
BLUETONGUE TREFT OOK (LAND)GEITEN

Ongeveer 6 weken na de eerst gevonden besmetting van een rund  met het blauwtongvirus is voor
het eerst de besmetting vastgesteld bij melkgeiten. Inmiddels zijn er ook twee verdenkingen bij
Nederlandse Landgeiten.
In het zuiden van Nederland zijn ze er, zou je kunnen zeggen, inmiddels aan gewend. Immers daar
komt het bijna deur voor deur voor. Tot nu toe leek het alsof geiten niet gevoelig voor dit virus zouden
zijn. Waarschijnlijk lijkt dit zo omdat de symptomen minder uitgesproken zijn. Het is bekend dat
schapen de ernstigste klinische verschijnselen vertonen, gepaard gaande met, in sommige gevallen,
behoorlijk wat sterfte. Bij runderen verloopt de ziekte minder agressief, maar uiterlijk zijn er vaak
duidelijke aantastingen van de neusspiegel en mondslijmvlies te zien en kunnen ze stijf kreupelachtig
lopen. De grootste schade bestaat uit het verlies van melkproductie bij de zieke dieren. Dit kan
aanzienlijk zijn en vervelend is dat de ziekte lang blijft hangen op het bedrijf, immers niet alle dieren
worden tegelijk ziek.
Geïnfecteerde geiten zijn moeilijker te herkennen. Soms is er sprake van een iets gezwollen bek,
maar er zijn geen aantastingen van de neusspiegel en het mondslijmvlies en ook geen gezwollen
blauwe tong. De geiten hebben hoge tot zeer hoge koorts , 40 tot 42 graden Celsius, en zijn sloom. Bij
de melkgeiten is een sterke roodkleuring van de uierhuid waar te nemen, die veroorzaakt wordt door
kleine bloedinkjes. Het virus tast namelijk de wanden van de bloedvaten aan waardoor deze
bloedinkjes ontstaan. Bij landgeiten, die een minder prominent uier bezitten, zal dit nauwelijks waar te
nemen zijn. In principe zijn alle geiten met hoge koorts verdacht !
De drie genoemde diersoorten kunnen als gevolg van een dergelijke infectie aborteren, dit is niet
specifiek voor het blauwtongvirus maar kan een gevolg zijn van iedere virusinfectie.
De behandeling van zieke dieren bestaat uit het toedienen van pijnstiller, ontstekingremmer en
antibiotica. Een virus is weliswaar niet gevoelig voor antibiotica maar door de verzwakking van de
weerstand kunnen secundaire bacteriële infecties voor vervelende complicaties zorgen. Daarnaast
moet het dier extra aandacht krijgen wat betreft water- en voeropname. Een zieke geit wordt door zijn
koppelgenoten vaak belaagd en weg gestoten. Zet hem apart tot hij volledig hersteld is.

Bluetongue is een aangifteplichtige ziekte, hij hoort wettelijk gezien in het rijtje bij mond en klauwzeer,
varkenspest en vogelpest. Dit betekent dat indien er een mogelijke verdenking is dit bij de overheid
gemeld moet worden. Tot 10 september jl. moest dit gemeld worden bij het meldpunt dierziekten van
de A.I.D. Vanwege de vele aanmeldingen is de procedure vereenvoudigd en moet de eigenaar
melding maken bij de op zijn bedrijf praktiserende dierenarts. Deze zal een klinische inspectie van de
aanwezige dieren uitvoeren en een verslag hiervan doorsturen naar de VWA (Voedsel Waren
Autoriteit, voorheen RVV). De VWA stuurt de dierhouder vervolgens een besmetbrief. Maar ligt het
bedrijf in een gebied waar weinig of geen bluetong is vastgesteld, dan bekijkt de VWA of aanvullend
onderzoek nodig is en kan alsnog een bezoek door de VWA aan het bedrijf worden gebracht. De
praktiserende dierenarts wordt geacht de kosten van het bezoek en de administratieve afhandeling
van de melding bij de dierhouder in rekening te brengen. Dieren mogen, zolang ze klinische
verschijnselen vertonen, niet van het bedrijf afgevoerd worden ook niet naar het slachthuis. Gezonde
koppelgenoten mogen dus gewoon vervoerd worden. Het bedrijf gaat dus niet op slot en ook de 60
dagen regel voor de positief geteste dieren vervalt hiermee.
Schroom niet om bij twijfel of serieuze verdenking contact op te nemen met uw dierenarts. De VWA
komt echt niet uw bedrijfsregister controleren, maar bekommert zich enkel om de zieke veestapel. Het
is van groot belang om de verspreiding en de intensiteit van deze virusinfectie vast te stellen om tot
een goede bestrijdingstrategie komen. Vooralsnog lijkt vaccinatie de beste optie en daarvoor hebben
we ook de politiek nodig.

Op het lustrumsymposium op 9 november zal drs. Daan Dercksen GD Deventer een presentatie
verzorgen over de blauwtongvirus infectie bij de geit.
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