De Gezondheidsdienst voor Dieren

Schaap en Geit

Kies voor GD zwoegerziekte-vrij certificering
Binnen Nederland heeft zo’n tweederde van de schapenhouders te maken met een zwoegerziekte besmetting bij hun schapen. Aangetaste
longen, verharding van het uierweefsel en soms meer dan 15% extra uitval zijn de schadelijke gevolgen van zwoegerziekte. De ziekte
wordt veroorzaakt door een virus waarvoor geen geneesmiddelen beschikbaar zijn. Bestrijding is alleen mogelijk door besmette dieren
af te voeren. Door het trage verloop van de infectie zijn de klinische verschijnselen vaak pas zichtbaar op latere leeftijd.

Informatie en aanmelding
Wilt u meer informatie over hoe u
op uw bedrijf of binnen uw koppel
zwoegerziekte moet bestijden?
Ga dan naar onze website www.
gddeventer. com --> rubriek Schaap
en Geit --> GD Producten--> GD
Programma’s of bel met de sector
Kleine Herkauwers via 0900-1770.

Advies op maat
Bloedonderzoek geeft een goede indruk van de
zwoegerziekte situatie op uw bedrijf geven. Elke
situatie vraagt haar eigen aanpak om te starten
en/of om vrij te worden. Voor advies op maat kunt
u contact opnemen met deskundigen van de GD of
met uw dierenarts.
Besmettingswegen
Er zijn 3 manieren waarop zwoegerziekte kan
worden overgedragen:
1. Via ademhalingslucht kunnen schapen/geiten
de lammeren en elkaar besmetten.
2. Via schapenbiest en -melk kunnen zogende
lammeren worden besmet.
3. Via mest en urine kunnen schapen/geiten zowel
elkaar als de lammeren besmetten.
Ook gereedschap, laarzen, veewagens en personen
kunnen indirect de besmetting overdragen.
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Tips om besmetting te voorkomen:
• zorg voor een goede bedrijfshygiëne als bedrijfs
kleding en laarzen voor bezoekers;
• vermijd contact met niet zwoegerziekte-vrije
schapen en/of CAE- niet vrije geiten;
• gebruik voor bloedonderzoek per dier een
steriele naald.
GD zwoegerziekte-vrij certificaat
Als bloedonderzoek een gunstige uitslag geeft,
dan is dat een mooi opstapje om zwoegerziektevrij te worden via het certificeringprogramma van
de GD. Een zwoegerziektevrij koppel geeft
gezondere dieren en zorgt voor extra werkplezier.
Bovendien zijn zwoegervrije dieren interessant
fokmateriaal voor andere schapenhouders.
• Wanneer uw dieren minimaal één jaar geen
contact hebben gehad met verdachte en/of
besmette dieren én er zijn bij het bloedonderzoek
geen afweerstoffen aangetoond tegen zwoegerziekte. Dan ontvangt u het GD zwoegerziekte-vrij
certificaat.
• Bij opnieuw een gunstige uitslag wordt daarna
eens per twee jaar bloed onderzocht.
• Als u schapen aankoopt van een gecertificeerd
vrij bedrijf kunt u in veel gevallen de vrije-status
per direct ontvangen. Neem voor de juiste
informatie hierover contact op met de GD.
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GD jarenlange ervaring
zwoegerziekte bestrijding
Sinds 1982 is de GD actief in
de zwoegerziektebestrijding.
Door jarenlange ervaring zijn
er betrouwbare testen en
programma’s ontwikkeld.
De bestrijding van zwoegerziekte
vergt voor elk bedrijf zijn eigen
aanpak. In gezamenlijk overleg
tussen houder, GD en dierenarts
wordt bepaald welke aanpak het
beste bij het bedrijf/koppel past.

Schade door zwoegerziekte
Op bedrijven waar zwoegerziekte heerst, kan de
schade erg hoog zijn. Ooien hebben o.a. bemoeilijkte
ademhaling, dikke pijnlijke kniegewrichten en
problemen met de uiers. De lammeren krijgen hierdoor
minder melk waardoor ze in de groei achterblijven en
een lagere weerstand hebben. Deze lammeren zijn
ziektegevoeliger en kunnen sneller sterven.

