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Bluetongue
Door Dr. Piet Vellema

INLEIDING
Op 17 augustus 2006 wordt bluetongue voor
het eerst in ons land bevestigd en op 29 augustus
blijkt serotype 8 het veroorzakende serotype1. Dit
serotype is daarvoor nooit eerder in Europa aangetroffen en tot nu toe is ook niet bekend op welke
manier dit serotype ons land heeft bereikt.
Na de bevestiging van bluetongue in Nederland
worden binnen enkele dagen ook gevallen vastgesteld in België en Duitsland en later in Frankrijk
en Luxemburg en aan het eind van 2006 zijn in de
getroffen landen respectievelijk 460, 695, 952, 7 en
8 uitbraken bevestigd.
In 2007 komt bluetongue terug, niet alleen in
de landen die in 2006 waren besmet maar ook in
een aantal omringende landen en aan het eind van
2007 zijn in Noord-Europa meer dan 30.000 gevallen bevestigd. In 2008 wordt in dit deel
van Europa waarschijnlijk op grote schaal
tegen bluetongue gevaccineerd.

H I S TO R I E
Bluetongue is voor het eerst beschreven in Zuid-Afrika onder de naam ‘fever’,
‘malarial catarrhal fever’ en ‘epizootic
catarrh of sheep’. De ziekte heeft in dit
land ernstige problemen onder schapen
veroorzaakt vanaf het moment van import van Merino’s uit Europa, aan het
eind van de achttiende eeuw. Bij runderen
werd bluetongue voor het eerst vastgesteld in 1933.
De eerste uitbraak van bluetongue
buiten Afrika werd bevestigd op Cyprus in

1943 en in de jaren daarna wordt de aandoening in
verschillende andere landen aangetroffen waaronder Israël, Turkije en de Verenigde Staten. Van 1956
tot 1960 vindt een ernstige uitbraak plaats in Spanje en Portugal waarbij ongeveer 180.000 schapen
sterven. In 1977 vindt een volgende uitbraak plaats
op Cyprus en in 1979 worden de Griekse eilanden
Lesbos en Rhodos getroffen.
Vanaf 1998 breidt bluetongue zich in het gebied rond de Middellandse Zee langzaam uit. Dit
gebeurt in twee richtingen: vanuit Afrika naar het
noorden en vanuit het Midden-Oosten naar het
westen. Bij deze uitbraken zijn verschillende serotypen betrokken en in de jaren daarna zijn besmettingen geconstateerd in onder andere Griekenland,
Italië, Spanje en Frankrijk. In totaal heeft deze
uitbraak aan ruim 800.000 schapen het leven heeft
gekost.
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De uitbraak van bluetongue serotype 8 in augustus 2006 past niet in het beeld van een zich
langzaam uitbreidende infectie, in de eerste plaats
omdat in een groot gebied tussen de landen rond
de Middellandse Zee en de nieuwe haard in NoordEuropa geen infecties zijn vastgesteld. Bovendien
gaat het in Noord-Europa om een serotype dat niet
eerder in Europa is aangetroffen.

VIRUSZIEKTE
Bluetongue is een virusziekte van gedomesticeerde en wilde herkauwers die door hele kleine
vliegende insecten met de ofﬁciële naam Culicoides wordt overgebracht. Van alle herkauwers komt
de ziekte het meest bij schapen voor. Runderen zijn
minder gevoelig en bij geiten doen zich niet vaak
klinische verschijnselen voor. Rundvee vormt wel
het natuurlijke reservoir van het virus.
De verwekker van bluetongue behoort tot de
virusfamilie Reoviridae. Er zijn 24 verschillende serotypen bekend die variëren in ziekteverwekkend
vermogen. Bij de uitbraak van 1956-1960 in Spanje
en Portugal ging het om serotype 10 en sinds 1998
breiden vier serotypen zich uit in het gebied rond
de Middellandse Zee: type 2, 4, 9 en 16. Inmiddels is
in Noord-Europa sprake van serotype 8, in Spanje en
Zuid-Frankrijk komt serotype 1 voor en in het oosten van de Middellandse Zee (Israël en eventuele
buurlanden) is recent een besmetting met serotype
15 vastgesteld.

Om de uitbraak van bluetongue die vanaf 1998
het gebied rond de Middellandse Zee heeft getroffen te stoppen heeft de EU toestemming gegeven
om te vaccineren en Italië is daarmee begonnen in
2001. Op dat moment waren alleen vaccins beschikbaar die levend virus bevatten en gebruik van dit
type vaccin heeft geleid tot een aantal vervelende
bijwerkingen; het vaccinvirus kan via culicoides
gaan spreiden, het kan bluetongue veroorzaken bij
gevaccineerde dieren, er kunnen nieuwe virusvarianten ontstaan, etc.

B LO E D Z U I G E N D E I N S E C T E N
Het bluetongue virus gaat niet zomaar over van
het ene op het andere dier. Schapen die in contact
komen met een besmet schaap of rund worden
daardoor niet besmet. Speeksel, neusuitvloeiing,
mest, enzovoort van besmette dieren bevatten namelijk geen of bijna geen virus. Het virus bevindt
zich wel in het bloed en de organen.
Overdracht van het ene naar het andere dier
vindt voornamelijk plaats door bloedzuigende
insecten. Verreweg de belangrijkste overbrengers
van het virus zijn verschillende Culicoides-soorten. Deze insecten worden in de volksmond onder
andere knutten genoemd. Daarnaast zou de schapenluisvlieg (Melophagus ovinus) bij uitzondering
het virus ook over kunnen brengen van schaap
op schaap en de mens kan een rol spelen door in
besmet milieu verschillende dieren met dezelfde
naald in te spuiten.
Wereldwijd komen ongeveer 1400
verschillende Culicoides soorten voor en
ongeveer dertig hiervan spelen een rol in
de overdracht van het bluetongue virus.
In Zuid-Europa is Culicoides imicola de
belangrijkste vector en het leefgebied
van deze soort is de laatste jaren naar het
noorden opgeschoven maar Culicoides
imicola komt in Noord-Europa niet voor
en kan dus geen rol spelen in de overdracht van serotype 8 in onze omgeving.
In ons land zijn inmiddels minimaal
15 verschillende Culicoides soorten waargenomen en de belangrijkste daarvan zijn
Culicoides obsoletus, Culicoides scoticus,
Culicoides dewulﬁ, Culicoides pulicaris, Culicoides chiopterus en Culicoides
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punctatus. Uit Culicoides dewulﬁ is in ons land het
bluetongue virus geïsoleerd. Dit laatste is overigens
geen bewijs dat deze soort daarmee in onze omgeving de belangrijkste vector is.
In een besmette omgeving is maar een laag
percentage van de knutten besmet. Er komen in
ons land 15 verschillende typen voor. Per vangst heb
je dus mogelijk 15 verschillende soorten. Na het
sorteren van deze soorten zijn er minstens 100 per
soort nodig om een virusbepaling van de knutten
te kunnen doen. Dit betekent kennelijk een hele
lage trefkans om een soort besmet te vinden.
Bij de overdracht van een besmetting zijn behalve genoemde vectoren ook de temperatuur,
vochtigheid en wind van belang. Een hogere temperatuur geeft een hogere activiteit maar tegelijk een
kortere levensduur van de knut.
Als Culicoides bloed zuigt bij een besmet dier,
dan vindt eerst virusvermeerdering plaats in de vector. Ongeveer 10-14 dagen na opname
van besmet bloed komt het virus in
de speekselklieren van de knut en bij
de volgende bloedmaaltijd gaat het
virus over op de gestoken herkauwer.
De steek van één besmette knut is
voldoende om een herkauwer te besmetten.
De meeste uitbraken van bluetongue doen zich voor in de tweede helft
van het jaar.
Embryo’s en sperma kunnen ook
een rol spelen in de virusverspreiding
maar zijn niet van groot belang.

B L A U W E TO N G
Na infectie vermeerdert het virus
zich eerst in de regionale lymfklieren
en vervolgens vindt verspreiding door
het lichaam plaats. Vermenigvuldiging van virus vindt dan voornamelijk
plaats in bloedcellen en de cellen die
de binnenbekleding van kleine bloedvaten vormen. Aan de beschadigingen
van de kleine bloedvaten in de tong
dankt de ziekte haar naam. Door deze
beschadigingen ontstaan plaatselijk
circulatieproblemen en hierdoor ont-

staat zuurstoftekort en dit uit zich bij een aantal
dieren onder andere in een blauwverkleuring van de
tong.
Door de beschadigingen aan de kleine bloedvaten kan vocht uittreden met ophoping daarvan
op verschillende plaatsen: zwelling (oedeem) van
lippen, mond, neus, oogleden, oren, longen, spenen
en poten. De vochtuittreding in de poten kan leiden
tot meer of minder ernstige kreupelheid. Ook treden bloedingen, neusuitvloeiing en speekselen op.
Na een incubatietijd van ongeveer een week
krijgen schapen vaak hoge koorts, tot 42o Celsius,
die meerdere dagen aan kan houden. Zieke dieren
zijn suf en lopen stijf en kreupel door gezwollen
kroonranden en spierbeschadigingen. Een enkele
keer kan ontschoening optreden; na herstel blijven
defecten in het klauwhoorn achter. Ernstig zieke
dieren staan vaak met een gebogen rug, met de
kop naar beneden en hebben dikke oren. Mond- en
neusslijmvlies zijn vaak gezwollen en ontstoken.
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De dieren speekselen en hebben neusuitvloeiing en
kunnen moeilijk eten en vermageren snel.
Door besmetting met het virus kunnen vruchtbaarheidsproblemen optreden. Bij de uitbraak in
2006 hebben we deze problemen in ons land niet
waargenomen. In 2007 hebben zich met name
vruchtbaarheidsproblemen voorgedaan bij rammen. Bij de meeste dieren zijn deze problemen van
tijdelijke aard gebleken en na ongeveer twee maanden waren de meeste rammen weer vruchtbaar. Van
meerdere rammen is inmiddels bekend dat ze veel
langer onvruchtbaar zijn. Of de uitbraak van 2007
ook tot grote vruchtbaarheidsproblemen bij ooien
heeft geleid zullen we pas deﬁnitief tijdens de aflamperiode in het voorjaar van 2008 weten.

VERSCHIL TUSSEN RASSEN
Het verloop van de ziekte kan variëren van geen
tot zeer ernstige ziekteverschijnselen. Dit is afhankelijk van het virustype, de weerstand van het dier
en het wel of niet optreden van bijkomende bacteriële infecties. Ook andere factoren moeten een rol
spelen omdat binnen een koppel dieren van hetzelfde ras, op hetzelfde bedrijf deze verschillen ook
worden waargenomen. Ook het ras speelt een rol;
Afrikaanse rassen zijn minder gevoelig dan Europese rassen. Of er in ons land tussen de verschillende

rassen ook verschillen in gevoeligheid voorkomen
is niet bekend.
Niet alle dieren in koppel worden besmet. Lang
niet alle rondvliegende knutten zijn besmet en niet
alle besmette knutten zullen het virus overdragen.
Waarschijnlijk hebben knutten een voorkeur voor
een bepaald dier. Zolang dit of enkele van deze
dieren aanwezig zijn zullen hier de meeste knutten
een bloedmaaltijd halen.
De aﬂoop van een besmetting is slecht te
voorspellen. Ernstig zieke dieren kunnen na weken
tot maanden volledig herstellen, gezond lijkende
dieren kunnen plotseling doodgaan. Sterfte treedt
bijna nooit op binnen 8 dagen na het begin van
de verschijnselen. Bij een mild verloop kunnen de
symptomen in enkele dagen verdwijnen.
Na klinisch herstel is het virus nog langere tijd
in het bloed aantoonbaar. Bij schapen kan dat tot
enkele weken en bij rundvee tot enkele maanden.

BEHANDELADVIES VOOR
RUNDEREN EN SCHAPEN
In de loop van 2007 is een behandeladvies opgesteld om het lijden van zieke dieren te verlichten
en het herstel te bespoedigen.
Een echte behandeling voor bluetongue bestaat
niet: tegen het veroorzakende virus is geen medi-
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cijn beschikbaar. Virusremmende middelen zijn
voor herkauwers niet beschikbaar. Het is vaak wel
mogelijk om de gevolgen van een besmetting te
beïnvloeden.
De behandeling moet daarom gericht zijn op
pijnstilling en ontstekingsremming en het voorkomen van bijkomende bacteriële infecties. Extra verzorging is belangrijk en vergroot de kans op herstel.
Zonlicht zou de ernst van de klinische symptomen
kunnen verergeren. Geef daarom zieke dieren smakelijk voedsel en regelmatig schoon drinkwater, en
bied de dieren een goede ligplaats, beschutting,
schaduw en onderdak.
Bij zieke runderen en schapen wordt het volgende behandeladvies gegeven:
●
bij ernstige acute ontstekingen en oedeem
kan een behandeling met corticosteroïden
(dexamethason) zinvol zijn. Echter slechts één
maal toedienen! Bovendien niet toedienen aan
drachtige dieren;
●
NSAID’s (ontstekingsremmende middelen,
bijvoorbeeld ﬂunixinemeglumine) voor pijnstilling en afremming van ontstekingsreacties;
●
antibiotica om bijkomende bacteriële infecties te behandelen en te voorkomen;
●
stress vermijden en aanwezige andere ziekten adequaat behandelen (denk bij schapen
bijvoorbeeld aan adequate bestrijding van
maagdarmwormen en leverbot);
●
dieren uit de zon houden = binnen houden;
●
daarom is het beter om aangetaste koppels
binnen op te stallen. Het opstallen combineren met behandeling van het hele koppel met
insecticiden (zie overzicht bestrijdingsmiddelen: www.minlnv.nl) om contact met knutten
te verminderen;
●
bij slecht drinken uitdroging voorkomen:
vocht toedienen eventueel via infuus;
●
zieke dieren smakelijk makkelijk verteerbaar (geweekt) voedsel geven en regelmatig
schoon drinkwater;
●
een goede zachte ligplaats, beschutting,
schaduw en onderdak bieden.

VA C C I N AT I E
Vaccinatie tegen bluetongue is niet nieuw. Aan
het begin van de vorig eeuw werden de eerste pogingen ondernomen om schapen te beschermen
tegen bluetongue door ze gelijktijdig bloed van
besmette dieren en antistoffen in te spuiten. Sinds
1946 wordt een levend vaccin bereid op basis van
virus dat onder laboratoriumomstandigheden is
vermeerderd, aanvankelijk in bebroede eieren en
later in cellijnen2.
Tegenwoordig bestaan verschillende soorten
vaccins: vaccins met levend virus, vaccins met dood
virus en vaccins waarin alleen bepaalde virusdeeltjes voorkomen. Hoewel de vaccins met levend virus in het verleden het meest zijn toegepast zijn ze
bepaald niet zonder risico op bijwerkingen. Daarom
wordt voor de geplande vaccinatie in Noord-Europa
gewerkt aan de ontwikkeling van een dood vaccin
gericht tegen serotype 8. Met deze ontwikkeling
zijn verschillende farmaceutische industrieën hard
aan het werk maar het is onwaarschijnlijk dat begin
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2008 voldoende vaccin aanwezig zal zijn om alle
gevoelige herkauwers tijdig te vaccineren. In goed
overleg tussen betrokken partijen moet dan een
manier worden gevonden om deze beperkte hoeveelheid vaccin zo effectief mogelijk in te zetten.
Een seropositief dier is voortaan beschermd,
maar er is niet bekend hoelang dit het geval is.
Waarschijnlijk meer dan één jaar en mogelijk langer. Hernieuwd contact met een besmette knut
kan deze bescherming waarschijnlijk aanzienlijk
verlengen.

Het is niet precies bekend wat insectenwerende
middelen doen en waarschijnlijk is dit ook niet bij
alle middelen gelijk. De effectieve middelen zullen
waarschijnlijk besmetting niet verhinderen, maar er
wel voor zorgen dat de knut die bloed zuigt daarna
sterft. De kans is groot dat er volgend jaar weer
bluetongue komt, maar dit is niet zeker en hangt
van veel factoren af. In de gebieden van ons land
waar in 2007 de besmetting heeft geleid tot veel
besmette dieren zullen volgend jaar veel minder
problemen zijn.

Q-fever
Door Dr. Piet Vellema

Q-fever bij de mens staat in de belangstelling.
De afgelopen maanden heeft u over deze ziekte in
veel kranten en tijdschriften iets kunnen lezen. De
oorzaak van deze belangstelling is een toegenomen
aantal gevallen bij de mens in 2007.

INLEIDING
In 2007 is in ons land een toename vastgesteld
van het aantal gevallen van Q-fever bij de mens.
In andere jaren wordt deze diagnose in heel Nederland maar tien tot twintig keer per jaar gesteld.
Vanaf het voorjaar van 2007 zijn in enkele maanden tijd alleen al in en rond Herpen, een plaats
in het noord-oosten van de provincie Brabant, 59
Q-fever gevallen bij de mens bevestigd en gericht
vervolgonderzoek loopt nog. In de berichten over
deze uitbraak worden vaak schaap, geit en rund als
mogelijke bron van de uitbraak genoemd, zonder
dat dit tot nu toe is aangetoond. In een ANP-bericht
van 5 september 2007 staat zelfs “De ziekte is waarschijnlijk overgebracht via schapen, geiten en eventueel koeien.” Een overzicht van het aantal Q-fever
gevallen in de afgelopen tien jaar staat vermeld in
Figuur 1.
Q-fever bij de mens is aangifteplichtig en dit
betekent onder meer dat na het stellen van de diagnose een poging wordt gedaan om de oorzaak

daarvan op te sporen. In veel gevallen lukt dat niet.
Naar aanleiding van de bovengenoemde ziektegevallen is een uitgebreider onderzoek gestart om
de mogelijke bronnen in kaart te brengen. Daarbij
zijn het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), de
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en GD betrokken. Q-fever bij dieren is niet aangifteplichtig.

Q-FEVER BIJ DE MENS
Q-fever of Q-koorts is een zonoöse, een ziekte
die van dieren kan overgaan op de mens. De letter Q komt van query (vraagteken) en Queensland:
lange tijd was namelijk de oorzaak van deze aandoening onbekend en in Queensland in Australië is
de ziekte voor het eerst als zodanig vastgesteld.
Q-fever wordt veroorzaakt door de bacterie
Coxiella burnetii. Een besmetting van de mens verloopt gelukkig vaak symptoomloos of met milde
klachten. In andere gevallen is sprake van meer
of minder ernstige griep met hoge koorts, hoofden spierpijn, misselijkheid en braken, hoesten en
longontsteking. Besmetting van zwangere vrouwen
kan leiden tot problemen met de zwangerschap. In
drie tot vijf procent van de gevallen wordt de ziekte
chronisch en kan dan gepaard gaan met onder andere long-, lever- en hartklepontstekingen. Mensen
kunnen elkaar niet besmetten.
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Q-FEVER BIJ DIEREN
Herkauwers zijn de belangrijkste besmettingsbron voor de mens maar ook verschillende andere
diersoorten zoals honden, katten en knaagdieren
kunnen met Coxiella burnetii zijn besmet. Meestal
verloopt de aandoening bij dieren symptoomloos,
maar vooral bij schapen en geiten kan een infectie
leiden tot abortus. Uitscheiding van de kiem vindt
onder andere plaats met de nageboorte, vruchtwater en via de melk. Net als Chlamydophila abortus,
een andere bekende veroorzaker van abortus bij
schaap en geit, blijft ook Coxiella burnetii na indrogen lange tijd besmettelijk. Besmet stof kan via de
wind over vrij grote afstanden worden verplaatst en
zo bijvoorbeeld via inademen infectie veroorzaken
niet alleen bij andere dieren maar ook bij de mens.
Mensen kunnen zich ook besmetten door het eten
van besmette producten.

O N D E R ZO E K I N N E D E R L A N D
In 2005 heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren een onderzoek uitgevoerd naar de achtergronden van Chlamydophila abortus op schapen- en
geitenbedrijven. Bij dat onderzoek bleek een aantal
van de onderzochte uitbraken niet door Chlamydophila abortus te worden veroorzaakt. Nader
onderzoek van nageboorte en verworpen vruchten
met een speciale kleuringstechniek op een aantal
van deze bedrijven toonde Coxiella burnetii aan
in de nageboorte. Deze techniek wordt sindsdien
gebruikt bij onderzoek van abortusproblemen bij
schapen en geiten. Voorwaarde daarbij is natuurlijk

wel dat de nageboorte ook wordt ingezonden. Op
geitenbedrijven in ons land zijn met behulp van
deze techniek vijftien uitbraken van Q-fever gediagnosticeerd die gepaard gingen met verwerpen. Deze
bedrijven komen bijna allemaal voor in het zuiden
van het land; dit is ook niet zo verwonderlijk omdat
de meerderheid van de grote geitenbedrijven voorkomt in deze provincie.
Het aantal bevestigde uitbraken bij schapen
is in diezelfde periode tot nu toe beperkt gebleven
tot één geval van Q-fever. Hoewel GD heeft aangetoond dat in ons land ook met Coxiella burnetii
besmette runderen voorkomen zijn klinische verschijnselen bij runderen nog niet aangetoond.

O N D E R ZO E K B I J A B O R T U S
Als bij schapen of geiten abortusproblemen
optreden raden wij de eigenaar in de regel aan om
contact op te nemen met de eigen dierenarts om
in onderling overleg te beslissen of het zinvol is
om nader onderzoek te laten doen. Dit onderzoek
begint in de regel met het laten onderzoeken van
één of enkele verworpen vruchten en nageboorten.
Het te onderzoeken materiaal moet bij voorkeur zo
vers mogelijk zijn. Op basis van de resultaten van
dit onderzoek kan eventueel worden besloten later
aanvullende onderzoek te laten doen. Bijna even
belangrijk als het te onderzoeken materiaal is de
informatie die daarbij wordt gegeven. Daarbij gaat
het vooral om:
●
het stadium van de dracht;
●
de leeftijd van de dieren die hebben verworpen;
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het aantal gedekte dieren op het bedrijf en het
aantal dieren dat heeft geaborteerd;
●
het eventueel ziek zijn van de verwerpende dieren en de daarbij optredende verschijnselen;
●
de vraag of er in voorgaande jaren ook problemen zijn geweest;
●
de vraag of er recent vrouwelijke dieren zijn
aangekocht en of de aborterende dieren gekocht zijn of op het bedrijf geboren;
●
het voer dat de drachtige dieren krijgen;
●
andere zaken die eigenaar of dierenarts opvallen.
Het instellen van een behandeling bij drachtige
koppelgenoten van schapen of geiten die hebben
geaborteerd is niet zinvol zolang geen diagnose is
gesteld en moet daarom worden afgeraden.
●

WA A R S C H U W I N G
Bij schaap en geit kunnen ook verschillende andere ziektekiemen abortus veroorzaken. Een groot
deel daarvan is ook niet zonder risico voor de mens.
Bekende andere verwekkers die kunnen leiden tot
problemen bij de mens zijn: Brucella melitensis
en Brucella abortus, Chlamydophila abortus, Leptospira hardjo, Listeria monocytogenes, verschillende campylobacters en salmonella’s, Toxoplasma
gondii, Yersinia psudotuberculosis. Daarom is het
voor schapen- en geitenhouders belangrijk om bij
abortusproblemen een diagnose te laten stellen.

Als een diagnose is gesteld kunnen niet alleen gerichte maatregelen bij de dieren worden genomen
maar kunnen ook de risico’s voor de mens zo veel
mogelijk worden beperkt. Zolang geen onderzoek
heeft plaatsgevonden en dus nog niet vaststaat of
er sprake is van besmettelijk verwerpen, is voorzichtigheid geboden, zeker voor zwangere vrouwen.
Op bedrijven waar geen diagnose is gesteld of waar
één van de bovengenoemde ziekteverwekkers een
rol speelt, zouden zwangere vrouwen niet moeten
helpen tijdens de aﬂamperiode omdat een aantal
van de genoemde ziektekiemen vooral bij zwangere vrouwen tot ziekteproblemen kan leiden. Voor
Coxiella burnetii en Chlamydophila abortus is een
extra waarschuwing op zijn plaats: deze ziektekiemen blijven na indrogen lange tijd infectieus en
kunnen dan ook met stof worden verspreid. Mensen kunnen zich met deze bacteriën besmetten
zonder in de stal te zijn geweest waar de problemen
spelen.

V O E T N OT E N
1) Van het bluetongue virus komen 24 verschillende virustypen voor;
deze typen worden serotypen genoemd
2) In een dier komen allerlei verschillende soorten cellen voor.
Sommige van deze cellen zijn geschikt om zich onder laboratoriumomstandigheden te vermeerderen. Een aantal van deze kunstmatig in stand gehouden cellijnen zijn geschikt om bepaalde
virussen onder laboratoriumomstandigheden te vermeerderen.

