.0°/ 2.5% 0.8°/o

Necrose (oor-, staart-, poot-) 0.80/, 1.2°h 0.8°/s

Niet vreten (anorexie) 1.6°/ 1.5°/

Niezen 0.6°/o 1.2% 1.2°/s

Ongewenste berigheid 0.30/0 0.0°/o 0.0°/o

PDNS 0.3% 0.00/, 0.0°/o

PFTS 0.0% 0.0% 0.0°/o

PlotseLing dood 5.4% 4.7°Io

PMWS 0.0°/o 0.0°/o 0.0°lo

Scheve neuzen 0.0’/ O.O°/o 0.0°Io

Slachtafwijkingen verhoogd 0.6% — 0.4°k 0.4%

Slechte berigheid (gespeende) zeugen 0.6°h 0.0°/o 0.0%

Slechte berigheid geiten 0.3°/o 1.1%
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“rvolg tabel
Veekijkervragen Bedrijfsbezoeken

2’ haLfjaar 1’ halfjaar 2’ halfjaar 2’ halfjaar 1’ haLfjaar 2’ halfjaar
2015 2016 2016 2015 2016 2016

N=348 N=257 N=258 N=7 N=7 N=6
Te kleine tornen 0.8% 0.8% 0.4% 2

Te laat werpen (D118-119) 0.3°/o 0.0% 0.0°Io

Te lage groei 2.5% 2.8°/o 1.9°/o —_______

Te veel doodgeboren 1.4% 3.3°/o 5.0% — —_______

Te veel terugkomers 2.O% 3.1% 3.1% 1 1
Te weinig melkgift/uierproblemen 1.4°Io 0.4°/ 1.9%

Temperatuurverhoging/koorts 0.0% 0.4°/o

Traag werpen 1.2% 1.2°/o 2.7%

Uitval te hoog 10.6°/s 11.2% 12.0% 4 2
Urinewegen (nieren/blaas) O.8’/o 0.0% — 0.8°/o

Vaccinatieschema (algemeen) 0.6% 0.8% 1.6%

Verminderen medicijngebruik 0.6% 0.0°/o 0.0%

Verwerpen begin dracht (< 5 weken). 3.6% - 2.0% 2.3% 1

Verwerpen einde dracht (dag 100-108) 3.9% 1.6% 0.4% 1 1
Verwerpen midden dracht (6-14 weken) 4.0% 2.7°/t 1.2%

Verwerpen/vroeggeboorte 1.8% 0.0% 1.2%

Vroeggeboorte (dag 109-113) 1.3°/o 0.0°/o 0.8°/a

Witvui[en 0.8°h 0.4%

Zenuwverschijnseten 3.2°I 1.2°/ O.8°/o

Totaal: 1000/0 100% 100% 7

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

Veekijkervragen Bedrijfsbezoeken

20 halfjaar 1’ halfjaar 2’ halfjaar 20 halfjaar V halfjaar 2’ halfjaar
2015 2016 2016 2015 2016 -- 2016

N=278 N=264 N=224 N=2 N=7 N=2
Andere vergiftigingen 1.9°/o 0.3% — 0.0Db —________

App 5.5% 8.5°/o 12.5°/o 1
AR (Pm+) l.9°/o .1.5°Io 0.9°bo

Aujeszky - 0.0°) 0.0Db
— 0.0°/o

B. bronchiseptica 0.0°bo 0.8°bo 0.4°/o

Brachyspira 4.O°/o 3.8°h 3.6°/o

Brucellose/Brucella suis 0.0% 0.0°h 0.0%

Chlamydia 0.0°ba 0.00/0 0.4%

Circo (+PDNS) 5.1% 5.2°/s 5.8°/o

Clostridium 1.6°/s 3.1% 3.1°bo

»
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‘rvolg Label

Veekijkervragen Bedrijfsbezoeken
20 halfjaar r halfjaar 20 halfjaar 20 halfjaar r haLfjaar 2 halfjaar

2015 2016 2016 2015 2016 2016
.

. N=348 N=257 N258 N=7 N=7 N=6

Coccidiën 0.0% 0.3% 0.0%

Cystitis/(pyelo)nefritis 0,0% 0.0°/o 0.0°h

E. coli 5.1°/o — 4.2°/o 3.1°/

EMCV 0.3% 0.0% - 0.4% —

Erysipelas 2.1% 1.2°Io 2.2°h

Haemophi[us parasuis 3.4% 3.1°/ 1.3°/o

Influenza 3.0°/o 2.8°/ 2.7%

Inftuenza (pandemische H1NI 2009) 0.3% 0.4°/o 0.0°h

KVP BB 0.00/e 0.3°h 0.9% 1 2
KVP, advies btoedonderzoek 0.4°lo 0.4°/o 0.0% — —_________

KVP, advies melding 0.00/e 0.0°/o 0.4°/o

KVP, bloedonderzoek gedaan 0.0°/o 0.0°/o 0.0°/o

KVP, melding gedaan 0.00/0 0.3% 0.4%

Lawsonia 3.60/e 3.2% 3.6°/o

Leptospiren 0.3°Io 2.0°/o 1.3%

Luizen 0.0°h 0.0°/o 0.0°h

tol. haemosuis 0.3°/o 0.4°lo

M. hyopneumoniae 4.l°/o 4.2°h 4.0°lo

M. hyorhinis 0.0% 0.0°/ 0.0%

M. hyosynoviae 1.5°/s 3.9% 0.4°k

Maag/darmdraaiingen l.4°/o 0.40/0 0.4%

Maagzweren/-bloedingen - 1.1°/s 0.8°h 2.7°/

MKZ 0.00/0 0.0°h 0.0%

Moerbeihartziekte 0.7°/o 0.0°h 0.0°Io

MRSA (MethiciL resist Staph. aureus) 0.0°/o — 0.8°)o 0.0°/o

Mycobacterium/Aviaire TBC 0.0°/o 0.0°h 0.4°h

Parvo 0.3°h 1.2°/s 0.4°h

Pasteurella (niet Pm+) 0.7°/ 0.0°k 0.4°k

PED 15.6°/ 13.8°/s 7.1°/e 1 2
PHS 3.6°/o 1.2% 4.9°/o

Poxviridae (varkenspokken) 0.0% 0.0°/s 0.0°/o

prolap anus/rectum 1.1°/o O.0°/o 0.4°k —

PRRS 10.4% 16.9°/ 15.2°/o 3
Rota/Corona 0.3% — 0.8°/ — 1.3°/o

Salmonelta 10.6°/s 3.7°/o 7.6°/o

Schimmel(toxinen) 1.9% 0.8°/o 1.8%

Schurft 0.3°/o 1.1°h 1.80/e

Sptayleg 0.0°/o 0.0°/o 0.4°h

Staphylococcen 1.1°/o 0.3°h 1.3°/o

»
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!‘,vojg tabel

74

Streptococcen

SVD

Teschen/Talfan

TGE

Thrombocytopenia purpura

Trichinetla

Tri [big gen

Vliegen

Voedingsdeflciënties

Veekijkervragen Bedrijfsbezoeken
20 haLfjaar 1 halfjaar 20 haLfjaar 20 haLfjaar 1 halfjaar 20 halfjaar

j 2015 2016 2016 2015 2016 2016

f N=278 N=264 N=224 N=2 N=7
4.40/0 4.2°/o 2.2°Jo

0.0% 0.0°/o 0.0%

1.1% 0.3% 0.0%

0.0% 0.0°/ 0.4°/o

0.4% 0.3% 0.0%

0.O°Io 0.0% 0.4%

0.0% 1.2°/o — 0.0°Io

0.0% O.0°/ 0.4%

0.0% 0.0°/ 0.0%

0.00/o 2.1°/o 0.0°h 1

0.3°/o 0.00/0 1.3°/

100% 100°/o 100%

Wormen

Zoutintoxicatie

Totaal 2
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Bijlage VI
Project serologie wilde zwjnen in Nederland

fr_

Provincie/streek AantaL AantaL Aantal AantaL TotaaL
1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4 kwartaal aantaL

2016 2016 2016 2016 2016

Zuid-Limburg: 52 63 42 53 210

Noord-Limburg & Grote Peet: 61 101 121 120 403

Groesbeek & de Stippetberg: 0 8 —__11 3 22

De Kempen & het Leenderbos: 61 121 135 140 457

De Veluwe: —_______________ 0 — 0 12
— 3 15

Overig 7 6 - 7 12 32

Totaal aantal ingezonden monsters 181 299 328 331 1139

Resultaten onderzochte monsters (1)

ZvA 83 neg 69 neg 52 neg 31 neg 235 neg

KVP 83 neg 69 neg 52 neg 31 neg 235 neg

AVP 83 neg 69 neg 52 neg 31 neg 235 neg

Trichine (2) — - - -

Toelichting:
(1) De monsters worden eens per 2 maanden onderzocht.
(2) Het Trichinella-onderzoek op de monsters is stopgezet, omdat er nu een andere onderzoeksmethode (de zgn. digestiemethode)

beschikbaar is aan de s[achtlijn. Om die reden is de subsidie aan het RIVM voor het onderzoeken van bloedmonsters van
geschoten wiLde zwijnen op TrichineLla stopgezet. De opgeslagen monsters van 2015 en 2016 bij het RIVM worden dus niet
meer onderzochtL

VerkLaring van de afkortingen in de tabel:
neg negatief: geen antistoffen aangetoond
pos positief: wel antistoffen aangetoond
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Aantal. varkensbedrijven in Nederl.and

Bedrijfstype* dec-16 jul-16 dec-iS ju[-15 dec-14 jut-14 dec-13 dec-12

A 117 121 130 134 132 140 154 172

B 1.798 1.829 1.873 1.916 1.965 1.992 2.037 2.210

C 47_— 50 51 59 61 63 - 68__—- 76

D — 4.393 4.431 4.194 4.326 4.420 4.498 4.676 - 4.970

E 6 4 6 7 5 - - 6 6 —- 8

F 174 169 153 154 148 133 128 94

SubtotaaL 6.535 6.604 6.407 6.596 6.731 6.832 7.069 7.530
Hobby2 3.771 3.671 3.441 3.383 3.229 3.065 2.941 2.784

Overig2 210 210 218 677 724 718 684 775

56

* Bedrijfstype als genoemd in de Verordening Varkenslevering (VVL).
1 Bedrijf waar voor recreatieve of educatieve doeleinden varkens worden gehouden.
2 Hieronder vallen: onderzoeksinsteltingen, slachterijen, verzamelplaatsen, KI-stations, destructieplaats en dergelijke. Bij de

overgang naar nieuwe VVL (okt. 2015) zijn de Handelsbedrijven als bedrijfstype vervallen.
Bron: RVO

i_. -

Bijlage VN



Rapportage Momtoring D!ergezondwid Varkens - Tweede halijaar 2016

;i

Bijlage VIII
Pubticaties die uit de Veekijker voortkomen

In de tweede helft van 2016 zijn diverse publicaties verschenen in de GD tijdschriften Varken (verschijnt een keer
per kwartaal) en Veterinair (verschijnt maandelijks) 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
Diergeneeskunde en in het blad Veearts korte artikelen verschenen met informatie direct uit de monitor. In het
Tijdschrift voor Diergeneeskunde komen vooral trends aan de orde, in Veearts enkeLe bijzonderheden die eerder vaak
ook zijn gepubliceerd in de monitorbijlage van de CD Veterinair.

Tabel bijlage VIII,1 Overzicht van het aantal pagina’s van de publicaties die direct of indirect betrekking
hadden op de resultaten van de monitor Varken

GO Varken

Nummer Artikel ReLatie met monitor:

Direct Afgeleid
83 Nieuws & Tips 0,5

PRRS vaccin 1
Monitor: Aangeboren afwijkingen 1
Onderzoek botstofwisseling 1

Vitale Biggen 1
Diergezondheid volgens 1

84 Nieuws & Tips 1
Online Monitor 1
Reportage: transport 1
Biest 1
Kreupelheid: overzichtsartikel 2
Vitaminen & Gezondheid 2
Diergezondheid volgens 1

2 12,5
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GO Veterinair

Nummer Artikel ReLatie met monitor:

Direct Attentie Afgeleid

augustus Veekijker bereikbaar via WhatsApp 0,25

september Influenza bij varkens 0,50

oktober Maternate immuniteit bij biggen 0,50

Online Monitor varken 0,50

Totaal aantal pagina’s 0,75 0,50 0,50

Monitor bijtagen bij GO Vet: directe aan monitor gerelteerde onderwerpen

Nummer Artikel Monitor

juli Congenitale afwijkingen bij biggen 0,5

september Gezondheidsproblemen bij zeugen 0,5

november Trend bacteriële infecties bij varkens sinds 2004 0,5

TotaaL aantaL pagina’s 1,5

Monitorpagina in Tijdschrift voor Diergeneeskunde

juli Kreupe[heid bij vleesvarkens: rol van Mycoplasma hyosynaviae
september PRRS bij varkens: trend weer omhoog?
november_—- Trend bacteriëte infecties bij varkens

Bijdragen aan congressen
In 2016 zijn vier abstract ingestuurd naar het European Symposium of Porcine Health Management
(Praag, 2—4 mei 2017) over (indirect) aan de monitor gerelateerde onderwerpen.

Geaccepteerd zijn:

Sterfte bij zeugen in relatie tot leverLobtorsies (orat presentation).

Diagnostiek van kreupelheid bij varkens door met behulp van bot biomarkers (poster).
Strongyloides ransomi en Trichuris suis in varkens: indicatoren voor hygiëne op een zorgboerderj (poster).
Monitoring van antimicrobiële gevoeligheid van E. cali en Solmonella spp. uit varkens in Nederlands,
april 2013—december 2015 (poster).
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BijIa9e IX
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
Trichinellose
Bruceltose
Tuberculose (M. bovis en M. tubercutosis)
Tesch en er-ziekte
Vesiculaire varkensziekte
Ziekte van Aujeszky

Als besmettelijke dierziekten als bedoeld in art. 100 zijn voor varkens aangewezen:
Salmonellose
Campylobacteriose
Listeriose
Toxoplasmose
Echinococcose
Versiniose

01E- lijst ziekten
Muttiple species diseases
- Anthrax
- Aujeszky’s disease
- Blauwtong
- Brucetlosis (Brucella abortus)
- Brucetlosis (Brucella melitensis)
- Bruce[losis (Brucella suis)
- Crirnean Congo haemorrhagic fever
- Echinococcosis/hydatidosis
- Epizootic haemorrhagic disease
- Equine encephalomyelitis (Eastern)
- Foot and mouth disease
- Heartwater
- Japanese encephalitis
- Leptospirosis
- New world screwworm (Cochliomyia hominivorax)
- Old world screwworm (Chrysomya bezziana)
- Paratubercutosis

- 0-koorts
- Rabiës
- Rift VaLley fever
- Rinderpest
- Surra (Trypanosoma evansi)
- Trichinellosis
- Tutaremia
- 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
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BijlageX
Lijst met af kortingen

Animal Disease Notification System
Actinobacillus pleuropneumoniae
European committee for antimicrobia susceptibitity testing
Department for Environment Food & RuraL Affairs
WorLd Organisation for Anima[ Hea[th

Po[yaromatische kooLwaterstoffen

Potychtoorbifeny[

PolychLorinated dibenzofurans

Potymerase Chain Reaction

Porcine Circo Virus type 2

Porcine Dermatitis and Nefropathy Syndrome

Post weaning Faiture to Thrive Syndronie

Periparturient Hypogalactie Syndroom

Porcine Intestinat Adenomatosis

Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome

Standing Committee on Ptants, Animats, Food and Feed (European Commission)

ADNS

App

EUCAST

DEFRA

01E

PAK

PCB

PCDF

PCR

PCV2

PDNS

PFTS

PHS

PIA

PRRS

SCoPAFE

60



Bijlage Xl
Co’ofon

Begeteidingscommissie Monitoring Varkens
(per

(voorzitter)

(NVV)

(POV)

(KNMvD)

(GD)

(LTO)

(NVWA)
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Veekijker Varken/AfdeLing Varkensgezondheidszorg

(EZ)

Sector Staf Monitoring
(per

PathoLogie

WetenschappeLijke staf
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