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IN HET KORT 

AVP (Afrikaanse Varkenspest): In de eerste helft van 2020 werden slechts drie 

nieuwe gevallen van AVP ontdekt bij wilde everzwijnen in het getroffen gebied. 

Dit waren bovendien steeds karkassen van enkele maanden oud. Hierdoor 

werden op 15 mei een aantal maatregelen versoepeld waardoor toegang tot 

de bossen in het getroffen gebied terug mogelijk is. In de autopsiezaal zien we 

een opvallende stijging van het aantal varkens dat dierenartsen insturen onder 

het motief verhoogde waakzaamheid voor AVP. 

Salmonella: Waar er in de tweede helft van 2019 een sterke stijging was van het 

aantal bevestigde gevallen van Salmonellose in de autopsiezaal, ziet DGZ nu 

eerder een stabilisatie van het aantal nieuwe gevallen.  

IN DE KIJKER 
Steeds meer verschillende serotyperingen van 
Streptococcus suis, een belangrijke ziekte-
verwekker bij varkens 

Streptococcus suis is de streptokok die bij varkens het meest voorkomt én is 

bovendien een belangrijke ziekteverwekker bij deze diersoort. Vooral gespeen-

de biggen zijn gevoelig voor deze bacterie, die voornamelijk gewrichtsontste-

king en hersenvliesontsteking veroorzaakt en zelfs kan leiden tot plotse sterfte. 

Er zijn minstens 35 verschillende types van Streptococcus suis bekend.  

Sinds 2015 ziet DGZ het aantal typeringen van Streptococcus suis jaarlijks dui-

delijk toenemen (zie figuur 1 op de volgende pagina), dit is voornamelijk het 

gevolg van de toegenomen populariteit van autovaccins (zie kadertekst op de  

volgende pagina). DGZ maakt onderscheid tussen 7 verschillende serotypes, 

meer bepaald serotypes 1, 2, 3, 4, 7, 8 en 9. Wanneer een stam behoort tot 

een ander serotype, wordt dit gerapporteerd als niet-typeerbaar. 

>> ZIE VOLGENDE PAGINA 

Veescoop?  DGZ ondersteunt, ook in opdracht van het FAVV, veehouders en dierenartsen bij de bestri jding, monitoring en preventie van die rziekten. 

Deze editie rapporteert over de eerste 6 maanden van 2020.  



IN BEWEGING? 

In de eerste helft van 2020 behoorde 15% 

van de stammen van streptococcus suis tot 

een ander type dan de serotypes die dgz  

typeert, zijnde 1, 2, 3, 4, 7, 8 of 9.  

“ 

”  

Autovaccinatie, een onderdeel in de aanpak van streptokokken  

Programma/ 
Ziekte 

Meting 2019 
(jul-dec) 

2020 
(jan-jun) 

Trend 

PRRS-Monitor 
biggen 
  

uitgevoerde  
monitors  

94 105 ↑ 

 % bedrijven PRRSV 
negatieve biggen  

25% 20,7% ↓ 

Afrikaanse  
varkenspest 

aantal onderzochte 
bedrijven*  

> 800 1.065 ↑ 

Salmonella % aangeduide  
risicobedrijven  

2% 3,6% ↑ 

Autopsie aantal varkens 1.207 1.468 ↑ 

<< VERVOLG IN DE KIJKER 

* : Onderzocht in het kader van verhoogde waakzaamheid. 
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Figuur 1: Over de jaren heen zien we een duidelijke toename 
van het aantal typeringen voor Streptococcus suis. 

Figuur 2: Verdeling van de verschillende serotypes  
Streptococcus suis over de jaren heen. 

Serotypes 9, 7 en 2 zijn en blijven de afgelopen vijf jaar de meest voorkomende serotypes (zie  

figuur 2). Sinds 2017 zien we meer stammen opduiken die niet behoren tot een van de onderzoch-

te serotypes.  


