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SAMENVATTING

Kli nisch wordt ca seu ze lym fa de ni tis bij gei ten ge ken merkt door ab ces sen met kaas acht i ge et ter voor na me -

lijk in de op per vlak ki ge lym fe klie ren maar ook in de in wen di ge lym fe klie ren en or ga nen. Niet enk el we gens de

recht streek se eco no mi sche ver lie zen maar ook we gens het zo önotisch as pect kan het op tre den van de ziek te de

ren da bi li teit van het gei ten be drijf aan tas ten. Omdat er in Bel gië nog geen pre va len tie cij fers be kend zijn, werd

het voor ko men van ca seu ze lym fa de ni tis on der zocht in de pro vin cie Oost-Vlaan de ren.  

ABSTRACT

Ca se ous lymp ha de ni tis (CL) in go ats is ma ni fe sted by ab sces ses fil led with ca se ous pus, main ly in the su per fi ci al

lymph no des, but also in in ter nal lymph no des and se ver al or gans. Not only be cau se of the di rect eco no mic los ses, but

also be cau se of the zoon otic as pect, the oc cur ren ce of the dis e a se can harm the pro fi ta bi li ty of the goat farm. Be cau se

un til now no re cords have been avai la ble in Bel gi um, a pre va len ce stu dy for CL was per for med in the pro vin ce of East

Flan ders.

INLEIDING

Hoe wel een in fec tie met Co ry ne bac te ri um pseu do-

tu ber cu lo sis ook bij paar den en run de ren symp to men

kan op wek ken, is het be lang er van het grootst bij gei ten

en in min de re mate bij scha pen. Er wer den ook reeds spo -

ra di sche ge val len bij de mens ge rap por teerd. Men sen

kun nen be smet wor den door recht streeks con tact met

scha pen en gei ten of door het drink en van be smet te melk

(Peel et al., 1997). Een in fec tie bij gei ten ver oor zaakt ca -

seuze lym fa de ni tis (CL), een chro ni sche aan doe ning

geken merkt door ab ces sen met kaas acht i ge et ter. Voor na -

me lijk de op per vlak ki ge lym fe kno pen zijn aang etast, maar

ook de in wen di ge lym fe kno pen en de or ga nen. Eco no -

mi sche ver lie zen ont staan door af keu ring bij het slach -

ten, door een ver min der de vlees aan zet en door een da ling 

van de melk pro duc tie. Niet enk el we gens de eco no mi -

sche scha de maar ook door het zo önotisch as pect is de

ziek te ong ewenst op het gei ten be drijf. Indien er ab ce da -

tie van de uier op treedt, kan Co ry ne bac te ri um pseu do tu -

ber cu lo sis in zeer klei ne hoe veel he den via de melk uit ge -

schei den wor den (Van Gent et al., 1987). In de gei ten-

hou de rij is er veel hoe ve ver koop en de ke ten van pro du -

cent naar con su ment is meest al kort. De gei ten hou der wil 
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zijn klan ten niet af schrik ken met een ziek te die uit wen dig 

sterk op valt en bo ven dien een po ten tieel ri si co in houdt

voor de mens. 

In Ne der land be staat er een be strij dings pro gram ma

waar aan men vrij wil lig kan deel ne men; ook een aan tal

Vlaam se gei ten be drij ven neemt er aan deel. Wan neer men

ook in Bel gië CL sys te ma tisch wil be strij den, moet men

kun nen be schik ken over pre va len tie da ta. Deze pre va len -

tie cij fers ont bre ken tot op he den voor Bel gië (Imbe rechts

et al., 2004). Daar om werd in een pre li mi nair on der zoek

be paald hoe fre quent  CL voor komt op de groot ste Oost-

 Vlaam se gei ten hou de rij en. 

MATERIAAL EN METHODEN

Aan de hand van SANITEL-be stan den werd een lijst

op ge maakt van alle gei ten be drij ven in Oost-Vlaan de ren

waar meer dan 50 gei ten ge hou den wor den. Het ging om

12 be drij ven. De ve rant woor de lij ken wer den te le fo nisch

ing elicht over het op zet van het on der zoek en ge vraagd

of ze be reid wa ren tot me de wer king. Vier van de 12 be -

drij ven ble ken reeds deel te ne men aan het Ne der land se

be strij dings pro gram ma. Deze 4 be drij ven le ver den hun

melk aan Ne der land se af ne mers en vol de den aan de Ne -

der land se cri te ria om of fi cieel vrij van CL ver klaard te

wor den.  De ove ri ge 8 be drij ven wer den se ro lo gisch ge -

test. 

De steek proef groot te per be drijf werd be re kend aan

de hand van de vol gen de for mu le (Thrus field, 1995):

met n de steek proef groot te, α het sig ni fi can tie ni veau, N de po -

pu la tie groot te en π de pre va len tie in een be smet be drijf.

Voor het be re ke nen van de steek proef groot te werd er -

van uit ge gaan dat wan neer de ziek te aan we zig is op het

be drijf, de mi ni ma le bin nen be drijfs pre va len tie 30% be -

draagt. Dit cij fer is af kom stig van de “Prak tijk map voor

her kau wers” van de Ne der land se Ge zond heids dienst

voor Die ren (Ano ny mus, 2004). Te vens werd een sig ni -

fi can tie ni veau van 5% ge han teerd. 

Daar het niet mo ge lijk bleek om op ba sis van voor af

be schik ba re lijs ten een zui ver wil le keu ri ge mon ster na me 

te or ga ni se ren, wer den op het be drijf zelf de die ren zo

goed mo ge lijk wil le keu rig be mon sterd. Niet de mak ke -

lijkst te vang en die ren wer den be mon sterd, maar tel kens

wan neer de die ren stil ston den werd een geit wil le keu rig

uit ge ko zen om die ver vol gens te vang en. Wan neer een

dier aan we zig was met kli ni sche symp to men die kon den

wij zen op CL werd dit dier steeds in de mon ster na me op -

ge no men. De mon ster na me werd uit ge voerd in de cem ber

2004. 

Het bloed werd uit de ju gu la ris ve ne ge pre le veerd in

va cu tai ner buis jes en de zelf de dag naar het la bo ra to ri um

van de vak groep ge bracht waar het se rum ge du ren de 10

mi nu ten werd ge cen tri fu geerd aan 1620g bij 4°C. Daar -

na werd het se rum be waard bij -20°C tot dat alle mon sters

ge za men lijk kon den ver zon den wor den naar het Eu ro pe an

Ve te ri na ry La bo ra to ri um te Woer den, Ne der land. De

sera wer den daar ge test met de “dou ble-an ti bo dy sand -

wich ELISA” waar van de sen si ti vi teit 93+3% is en de

spe ci fi ci teit 98+1% (Imbe rechts et al., 2004).

In ja nu a ri 2005 ont ving en alle deel ne men de gei ten -

hou ders een en quête for mu lier. De vra gen han del den

over het voor ko men van kli ni sche symp to men van CL

van af het op star ten van het be drijf en over de be drijfs voe -

ring om zo de kans op in sleep van de ziekte te kunnen

inschatten. 

RESULTATEN

Alle on der zoch te gei ten wa ren ne ga tief voor an ti stof fen

te gen Co ry ne bac te ri um pseu do tu ber cu lo sis (Ta bel 1). Bij

de be drijfs be zoe ken werd er twee maal een geit met een 

zwel ling in de pa ro tis streek op ge merkt. Bei de die ren wer -

den ook ge test en wa ren even eens se ro ne ga tief.

Op de en quête re a geer den 10 van de 12 aang eschre -

ven be drij ven, waar on der de 4 die deel na men aan het Ne -

der land se be strij dings plan. Twee an de re be drij ven ga ven 

te ken nen hun me de wer king aan een vrij wil lig be stij -

dings pro gram ma te wil len over we gen. Van de 10 wa ren

er 5 be drij ven die bij het op star ten enk el gei ten en bok ken 

had den aang ekocht van CL-vrije, ge cer ti fi ceer de be drij -

ven. Hier toe be hoor den de vier hier bo ven ge noem de

CL-vrije kud den. Van de 10 ge bruik ten er 6 een ont smet -

tings bak voor schoei sel aan de ing ang van de stal. Be -

drijfs kle dij was ter be schik king op 4 be drij ven en 7 bo -

den be drijfs schoei sel aan. De mees ten ge bruik ten een

ei gen dek bok, maar één be drijf leen de af en toe een bok

van een an der be drijf. Eén gei ten hou der pas te kunst ma ti ge

in se mi na tie toe. Op één van de gei ten hou de rij en wer den

reeds in no vem ber 2003 symp to men van CL vast ge steld

bij meer de re gei ten uit een be slag van 70. Het be drijf

werd op ge start met gei ten die niet van CL-vrije, ge cer ti -

fi ceer de kud den af kom stig wa ren. De die ren ver toon den

knob bels aan de kop en de uier en ver ma ger den. De ge he le

kud de werd af ge voerd be hal ve een aan tal lam me ren die

men moe der loos had op ge fokt met run der co lo strum en

kunst melk. De stal len wer den ont smet en het be drijf

werd weer op ge start met gei ten die wer den aang ekocht

bij ge cer ti fi ceer de. CL-vrije be sla gen. Sinds dien wer den
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er geen symp to men meer waar ge no men. Op een an der

be drijf zijn er ooit symp to men van CL ge zien bij één enk ele

geit. Ook hier wer den er vroe ger gei ten ge kocht van

niet-CL-vrije be drij ven. De ove ri ge 8 heb ben na de op -

start nooit nog gei ten of  bok ken van niet-CL-vrije be drij -

ven aang ekocht. Op zes van de on der vraag de gei ten hou de -

rij en werd CL ooit se ro lo gisch on der zocht, tel kens met een

ne ga tie ve uit slag. 

DISCUSSIE

Om bud get tai re re de nen was het aan tal se rum sta len

dat voor an ti stof fen be pa ling kon on der zocht wor den, be -

perkt. Daar om wer den enk el de groot ste be drij ven in

Oost-Vlaan de ren be mon sterd. Die pro du ce ren alle melk

of  kaas en zou den op die ma nier men sen kun nen be smet ten.

Geen enk ele geit werd se ro po si tief be von den in dit

on der zoek. Als we er van uit gaan dat wan neer de ziek te

aan we zig is op het be drijf, mi ni maal 30% van de die ren

se ro lo gisch po si tief is, dan kun nen we uit deze re sul ta ten

met 95% ze ker heid be slui ten dat CL op geen enk el ge test

be drijf aan we zig was. Deze re sul ta ten wor den bo ven -

dien ver sterkt door de re sul ta ten van de en quête, waar uit

blijkt dat slechts op twee be drij ven in het re cen te ver le den

kli ni sche symp to men wer den waar ge no men. De ziek te

werd op die be drij ven toen aang epakt en uit ge roeid. Ook

waar men CL reeds eer der se ro lo gisch had aang etoond,

wer den er geen po si tie ve uit sla gen ge no teerd. Bo ven dien is

een der de van de be drij ven in Oost-Vlaan de ren die wer den

be na derd voor me de wer king, reeds of fi cieel vrij van CL

vol gens het Ne der land se be strij dings pro gram ma. 

Dat gei ten met verd ach te symp to men in de test wer -

den mee ge no men, is een af wij king van de met ho de van

wil le keu ri ge staal na me. Deze werk wij ze ver groot ech ter

de kans op het aan tref fen van po si tie ve die ren, wat al leen

maar gun stig is wan neer men de af we zig heid van de ziek te

op een be drijf wil aan to nen.

Het on der zoek wijst uit dat CL op de on der zoch te be -

drij ven ze ker niet en de misch is. Vac ci ne ren zou in deze

om stan dig he den niet zin vol zijn om dat vac ci na tie als be -

strij dings met ho de enk el nut heeft in ge bie den waar de

ziek te wel en de misch is. Als eni ge be strij dings met ho de

faalt vac ci na tie om dat de be scher ming nooit vol le dig is

en om dat ge vac ci neer de gei ten toch nog dra ger kun nen

zijn (Wil li am son, 2001; Hoek et al., 1992). Vac ci na tie is

trou wens on mo ge lijk in Bel gië om dat er geen CL-vac cin

ge re gis treerd is. Daar en te gen is het era di ce ren van CL op

ba sis van se ro lo gi sche on der zoe ken en af voer van po si -

tie ve die ren wél mo ge lijk, zo als dui de lijk blijkt uit het

suc ces van het Ne der land se be strij dings pro gram ma. Dit

is gro ten deels te dank en aan de hoge sen si ti vi teit en de

hoge spe ci fi ci teit van de ge bruik te test. We gens de lang -

du ri ge re sis ten tie van de kiem in het mi lieu zijn nauw -

keu ri ge rei ni ging en ont smet ting van de stal len even eens

van groot be lang bij de be strij ding. De lam me ren moe ten

moe der loos op ge fokt wor den met run der co lo strum en

kunst- of run der melk. Con tact met gei ten van an de re be drij -

ven moet zo veel mo ge lijk ver me den wor den; voor na me -

lijk de dek bok blijkt een groot po ten tieel ri si co te vor men

voor de in sleep van CL op een be drijf. Ook is het be lang -

rijk dat de gei ten zich zo min mo ge lijk kun nen ver won -

den aan bij voor beeld prik kel draad en scher pe ran den

(Wil li am son, 2001). Dat men door toe pas sing van deze
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Ta bel 1. Re sul ta ten van het se ro lo gisch on der zoek.

Bedrijf Aantal

volwassen geiten

Noodzakelijke

steekproefgrootte

Aantal

bemonsterd

Resultaat

1 240 9 9 negatief

2 88 9 9 negatief

3 314 9 9 negatief

4 292 9 9 negatief

5 110 9 9 negatief

6 429 9 9 negatief

7 511 9 9 negatief

8 215 9 9 negatief



maat re ge len de ziek te op het be drijf kan uit roei en, blijkt

ook uit de en quête. Het be drijf waar in 2003 gei ten nog

symp to men had den ver toond, was nu se ro ne ga tief. In dit

ge val is het waar schijn lijk ge lukt om lam me ren aan te

hou den uit een kud de met kli nisch zie ke gei ten zon der

her in fec tie. 

Er dient nog on der zocht te wor den hoe de si tu a tie in de 

rest van Bel gië is. Ook klei ne re be sla gen moe ten ge test

wor den. Kin der boer de rij en moe ten daar bij op de eer ste

plaats ko men we gens het zo önotisch be lang. Het is ook

niet on denk baar dat op de be sla gen met slechts enk ele

gei ten ho ge re pre va len ties zou den ge von den wor den,

zo wel tus sen als bin nen de be sla gen. Omdat het in die ge -

val len meer om hob by fok ke rij gaat, zal de ken nis om -

trent de ziek te er waar schijn lijk ge ring er zijn en zul len de

hy gi ënemaatregelen min der doel tref fend zijn dan op

com mer ci ële, gro te gei ten be drij ven. In ver ge lij king met

de rund vee hou de rij lijkt het erop dat de pro fes si o ne le

gei ten hou de rij in Oost-Vlaan de ren verd er staat op het

ge bied van de bi o vei lig heid. Dat blijkt uit het gro te aan -

deel van be drij ven met min stens be drijfs schoei sel en/of

een ont smet tings bak voor de be zoe kers. Bij aank oop

wordt bo ven dien re ke ning ge hou den met de ziek te sta tus

van het bedrijf van herkomst. De contacten via de dekbok 

en het transport worden zoveel mogelijk beperkt.  

Uit de en quête blijkt dat de gei ten hou ders over het al -

ge meen de ziek te goed ken nen. Hol stad (1986) stel de

vast dat in alle kud des waar van de boer zei dat de ziek te

voor kwam, de ziek te ook daa dwer ke lijk voor kwam, ter -

wijl in kud des waar van de boer be weer de dat de ziek te er

af we zig was, ze ook niet kon aang etoond wor den. Ook de 

ernst van de aan doe ning wordt door de fok kers goed ing e -

schat. Slechts op 2 van de 10 be drij ven die op de en quête

heb ben ge ant woord, wordt er geen re ke ning ge hou den

met de ge zond heids sta tus van het be drijf waar ze gei ten

aank open. Dat 4 van de 12 ge con tac teer de be drij ven reeds

vrij wil lig mee wer ken aan het Ne der land se be strij dings -

pro gram ma wijst ook op een goe de ken nis van het be lang 

van deze ziek te.
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