WƌŽŐƌĂŵŵĂĂŐǀĂŶŚĞƚ'ĞǌŽŶĚĞWĂĂƌĚ
ĂƚƵŵ͗ϭϬŶŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϭ
>ŽĐĂƚŝĞ͗ĞŶƚƌĂĂůsĞƚĞƌŝŶĂŝƌ/ŶƐƚŝƚƵƵƚ
ĚĞůŚĞƌƚǁĞŐϭϱ͕ϴϮϭϵW,>ĞůǇƐƚĂĚ
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ϭϭ͘ϭϱƵ


ϭϮ͘ϬϬƵ



ϭϮ͘ϭϱƵ

KŶƚǀĂŶŐƐƚŬŽĨĨŝĞĞŶƚŚĞĞ



tĞůŬŽŵƐƚǁŽŽƌĚ
ůŝĚĂKƉƉĞƌƐ͕
ĞŶĚĂŐǀŽŽƌŐĞǌŽŶĚĞƉĂĂƌĚĞŶ
ŝƌĞĐƚĞƵƌĚŝƌĞĐƚŝĞsŽĞĚƐĞů͕ŝĞƌĞŶ
ŽŶƐƵŵĞŶƚ

ƌŝĞǌĞƚƚĞŶǀŽŽƌƵŝƚĚĞŶŬĞŶ

:ŽŚĂŶ<ŶĂĂƉ͕
ĞƐĞĐƚŽƌŽǀĞƌƉƌĞǀĞŶƚŝĞ
sŽŽƌǌŝƚƚĞƌǀĂŶĚĞǁĞƌŬŐƌŽĞƉ

ŐĞǌŽŶĚŚĞŝĚǀĂŶĚĞƐĞĐƚŽƌƌĂĂĚ
ƉĂĂƌĚĞŶ


ĂŶďŝĞĚĞŶǀĂŶĚĞ^ĞĐƚŽƌĂŐĞŶĚĂ/ŶĨĞĐƚŝĞƵǌĞ WŝĞƚ:ĂŶƐĞŶ͕
sŽŽƌǌŝƚƚĞƌǀĂŶĚĞ^ĞĐƚŽƌƌĂĂĚ
ŝĞŬƚĞŶWĂĂƌĚĂĂŶ^ƚĂĂƚƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐůĞŬĞƌ
WĂĂƌĚĞŶ


ZĞĂĐƚŝĞŽƉ^ĞĐƚŽƌĂŐĞŶĚĂĞŶ
,ĞŶŬůĞŬĞƌ͕
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^ƚĂĂƚƐĞĐƌĞƚĂƌŝƐǀĂŶĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞ
ǌĂŬĞŶ͕>ĂŶĚďŽƵǁĞŶ/ŶŶŽǀĂƚŝĞ
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DŝŶŝƐƚĞƌŝĞǀĂŶsĞƌŚĂůĞŶ
sĞƌƚĞŐĞŶǁŽŽƌĚŝŐĞƌƐƵŝƚĚĞǁĞƌĞůĚǀĂŶ
KǀĞƌŚĞŝĚ͕^ĞĐƚŽƌĞŶtĞƚĞŶƐĐŚĂƉƐƚĞůůĞŶ
ǌŝĐŚǀŽŽƌ
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ϭϲ͘ϯϬƵ
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^ƉƌŽŶŐŶĂĂƌĚĞǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉ͗ĨƌŝŬĂĂŶƐĞWĂĂƌĚĞŶƉĞƐƚĂůƐƵŝƚĚĂŐŝŶŐ
tĂƚŝƐĨƌŝŬĂĂŶƐĞƉĂĂƌĚĞŶƉĞƐƚ͍
DĂƌŝĂŶŶĞ^ůŽĞƚ͕
^ƉĞĐŝĂůŝƐƚWĂĂƌĚďŝũĚĞ&ĂĐƵůƚĞŝƚ
ŝĞƌŐĞŶĞĞƐŬƵŶĚĞ


:ĂŶƚŝĞŶĂĐŬĞƌ͕
,ŽĞǀĞƌƐƉƌĞŝĚƚWWĚŽŽƌEĞĚĞƌůĂŶĚ͍
KŶĚĞƌǌŽĞŬĞƌďŝũŚĞƚĞŶƚƌĂĂů
sĞƚĞƌŝŶĂŝƌ/ŶƐƚŝƚƵƵƚ


DŽŶŝƋƵĞDŽƵƌŝƚƐ͕
tĂƚŬŽƐƚĞĞŶƵŝƚďƌĂĂŬ͍
ƵƐŝŶĞƐƐĐŽŶŽŵŝĐƐ
tĂŐĞŶŝŶŐĞŶhŶŝǀĞƌƐŝƚĞŝƚ

<ƵŶŶĞŶǁĞǀĂĐĐŝŶĞƌĞŶƚĞŐĞŶWW͍
WŝĞƚǀĂŶZŝũŶ͕
sŝƌŽůŽŽŐďŝũŚĞƚĞŶƚƌĂĂů
ǀĞƚĞƌŝŶĂŝƌŝŶƐƚŝƚƵƵƚ

<ŽĨĨŝĞƉĂƵǌĞ

WƌĂŬƚŝũŬŽĞĨĞŶŝŶŐĚŝĞƌǌŝĞŬƚĞĐƌŝƐŝƐ
tĞƌŶĞƌKǀĞƌĚŝũŬ

ƌŝƐŝƐĞǆƉĞƌƚďŝũƌŝƐŝƐƉůĂŶ




ĨƐůƵŝƚŝŶŐ͗ĞǁŝŶƐƚǀĂŶƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ


ĨƐůƵŝƚŝŶŐŵĞƚĞĞŶďŽƌƌĞů




DEELNEMERSLIJST DAG VAN HET GEZONDE PAARD, per 07-11-2011
Voornaam

Naam

Organisatie

Christine
Wim
Jantien
Greta van
Ruth van der
Wim van
Arno
André
Hester van der
Manege
Manege
Jan
Els
Gert Jan
Elina
Johan
Annette
Bart van
Yvonne
J.L.A.
Ellen
Patricia de
Ton
C.J.M.
Maartje van
Jopie van
Dana
Yteke
Bob
Peter van der
Joke van der
Luud
Mark
Jeanet van der
Manon
Henk van der
Suzanne
Paul
Karen de
Antoon
Jinke
Laurens
Alies

Arentshorst
Back
Backer
Beek
Beek
Bemmel
Betting
Bianchi
Bij
Bleijenberg
Bleijenberg
Bloemendal
Blokland
Boener
Boerma
Bongers
Bos
Bragt
Buijs
Calis
Campagne
Cocq
Corbeau
Cremers
Dam
Doleweerd
Eijmaal
Elte
Ent
Geer
Giessen
Gilissen
Gooskens
Goot
Gout
Griendt
Groot
Groot Koerkamp
Heer
Hermans
Hesterman
Hoedemaker
Hoek

DAP Bodegraven
FD
Centraal Veterinair Instituut
Hogeschool Van Hall Larenstein

Ministerie van EL&I/DR
Centraal Veterinair Instituut
KNHS
De heer/mevrouw
De heer/mevrouw
Ministerie van EL&I/VDC
Hogeschool Van Hall Larenstein
Centraal Veterinair Instituut
Centraal Veterinair Instituut
nVWA
Manege Paardenhof
Zenith Arabians
Stoeterij Sterrehof
WUR/Experimentele Zoölogie

LTO Noord
Dierenarts/docent
nVWA
DAP De Amstelstreek
Ministerie van EL&I/VDC
Debat.nl
RIVM
PPO/PRI Bioscience
Dienst Regelingen
Centraal Veterinair Instituut
Ministerie van EL&I/VDC
nVWA
LTO
nVWA
Dienst Regelingen
nVWA
Levende Have
RDA
Centraal Veterinair Instituut

Wendy
B.T.H.M.
A.J.J.
A.R.J. van
Piet
Alfons
Wim
Henk de
Harry
Harry
Fred de
Johan
Aline de
Miriam
Han van der
Roeland de
Eelco
Jan
Jos
Nelleke
Monique
Jeff
Herman van
Ton
Nancy
Kees van
Constans
Rik
Stal
Amanda
Mark
C.P.
Iris
Monique
Paul
Francesca
Mirjam
Gonnie
Hans de
Wim
Marcel
Alida
Werner
Stal
Diana van der
Ruud
Linda

Hoekstra
Horsmans
Hulshof
Ingen
Jansen
Jansman
Janssen
Jong
Kamphuis
Ketels
Klerk
Knaap
Koeijer
Koene
Kolk
Koning
Koolhaas
Kraak
Krapels
Krol
Kuypers
Lafortune
Langen
Lautenschutz
Lentjes
Maanen
Manganas
Mansour
Mansour
Manten
Meijer
Meijers
Mensink
Mourits
Nedermeijer
Neijenhuis
Nielen
Nodelijk
Nooij
Ooms
Oosterwegel
Oppers
Overdijk
Panta Rhei
Ploeg
Pruijsten
Puister

Dienst Regelingen
DAP Horsmans
SRR

WUR/Livestock Research Diervoeding
Ministerie van EL&I/DRZ
nVWA
nVWA
Sectorraad Paarden
Centraal Veterinair Instituut
Centraal Veterinair Instituut
FD
Capgemini Consulting
Ministerie van Verhalen

Sectorraad Paarden
ISR
nVWA
Ministerie van EL&I/VDC
Gezondheidsdienst voor Dieren
Stal Pantha Rei
Stal Mansour
De heer/mevrouw
Ministerie van EL&I/AKV
DAP Doetinchem-Zeddam
RSC Zeewolde
WUR/Business Economics
Ministerie van VenJ/NCC
WUR/Livestock Research
Faculteit Diergeneeskunde
Centraal Veterinair Instituut
nVWA
Ministerie van EL&I/DRZ
Ministerie van EL&I/VDC
Crisisplan
De heer/mevrouw
Praktijk voor Paardengyneacologie
LLTB
WUR

Marcel
Reijnen
Dierenbescherming
Sandra
Rijken
nVWA
Piet van
Rijn
Centraal Veterinair Instituut
Aide
Roest
WUR/LEI
Bram van
Schaik
Gezondheidsdienst voor Dieren
B.
Scheltema
Sipke
Sikkes
Ministerie van EL&I/DRZ
Marianne
Sloet van Oldruitenborgh-OosterbaanFaculteit Diergeneeskunde
Nanda
Smit-Le Poole
Nova Stables
Inge van
Soest
DAC de Peelhorst
Arco van der
Spek
nVWA
Marcel
Spierenburg
nVWA
Menke
Steenbergen
Ministerie van EL&I/VDC
Bas
Steltenpool
DAP Flevoland
Manon
Swanenburg
Centraal Veterinair Instituut
Ad
Tabak
nVWA
Inge
Thomassen
Veterinair Centrum Someren B.V.
Connie
Tuk
Monique
van den Hoeven
Groenhorst College
Henk van der
Velde
Ministerie van EL&I/AKV
Kathalijne
Visser
WUR/Livestock Research
John
Voskamp
René de
Vries
Ministerie van EL&I/DRZ
Paul de
Vries
rustend dierenarts
W. de
Vries
rustend dierenarts
Willem de
Vries
DAP Van Waard tot Klif
Emile
Welling
Equine Hold B.V. Consulting
Fenna
Westerduin
NHK
De heer/mevrouw
Westerduin
NHK
Albert
Wezeman
Joost van
Wijk
nVWA
Wim
Wismans
Fred van
Zijderveld
Freek van
Zoeren
nVWA

Naam: Johan Knaap
Geboortedatum: 31 – 01 – 1963
Burgerlijke staat: Gehuwd

Opleidingen:
HLS in Den Bosch

Werkervaring:
1986 – 1995: Bedrijfsleider Paarden
Praktijkonderzoek in Brunssum.
1995 – 2001: Hoofd Paarden
Praktijkonderzoek Lelystad
KWPN:
m.i.v. november 2001 Hoofd afdeling
Inspectie en adjunct directeur.
m.i.v. 1 september 2002 directeur en
hoofd afdeling inspectie.

Publicaties:
diverse toepassingsgerichte publicaties
over voeding, huisvesting, opfok,
gezondheid, training, vruchtbaarheid en
osteochondrose.

Hobby's:
paardenfokkerij

Piet Jansen te Nijverdal, sinds begin 2011 voorzitter
van de Sectorraad Paarden.
Was tot eind april dit jaar gedeputeerde landelijk gebied,
landbouw en water in de provincie Overijssel. Daarvoor
werkzaam in diverse (leidinggevende) functies in
gemeenten. Gedurende 7 jaar gecombineerd met het
statenlidmaatschap, waarvan 3 jaar als fractievoorzitter.
Nu oriënteert hij zich op nieuwe uitdagingen.

Henk Bleker, Staatssecretaris van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Personalia
Voornaam (roepnaam): Hinderk (Henk)
Geboorteplaats en –datum: Onstwedde, 26 juli 1953
Woonplaats: Wollinghuizen bij Vlagtwedde
Burgerlijke staat: ongehuwd, drie kinderen
Opleiding
1971: HBS-a, Stadskanaal
1971-1977: Politicologie Vrije Universiteit
Amsterdam
1984: Gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid aan
de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift
over de verhoudingen tussen overheden
Loopbaan
Henk Bleker wordt in 1975 beleidsmedewerker op
het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een jaar
later treedt hij als onderzoeksmedewerker in dienst
bij de juridische faculteit van de Rijksuniversiteit
Groningen. Van 1984 tot 1999 is hij zelfstandig
organisatieadviseur, met name werkzaam als
interim-manager en – bestuurder.
In 1999 wordt Bleker lid van de Gedeputeerde
Staten van de provincie Groningen. Als
gedeputeerde is hij tot 2009 belast met portefeuilles
als zorg, verkeer, landbouw, natuur en bestuurlijke
organisatie.
Na zijn vertrek als gedeputeerde wordt hij in 2009
directeur bij de regionale omroep RTV Noord.
Dr. H. Bleker wordt op 14 oktober 2010
staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie in het kabinet-Rutte-Verhagen.
Partijpolitieke functies en nevenfuncties
Henk Bleker is vanaf 1982 verbonden met het
provinciale bestuur. Van 1982 tot 1999 is hij voor
het CDA lid van de Provinciale Staten van
Groningen; vanaf 1991 is hij fractievoorzitter van
het CDA.

Van 1999-2009 is hij namens het CDA lid van
gedeputeerde staten.
Van 2001 tot 2010 is Bleker lid/secretaris van het
dagelijks bestuur van het CDA in Den Haag. Hij was
vanaf juni 2010 tot oktober 2010 waarnemend
voorzitter van het CDA.
Daarnaast bekleedde Bleker als gedeputeerde in
Groningen een aantal functies, zoals lid van het
bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland
(SNN), Lid Executive Committee North Sea
Commission en lid van het bestuur van Groningen
Seaports. Ook was hij onder meer lid van het
bestuur van het Nederlands Instituut voor Sport en
Bewegen (NISB).

We hebben wat hoog te houden, want Nederlandse paarden gooien internationaal
hoge ogen. Daar maakt de gezondheid van het paard deel van uit. Daarom staat
ziektepreventie hoog op de prioriteitenlijst van Henk Bleker
Niemand wil dat we besmettelijke zieken met het paard mee exporteren. Bovendien
zou zo’n ziekte ook voor veel hobbyhouders catastrofaal zijn.
Zo ver hoeft het niet te komen. Mits we daar op de goede manier hard aan trekken.
Drie punten uit de agenda hebben de aandacht: de waarde een gezamenlijke
(sectorale) aanpak, de monitoring en een sector met houders/liefhebbers die hun
verantwoordelijkheid nemen, inclusief de financiële risico’s die daar bij horen.
De overheid hecht ook zelf veel belang aan een goed systeem waarmee besmettelijke
ziekten kunnen worden opgespoord, en wil daar graag actief aan bijdragen.

Jan Bloemendal is sinds
1 februari 2010 plaatsvervangend Chief
Veterinary Officer (plv CVO). In deze
functie adviseert hij de ministeries van
EL&I en VWS over diergezondheids- en
dierenwelzijnsvraagstukken. Verder
vertegenwoordigt hij Nederland
internationaal in veterinaire
bijeenkomsten. Bijvoorbeeld tijdens de
Brusselse overleggen van het Standing
Committee on the Food Chain and Animal
Health (Scofcah), waarin EU-Lidstaten
elkaar infomeren over diergezondheidsontwikkelingen en ziekte-uitbraken en
gezamenlijk met de Commissie
maatregelen nemen. Ook voert hij
onderhandelingen met autoriteiten buiten
de EU over gezondheidsgaranties
waaronder dieren en dierlijke producten
vanuit Nederland naar die landen kunnen
worden geëxporteerd. Na zijn afstuderen
in '96 heeft Jan één jaar als dierenarts
gepractizeerd. Daarna heeft hij als
beleidsmedewerker bij het voormalig
Ministerie van LNV gewerkt en ook bij de
VWA - o.a. als projectleider dierenartsen
- en de European Food Safety Authority
in Parma, Italië.

Nelleke Krol uit Gemert, 27
jaar en sinds 2008 betrokken bij de
Sectorraad Paarden, sinds begin dit
jaar secretaris van de Sectorraad
Paarden.
Daarnaast sinds 1 april dit jaar
werkzaam voor de FNRS als algemeen
manager.
Samen met mijn vader eigenaar van
Stal Krol te Handel, actief
wedstrijdamazone en daarnaast nog
diverse bestuurlijke activiteiten.

Gonnie Nodelijk is na haar
afstuderen in 1989 als waarnemend dierenarts
werkzaam geweest in diverse gemengde
praktijken. Daarna is zij als docent aangesteld
binnen de Hoofdafdeling Gezondheidszorg
Landbouwhuisdieren van de Utrechtse
Faculteit Diergeneeskunde. In die periode
heeft zij haar promotieonderzoek uitgevoerd
in samenwerking met het toenmalig
onderzoeksinstituut voor Dierhouderij en
Diergezondheid, ID-Lelystad. Dit was een
eerste aanzet tot werken als veterinair
epidemioloog in de polder. Vanaf 2000 is zij
werkzaam als senior onderzoeker en
onderzoeksmanager binnen een dynamische
setting van contract research in Lelystad. Het
Centraal Veterinair Instituut van Wageningen
UR is het nationale kenniscentrum en het
Nationale Referentie Laboratorium op het
gebied van diergezondheid. Zij heeft leiding
gegeven aan de onderzoeksgroep
Kwantitatieve Veterinaire Epidemiologie en
Risico Analyse. Binnen Animal Sciences Group
is zij coördinator van het
beleidsondersteunend (BO) programma
Diergezondheid van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I). Haar werkzaamheden zijn inhoudelijk
gefocust op de preventie en bestrijding van
besmettelijke dierziekten, met toenemende
aandacht voor (vector-overdraagbare)
emerging zoönosen en bedrijfsgebonden
dierziekten. Zij is als projectleider van het
project BO-08-010-021 ‘Preventie en
bestrijding Afrikaanse Paardenpest in
Nederland’ in samenwerking met het
Ministerie van EL&I betrokken bij de
organisatie van de Dag van het Gezonde
paard.
Gonnie.Nodelijk@wur.nl
Afdeling Epidemiologie, Crisisorganisatie en Diagnostiek
Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR

Projectbeschrijving
BO-08-010-021 Preventie en bestrijding Afrikaanse paardenpest in NL
Looptijd: 01-nov-2008 / 31-dec-2012
Projectleider: Gonnie Nodelijk (gonnie.nodelijk@wur.nl)
Probleemstelling
Afrikaanse paardenpest (APP) is een bestrijdingsplichtige ziekte en is een serieuze bedreiging voor
paarden in Noord-West Europa. De ziekte is verwant aan bluetongue, waarvan inmiddels is komen vast te
staan dat het zich in Noord-West Europa kan verspreiden. APP wordt op dezelfde manier door knutten
overgedragen. Een uitbraak van deze ziekte zal grote maatschappelijke gevolgen hebben gezien de
plaats die het paard in de maatschappij heeft en gezien het feit dat 50-90% van de besmette dieren dood
zal gaan. Omdat het een vectorziekte is, wordt noodvaccinatie als meest effectieve interventiemaatregel
gezien. In het Concept Beleidsdraaiboek Afrikaanse paardenpest wordt uitgegaan van het gebruik van
vaccinatie, maar er is geen veilig, effectief APP-vaccin beschikbaar.
Kennisbehoefte
Er is behoefte in Nederland aan inzicht in de risico’s die er bestaan op het uitbreken van Afrikaanse
paardenpest (APP), de mogelijke bestrijdingsstrategieën en de noodzakelijke instrumenten voor de
bestrijding. De volgende kennisvragen komen hierbij naar voren:
1. Preventie van introductie (insleep):
Wat zijn de meest waarschijnlijke insleeproutes voor introductie van APP in Nederland? Welke
gebieden en deelsectoren in Nederland lopen het grootste risico? Wat is het risico van de handel in
levende dierlijke producten? Welke preventieve maatregelen zijn nog te verbeteren om het insleep
risico te verlagen en zijn er ook nieuwe aanvullende preventieve maatregelen mogelijk/gewenst?
2. Verspreiding van de ziekte:
Hoe snel en uitgebreid zal het virus na introductie in Nederland zich verspreiden? Welke
epidemiologische aspecten spelen hierbij een rol? Welke kennislacunes zijn er met betrekking tot de
verspreiding van de ziekte? Welke Nederlandse vector zal het virus kunnen gaan verspreiden? In
welke regio’s kunnen we meer/minder problemen verwachten. Spelen ‘wilde paarden’ een rol bij de
verspreiding van het virus? Hieruit kunnen ook aanvullende preventieve maatregelen volgen.
3. Bestrijdingsstrategieën:
Het doel van de bestrijding is eradicatie van het virus uit Nederland. Maatregelen die getroffen
worden staan beschreven in het concept beleidsdraaiboek APP. Welke effectiviteit hebben deze
maatregelen op de verspreiding van het virus? Wat is het effect van noodvaccinatie? Welke
interventiemaatregelen zijn te treffen tegen de vector en hoe effectief zijn deze? Welke andere
mogelijke interventiemaatregelen zijn inzetbaar en effectief? Wat is de maatschappelijke
aanvaardbaarheid van de maatregelen?
4. Kosteneffectiviteit:
Wat zijn de economische en maatschappelijke gevolgen van een APP uitbraak? Hoe verhouden de
kosten van verschillende maatregelen zich ten opzichte van hun effectiviteit? Wat zijn de baten van
de maatregelen?
5. Verzamelen van data tijdens uitbraak:
Welke gegevens moeten tijdens een uitbraak verzameld worden om het effect van de
bestrijdingsmaatregelen te kunnen beoordelen?
Doelgroepen zijn in eerste instantie de beleidsmedewerkers van de beleidsdirectie Voedsel, Dier en
Consument (VDC) en de uitvoerende dienst Voedsel- en Waren autoriteit (nVWA) en in tweede instantie
ook de Sectorraad Paarden en paardeneigenaren.
Doelstelling van het project
Het verkrijgen van inzicht in de risico’s op het uitbreken van APP, de epidemiologische aspecten van de
verspreiding van de ziekte en de benodigde tools voor de bestrijding ervan. Met behulp van deze kennis
kan binnen het beleid de verdere vormgeving van de bestrijdingsaanpak plaatsvinden en kunnen de
nodige verdere stappen op het terrein van de kennisontwikkeling ten behoeve van de bestrijding van
Afrikaanse paardenpest worden genomen.
Aanpak en producten
Het project kent zes onderzoekslijnen waaraan in de afgelopen jaren is gewerkt. Hieronder wordt de
aanpak beschreven en de geleverde producten (zie www.kennisonline.wur.nl) worden per onderzoekslijn
vermeld.
1. Risicoanalyse op introductie van APP (2009-2010)
Voor de risicoanalyse (RA) zijn eerst de mogelijke insleeproutes en hun onderlinge relaties in kaart
gebracht. Een Pathway diagram is opgesteld dat een overzicht geeft van mogelijk insleeproutes van APP
en hun onderlinge relaties. Middels een kwalitatieve RA wordt het relatieve belang van deze pathways in
beeld gebracht en preventieve maatregelen worden hierin meegenomen.

Een kwantitatieve RA is uitgevoerd om het risico van een introductie van het APP virus in Nederland via
transporten van paardachtigen (paarden, ezels, muildieren, muilezels, zebra’s) in te schatten. Het doel
van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in (a) de gebieden en paardachtigen die het meeste
bijdragen aan dit risico, (b) de seizoensinvloeden op dit risico, en (c) de effectiviteit van de maatregelen
om de introductie van het APP virus te voorkomen.
Een risicomodel is ontwikkeld om de kansen in te schatten dat (a) het APP virus in Nederland wordt
geïntroduceerd en (b) dat locale vectoren vervolgens het virus onder locale gastheren kunnen
verspreiden. Landen werden ingedeeld in (a) hoog risico: landen waar het virus waarschijnlijk circuleert,
(b) laag risico: landen waar APP uitbraken in het verleden hebben plaatsgevonden of waar de
belangrijkste vector, C. imicola, aanwezig is en (c) zeer laag riscio: alle andere landen. Geïmporteerde
paardachtigen werden per soort gegroepeerd: (a) paarden, (b) ezels, muildieren en muilezels en (c)
zebra’s. In de eerste groep werd verder onderscheid gemaakt tussen paarden voor permanente import en
competitiepaarden.
 CA Hoek, M Swanenburg, G Nodelijk, CJ de Vos, 2011. Kwalitatieve risicoanalyse Afrikaanse
paardenpest in Nederland: overzicht gegevens en beoordeling insleeproutes. CVI rapport, 56 pp.
 CJ de Vos, CA Hoek, G Nodelijk, 2011. Risk of introducing African horse sickness into the
Netherlands by equine movements. CVI Report, 38 pp.
 CJ de Vos, C Hoek, G Nodelijk, 2011. Risk of introducing African Horse Sickness into the
Netherlands by equine movements. Preventive Veterinary Medicine: in press.
2. Verspreiding van APP in Nederland (2009-2010)
(zie presentatie ‘Hoe verspreidt APP door Nederland?’ van Jantien Backer)
In 2009 is een lokaal verspreidingsmodel gemaakt om de verspreiding van APP in een groep paarden te
beschrijven. Hiervoor is een uitgebreide literatuurstudie gedaan om de modelparameters in te kunnen
schatten. Uit beschreven experimenten werden virusspecifieke parameters (zoals latente en infectieuze
periodes en transmissiekansen) en knuttengedrag (bijtfrequentie en levensduur) bepaald. Uit
Nederlandse vangstdata werd een inschatting gemaakt van de variatie in knuttendichtheden, zowel
gedurende het jaar als in verschillende gebieden. Een onzekerheids- en sensitiviteitsanalyse geeft inzicht
in welke rol bepaalde parameters in de transmissie spelen. In 2010 is het model uitgebreid met
knuttenmigratie waardoor APP zich kan verspreiden naar andere paardengroepen. Aan de hand van dit
model is in 2010 ook de effectiviteit van verschillende bestrijdingsmaatregelen beoordeeld.
Om het risico op transmissie van APP te visualiseren zijn risicokaarten een handig hulpmiddel. Bestaande
knuttenmetingen en literatuur gegevens over de habitat van knutten zijn door Avia-GIS gebruikt om
habitatkaarten (Corine-database) te vertalen naar een knutten dichtheidskaart. Met behulp van gegevens
van CBS en algemene informatie verkregen via het internet (Google maps) zijn er een paarden
dichtheidskaarten geconstrueerd. Deze twee typen dichtheidskaarten zijn gecombineerd tot risicokaarten.
Voor meerdere projectonderdelen (o.a. voor het verspreidingsmodel en voor het maken van
risicokaarten) is het van belang om meer van de paardenpopulatie in Nederland te weten. Hoeveel
paarden worden waar gehouden? In 2009 is gebleken dat deze informatie moeilijk te verkrijgen is of zelfs
niet bestaat. In december 2009 is er een pilotstudie gestart (NEO BV) voor de verbetering van het inzicht
in de ligging van paardenhouderijen in Nederland. Door middel van beeldanalyse van luchtfoto’s is aan de
hand van twee pilotgebieden in beeld gebracht waar en hoeveel paardenhouderijen zich bevinden. Op
basis van de behaalde resultaten is nagegaan hoe de methodiek, de analyse en de datakoppeling
gestaafd en verbeterd kan worden voor mogelijk landsdekkende toepassing. De pilotstudie is april 2010
afgerond waarbij het NEO rapport “Levering Signalering Paardenhouderijen” is gepresenteerd aan
stakeholders.
 Backer JA, Nodelijk G, 2011. Transmission and control of African Horse Sickness in The
Netherlands: a model analysis. PLoS ONE 6(8), e23066.
 Abundance modelling of mosquito and biting midge species in the Netherlands, 2010. Report
prepared by Avia-GIS, Zoersel, Belgium, 28 pp.
 Eindrapport Levering Signalering Paardenhouderij, 2010. Rapport van Neo BV, 18 pp.

3. Kostenberekening van een APP uitbraak (2009-2010)
(zie presentatie ‘Wat kost een uitbraak?’ van Monique Mourits)
Dit onderzoeksonderdeel richt zich op het inzichtelijk maken van de financieel economische gevolgen van
een uitbraak met APP in Nederland, onderverdeeld naar de kostencomponenten: 1) bestrijdingskosten
oftewel kosten die direct gerelateerd zijn aan het implementeren van bestrijdingsmaatregelen (directe
kosten), en 2) gevolgschade oftewel de schade als gevolg van de geïmplementeerde
bestrijdingsmaatregelen zoals handelsbeperkingen door vervoersrestricties.

Voor de kostenberekening dienden uitgangspunten omtrent i) de structuur van de Nederlandse
paardenhouderij, ii) de verspreiding van het APP virus, iii) de bestrijding van de ziekte en iv) de
impact van bestrijdingsinstrumenten op de uitvoering van bedrijfsactiviteiten nader gedefinieerd te
worden. Aangezien er t.a.v. deze uitgangspunten weinig gegevens beschikbaar zijn, heeft deze
definiëring waar mogelijk in nauwe samenwerking met experts vanuit de praktijk, overheid en
wetenschappelijke instellingen plaatsgevonden.
Het rekenmodel koppelt de verschillende invoercomponenten zodanig dat het in staat is om de
directe kosten en de gevolgschade van een APP uitbraak te berekenen voor de afzonderlijke
stakeholders (t.w. verschillende typen paardenhouders). Aggregatie van de resultaten op
stakeholder niveau naar een algeheel resultaat op nationaal niveau geeft vervolgens inzicht in de
financieel economische gevolgen van de Nederlandse paardenhouderij als geheel.
Er is gewerkt met een drietal uitbraakscenario’s (scenario ‘beperkt’, ‘uitgebreid’, ‘langdurig’) om inzicht te
krijgen in de omvang van de bestrijdingskosten en gevolgschade gegeven een bepaalde omvang en
tijdsduur van de uitbraak. Daarnaast is een scenario doorgerekend op basis van de veronderstelling dat
de gehele paardenpopulatie preventief gevaccineerd wordt n.a.v. een uitbraak in een buurland (scenario
‘preventief’).
 MCM Mourits, HW Saatkamp, februari 2010. Kostenberekening van een uitbraak met Afrikaanse
paardenpest in Nederland. Bedrijfseconomie Wageningen Universiteit, 51 pp.
4. Effectiviteit van bestrijdingsstrategieën (2010-2012)
Sinds 2011 wordt er binnen het project BO-08-013-002 gewerkt aan vaccinontwikkeling, maar dit kan
nog jaren in beslag nemen. (zie presentatie ‘Kunnen we vaccineren tegen APP’ van Piet van Rijn) Welke
(extra) maatregelen kunnen genomen worden bij de bestrijding van APP als er niet gevaccineerd kan
worden? Er is behoefte aan een kwantitatieve analyse van praktisch toepasbare methoden om een paard
tegen knutten te beschermen (opstallen, gebruik van insecticiden).
Met het ruimtelijk verspreidingsmodel kan naast de beschrijving van de verspreiding van APP in
Nederland ook de effectiviteit van bestrijdingsmaatregelen geëvalueerd worden. Uit deze analyse bleek
dat met name het reduceren van de bijtfrequentie van vectoren op gevoelige hosts de verspreiding kan
verminderen, omdat dit zowel de infectiedruk van infectieuze hosts als de infectiedruk op gevoelige hosts
vermindert. Dit kan via twee wegen bereikt worden, waar echter nog veel onzekerheid over is:
•
verminderen van bijtfrequentie door maatregelen bij individuele hosts (opstallen, Boett deken,
insect repellant); hoe groot de reductie is, is echter niet bekend.
•
verminderen van (effectieve) bijtfrequentie door het mengen van gevoelige en ongevoelige
hosts; de werkelijke bijtfrequentie verandert niet, maar doordat de infectieuze vector ook op een
ongevoelige host kan bijten, vermindert de effectieve bijtfrequentie wel. In de analyse is de
verdunning niet meegenomen, dit is dus een worst-case scenario waarin alle knutten alleen op
paarden bijten. Of dit aannemelijk is, hangt af van de hostvoorkeur van knutten; ongevoelige
hosts kunnen andere soorten en/of andere aantallen aantrekken.
Beide modelonzekerheden kunnen geïnformeerd worden door de uitkomsten van gecontroleerde
veldexperimenten, waarin het gebruik van insecticide en boettdeken, wel of niet opstallen, en eventueel
ongevoelige hosts gevarieerd worden. De resultaten geven een schatting van het effect op de
bijtfrequentie, waardoor de modelresultaten aangescherpt kunnen worden.
In 2011 heeft de Faculteit Diergeneeskunde in samenwerking met het CVI een pilot veldexperiment
uitgevoerd waarbij gekeken is naar de hostpreference (schaap versus paard) van knutten en het effect
van een Boettdeken op bijtfrequentie van knutten op paarden. Afhankelijk van de resultaten
(veldexperiment is recent uitgevoerd, resultaten nog in bewerking) wordt de opzet van dit experiment in
2012 herhaald. Hierbij is een uitbreiding naar het gebruik van insecticiden repellant als
interventiemaatregel mogelijk. Tevens zal in een veldexperiment het effect van opstallen op het aantal
knutten en de bijtfrequentie worden onderzocht.


Backer JA, Nodelijk G, 2011. Transmission and control of African Horse Sickness in The
Netherlands: a model analysis. PLoS ONE 6(8), e23066.

5. Lijst van data te verzamelen tijdens een uitbraak van APP (2011)
Bij een uitbraak van APP in Nederland zijn we in de gelegenheid om data te verzamelen. Deze data zijn
nodig om te analyseren 1) hoe de transmissie verloopt (meer kennis over de epidemiologie van APP
onder Nederlandse condities), en 2) hoe effectief de bestrijdingsmaatregelen zijn. Rekening houdend met
de crisissituatie moet het vooraf duidelijk zijn welke data van belang zijn en wat er minimaal verzameld
moet worden. Inzicht in het belang van bepaalde data wordt verkregen door evaluatie m.b.v. het
bovenstaand wiskundig model.

6. Surveillance (2011)
Analyseren hoe een geschikte surveillance voor APP in Nederland er uit moet komen te zien, aan de hand
van de onder punt (1) en (2) ontwikkelde modellen. De resultaten van de risico analyse kunnen dienen
als basis voor het schrijven van een (risk based) early warning systeem voor APP. Eventueel kan de
effectiviteit van zo'n systeem ook worden geanalyseerd.
Actieve surveillance is waarschijnlijk niet kosten effectief in de situatie dat er geen infectie in Nederland is
of in onze nabije omgeving. Een goed ingericht en goed doordacht surveillancesysteem in crisistijd is wel
een aspect dat veel kan bijdragen aan het beperken van de grootte van de epidemie en dus ook van de
kosten. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de surveillance in een gebied (besmet bedrijf
plus aangrenzende weilanden) waar de infectie is gevonden en surveillance in de ruimere omgeving (op
de schaal provincie en Nederland als geheel).
Vijf van de zes onderzoekslijnen zullen in 2011 worden afgerond en één onderzoekslijn wordt in 2012
uitgebreid. De afronding van de eindrapportage van het totale project zal hierdoor in 2012 plaatsvinden.
NB: een aantal deelrapporten zijn al verschenen of worden afgerond in 2011 (zie
www.kennisonline.wur.nl).
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Afrikaanse Paardenpest, gewoon weer een nieuwe ziekte of echt een 'pest'?
Dr. Marianne M. Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan
Nederlands en Europees Specialist Inwendige Ziekten van het Paard
Departement Gezondheidszorg Paard, Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht
Inleiding
Sinds de zeer snelle introductie en verspreiding van Blauwtong (een ziekte van evenhoevigen) is in Nederland duidelijk geworden dat Afrikaanse paardenpest (APP) geen
theoretische maar een reële bedreiging is voor de Nederlandse paardenhouderij. Het
Afrikaanse Paardenpest virus behoort immers tot dezelfde virusfamilie als het
Blauwtongvirus en wordt op een vergelijkbare manier door knutten verspreid.
Wijze van infecteren en verspreiden
Er zijn van het APP virus verschillende serotypen bekend die min of meer
vergelijkbare symptomen kunnen veroorzaken. Het virus wordt overgebracht door
knutten (Culicoides species), dat zijn hele kleine mugjes. Er zijn in Nederland vele
knuttensoorten die vooral 's avonds, op warme windstille avonden, tegen een bosrand
vaak goed te zien zijn. Als een paard door de beet van een besmette knut
geïnfecteerd wordt, vindt de eerste vermenigvuldiging van het virus plaats in de
lymfeknopen en vervolgens gaan de virusdeeltjes rond in bloedbaan. Dit wordt de
eerste viraemische fase genoemd. Wanneer de virusdeeltjes rondgaan in het bloed
worden de vaatwanden van allerlei organen aangetast waardoor er vocht gaat 'lekken'
in de lichaamsholten en tussen de weefsels. Ook ontstaan er oedemen
(vochtophopingen) en treden er bloedingen op. Op deze wijze begint er rond de 3e
dag na infectie een tweede viraemische periode die doorgaans met koorts gepaard
gaat. Tijdens deze viraemie die gemiddeld 4 tot 8 dagen duurt (maximaal 21 dagen)
is het paard besmettelijk voor nieuwe knutten. In de via het bijten van een
geïnfecteerde paard, op hun beurt weer geïnfecteerde knutten kan het virus zich ook
weer vermeerderen.
Ezels, muilezels, muildieren en zebra’s kunnen ook geïnfecteerd worden, maar zij
krijgen doorgaans een minder hoge viraemie, die echter wel langer kan aanhouden.
In zuidelijk Afrika zijn andere knuttensoorten dan bij ons, maar een bij ons veel
voorkomende knuttensoort, C. obsoletus, kan APP, naar men in Spanje heeft
aangetoond, naar alle waarschijnlijkheid ook overbrengen.
De verspreiding kan alleen plaatsvinden via deze knutten (vectoren) en de ziekte is
dus niet besmettelijk van dier naar dier, behalve via besmette naalden of
bloedtransfusies.
Klinische symptomen
De tijd tussen gebeten worden door een geïnfecteerde knut en het vertonen van
symptomen (= incubatietijd) varieert bij APP van twee tot tien dagen, maar is
gewoonlijk vijf tot zeven dagen. De grote variatie in incubatietijd hangt samen met de
virulentie van de virusstam, de hoeveelheid virus waarmee het dier is geïnfecteerd en
de gevoeligheid van het betreffende paard. Afrikaanse paardenpest is vooral een
probleem in paarden: in een naïeve populatie (dieren zijn nog nooit eerder in contact
geweest met APP) kan de sterfte (mortaliteit) oplopen tot 95 procent. Ook in ezels
vormt APP een probleem met een mortaliteit van 10 tot 50 procent. Echter, in ezels
kan de infectie ook subklinisch verlopen. Mogelijk zijn Afrikaanse ezels minder
gevoelig dan Europese ezels. Muildieren zijn intermediair gevoelig.

APP kan zich in vier vormen uiten:
– longvorm of ‘dunkopziekte’,
– cardiale vorm of ‘dikkopziekte’,
– gemengde vorm,
– koortsvorm.
De longvorm van APP is de peracute vorm van deze ziekte en paarden herstellen
vrijwel nooit van deze vorm. Dit is ook de vorm die we waarschijnlijk in Nederland het
meeste zullen zien, mocht de ziekte hier ooit uitbreken. De incubatietijd is vaak nog
wat korter dan gemiddeld en bedraagt slechts drie tot vier dagen. De
lichaamstemperatuur stijgt snel tot 40-41 graden Celsius in combinatie met een zeer
hoge ademfrequentie (> 50 ademhalingen/minuut). Paarden met deze vorm van APP
staan vaak in een typische houding met de voorbenen wijd uiteen, hoofd en hals
uitgestrekt en ver opengesperde neusgaten. De ademhaling is zeer geforceerd en de
paarden zweten heftig. Toch hebben deze patiënten vaak nog wel eetlust. In het
terminale stadium hoesten de paarden en vertonen schuimige neusuitvloeiing als
gevolg van uitgebreid longoedeem.
Minder dan 5 procent van de paarden met de longvorm van APP overleeft de
aandoening. Dieren die overleven komen doorgaans nooit meer echt in conditie.
De hartvorm van APP heeft meestal een wat langere incubatieperiode: vijf tot zeven
dagen. Hierna treedt vaak een iets minder hoge koorts op (39-41 ºC) die zo’n 3 tot 4
dagen kan aanhouden. Pas daarna treden de typische veranderingen aan het hoofd
op: oedeem van het vet in de holte boven het oog waardoor dit gebied gaat opbollen
en van de oogslijmvliezen waardoor die gaan uitpuilen. Vervolgens zwelt het hele
hoofd op waardoor benauwdheid en blauwverkleuring van de slijmvliezen optreden.
Ook de hals kan onderhuids oedeem vertonen. Soms kunnen de dieren
kolieksymptomen vertonen.
De hartvorm van APP verloopt wat langzamer dan de longvorm, maar nog steeds
sterft meer dan 50 procent van de aangetaste paarden binnen 4 tot 8 dagen na het
optreden van de koorts. De paarden die herstellen, hebben, vooral als de zwelling van
het hoofd zeer uitgebreid is geweest, soms problemen met een slokdarmverlamming
en slikproblemen. Ze kunnen dan alsnog sterven ten gevolge van een
versliklongontsteking.
De gemengde vorm wordt doorgaans klinisch niet zo gezien, daar treedt meestal een
van beide vormen het meeste op de voorgrond. Bij pathologie wordt deze vorm wel
veelvuldig gediagnostiseerd. Klinisch waren dan vaak de symptomen van de hartvorm
relatief gering en de benauwdheid heel opvallend. De dood treedt doorgaans drie tot
zes dagen na het begin van de koortsperiode op.
De koortsvorm is de meest milde vorm van APP en kan ook ongemerkt verlopen. De
incubatieperiode is 5 tot 9 dagen en vervolgens zal de lichaamstemperatuur
gedurende 4 tot 5 dagen stijgen tot 40 oC en vervolgens weer dalen. Soms vertoont
een dier tijdelijk ook wat verlies van eetlust, een wat geforceerde ademhaling en een
wat verhoogde hartfrequentie. De koortsvorm van APP wordt eigenlijk alleen gezien in
ezels, zebra’s en immune paarden die geïnfecteerd worden met een ander serotype
van APP.
Diagnose
De waarschijnlijkheidsdiagnose APP kan klinisch worden gesteld als een van de twee
specifieke vormen optreedt. Wanneer er sprake is van een verdenking is dit
aangifteplichtig. Gezien het in Nederland te verwachten verloop zal dan waarschijnlijk
snel sprake zijn van de dood van de verdachte patiënt en kunnen postmortaal
onderzoek en aanvullende diagnostiek de diagnose bevestigen. De diagnose zal in
Nederland door het CVI in Lelystad worden gesteld.

Conclusie
Gezien de ervaringen in zuidelijk Afrika met APP in naïeve (= niet eerder besmette)
paardenpopulaties is de ziekte voor Europa (en Amerika) zeer bedreigend. Zeker in
Nederland, bij uitstek een land waar veel paardenhandel plaats vindt, waar veel
doorvoer van paarden plaatsvindt én waar de paardendichtheid per km2 zeer groot is,
zijn de gevolgen van een eventuele uitbraak van APP nauwelijks te overzien. Daarbij
is bestrijding niet vergelijkbaar met die van andere 'pesten' enerzijds omdat de
infectie niet van dier naar die gaat, maar via beten van (geïnfecteerde) knutten loopt
en anderzijds omdat paarden en pony's voor veel mensen veel meer zijn dan 'dieren',
het zijn gezinsleden. Afrikaanse Paardenpest is niet besmettelijk voor mensen, noch
voor herkauwers of varkens.

_dl[j[h_dW_hl[hXWdZ

É;c[h]_d]l[Yjeh#Xehd[
Z_i[Wi[iÊX_`^[jfWWhZ
B#B#HadZikVcDaYgj^iZcWdg\]"DdhiZg"
WVVc!A#H#<dZ]g^c\!B#E#<#@ddebVch!
E#6#kVcG^_c!8#kVcBVVcZc

:_jel[hp_Y^jiWhj_a[bel[hÉ[c[h]_d]
l[Yjeh#Xehd[Z_i[Wi[iÊ_iX[ij[cZ
leehWbb[Z_[h[dWhji[d_dD[Z[hbWdZ
Z_[ef[[de\WdZ[h[cWd_[hc[j
fWWhZ[dm[ha[d$A_`a[dZdWWhZ[
id[b^[_ZmWWhc[[XbWkmjed]p_Y^
_dD[Z[hbWdZ^[[\jl[hifh[_Z"_iZ[
Zh[_]_d]lWdd_[km[WWdZe[d_d][d
peWbiM[ij#D_`bl_hki"7\h_aWWdi[
fWWhZ[df[ij[d[gk_d[_d\[Yj_[kp[
Wd[c_[leehfWWhZ[dWYjk[[b$?d^[j
aWZ[hlWdÉ[WhbomWhd_d]Ê_i[[dpe
j_`Z_]ce][b_`a[^[ha[dd_d]lWddk
de]d_[j_dD[Z[hbWdZleehaec[dZ[
_d\[Yj_[p_[aj[dlWd]heejX[bWd]$:[
Z_[h[dWhji^[[\j[[dY[djhWb[heb_d
Z[lhe[][^[ha[dd_d]lWdZ[p[
p_[aj[d$
>[jj^[cWÉ[c[h]_d]Z_i[Wi[iÊ_i[[d
YedjW_d[hX[]h_f0^[jaWdpem[b]WWd
ecp_[aj[dZ_[de]dee_j_d[[d
X[fWWbZ[h[]_ep_`dleeh][aec[d
X_`leehX[[bZ7\h_aWWdi[fWWhZ[d#
f[ij"^[h_djheZkYj_[lWdp_[aj[dZ_[
_d^[jl[hb[Z[dleehamWc[damWZ[
Zhe[i"Zekh_d[e\l[hWdZ[h[dZ[
p_[aj[fWjhed[dZeehX_`leehX[[bZ
je[][dec[dl_hkb[dj_[lWdl_hki#
ijWcc[dd[khefWj^e][d[[^l'#
ijWcc[de\l[hWdZ[h_d][dlWd[[d
l_hkiZeehYedj_dk[ckjWj_[ie\
h[YecX_dWj_[i_dÔk[dpW$
7bb[hb[_\WYjeh[dp_`dlWd_dlbe[Z
efZ[l[hifh[_Z_d]lWd_d\[Yj_[kp[
WWdZe[d_d][dX_`c[di[dZ_[h$:[
m_`p[lWdjhWdic_ii_[lWd_d\[Yj_[#
p_[aj[d^[[\j[[d]hej[_dlbe[ZefZ[
cWj[mWWh_dZ[p_[aj[p_Y^ikYY[ileb
aWdl[hifh[_Z[d_d[[dedX[iY^[hcZ[
fWWhZ[dfefkbWj_[$H[if_hWje_h[
jhWdic_ii_[lWdp_[aj[dWbiZhe[i"
_dÔk[dpW[dh^_defd[kced_[mehZj
el[h^[jWb][c[[d][p_[dWbi[[dp[[h
[\\[Yj_[l[el[hZhWY^jim_`p[$;[d
ifh[a[dZleehX[[bZ_iZ[_dÔk[dpW#
[f_Z[c_[_d(&&-_d7kijhWb_"

id[b^[_ZlWdjhWdifehjl_WZ[bkY^j
[[dX[bWd]h_`a[heb0c[di[d[dZ_[h[d
_dYbki_[\l[Yjeh[dakdd[dX_dd[dZ[
_dYkXWj_[j_`ZlWd[[dp_[aj[lWd^[j
[d[dWWh^[jWdZ[h[Yedj_d[dj
edjijWWdlWdk_jZ[_cfehjlWd[[d
l[hfbWWjijmehZ[d$7Wd][p_[d^[j
ikXab_d_iY^][d\[Yj[[hZfWWhZ$
^_[hX_`el[h^[jWb][c[[d]WWjec
L[d[h_iY^[jhWdic_ii_[lWdp_[aj[dWbi p_[aj[dc[j[[dl_hW[c_iY^[\Wi[
[gk_d[l_hkiWhj[h_j_i"[nWdj^[cW
lehcjeea_Wjhe][d[jhWdic_ii_[Zeeh
Ye_jWb["YedjW]_[kp[[gk_d[c[jh_j_i
c_ZZ[blWddWWbZ[d[def[hWj_[i
Y[c[dZekh_d[_ilWd]heejX[bWd]
^_[hX_`[[dd_[jj[l[hmWWhbep[d
mWWh^[j]WWjecZ[_cfehjlWd
Wif[Yj$
;[dWWdjWblWdZ[p[\WYjeh[dZhWW]j
\eaZ_[h[d"if[hcW[d[cXhoeÊi$L[hZ[h
akdd[dWiocfjecWj_iY^[ZhW][hilWd eeaX_`WWd[[d]hej[h[l[hifh[_Z_d]
lWdl[Yjeh][XedZ[dp_[aj[dpeWbi
X[fWWbZ[fWj^e][d[d"peWbi^[j
7\h_aWWdi[fWWhZ[df[ijWff"M[ij#
_d\[Yj_[kp[Wd[c_[l_hki"b[_Z[djej
D_`bl_hkimdl[d[gk_d[_d\[Yj_[kp[
_djheZkYj_[lWd[[dp_[aj[$;[d
Wd[c_[[_W$=[p_[dZ[m_`p[mWWhef
X_`pedZ[h[YWj[]eh_[lehc[dZ[Zeeh
XbWkmjed]p_Y^_daehj[j_`Zel[hedi
_di[Yj[del[hZhWW]XWh[p_[aj[d
bWdZ^[[\jl[hifh[_Z[dZ[hk_c[
Él[Yjeh#XehdZ_i[Wi[iÊ"mWWhleeh
WWdm[p_]^[_ZlWdce][b_`aeealeeh
_dj[hdWj_edWWb][p_[dZ[WWdZWY^j
Wff][iY^_aj[9kb_Ye_Z[iieehj[d_iWff
ij[ha_ije[][dec[dedZ[hWdZ[h[
[[dh[[bh_i_Ye$Leehmdl"ZWj
Zeeh[da[b[h[Y[dj[][X[khj[d_ii[d0
_djkii[deea_d;khefWefZ_l[hi[
ÅXbWkmjed][f_Z[c_[_dDeehZ#
fbWWji[dleehaecj"p_`d_dD[Z[hbWdZ
m[ij;khefW"
Yecf[j[dj[l[Yjeh[dWWdm[p_]
ÅM[ij#D_`bl_hki#[f_Z[c_[_dZ[
Z_l[hi[9kb[n"7[Z[i[dEY^b[hejWjki
L[h[d_]Z[IjWj[d"
ÅM[ij#D_`bl_hki#k_jXhWa[d_d?jWb_ iff$[d^[[\jedibWdZl_Wjh[ale][bi
YedjWYjc[j[dZ[c_iY^[][X_[Z[d$[_W
[dEeij[dh_`a"
][[\jZeeh]WWdiib[Y^jiX[f[haj[
Å[[dc[bZ_d]lWd[gk_d[_d\[Y#
k_jXhWa[dlWd[[de\[da[b[Z_[h[d"
j_[kp[Wd[c_[_d<hWdah_`a"
peWbiW\[dje[_d:k_jibWdZ[d<hWda#
Å[dp[[hh[Y[dj_i[gk_d[[dY[f^W#
h_`amehZ[d][ledZ[d$:[k_jXhWWa_d
bei_ileeh^[j[[hijXk_j[dPk_Z#
?[hbWdZmWWhX_`[[dl[[b]hej[hWWdjWb
7\h_aWWWd][jhe\\[d$
Z_[h[dmWiWWd][jWijefXWi_ilWd^[j
][Xhk_alWdX[ic[j^of[h_cckkd#
:[X[bWd]h_`aij[h[Z[d[dleehZ[
fbWicW"_ik_jpedZ[hb_`a"cWWhm[b[[d
efcWhilWdÉ[c[h]_d]Z_i[Wi[iÊp_`d
h[b[ce][b_`a^[_Z$7dZ[h[l[Yjeh][#
][b[][d_dZ[]he[_lWdZ[m[h[bZ#
XedZ[dp_[aj[dpeWbil[i_YkbW_h[
X[leba_d][dZ[ZWWhX_`X[^eh[dZ[
ijecWj_j_i"@WfWd[i[[dY[f^Wb_j_i[dZ[
le[Zi[blhWW]"Z[je[][dec[dceX_b_#
j[_jlWdc[di[d"Z_[h[d[dfheZkYj[d" l_hWb[[dY[f^Wbeco[b_j_Z[dk_j
Z[l[hWdZ[h_d][d_d^[jab_cWWj[dZ[ DeehZ#[dPk_Z#7c[h_aWl[["m[["
[[[l[hjed[djejef^[Z[d[[d
_dlbe[ZZWWhlWdefZ[l[hifh[_Z_d]
lWdl[Yjeh[d$?dZ[fWWhZ[di[Yjeh_i_d ij[ha[h[][e]hWÓiY^[X[f[ha_d][d
pkbb[d^_[hd_[jmehZ[dX[ifhea[d$:[
Z[bWWjij[Z[Y[dd_Wd_[jWbb[[dZ[
Zeehj[a[dedZ[hfWWhZ[dl[hifh[_Z[
_dj[hdWj_edWb[^WdZ[b_dfWWhZ[d"
_d\[Yj_[kp[WWdZe[d_d][dp_`dWb
if[hcW[d[cXhoeÊi[dehcje[][#
X[ifhea[d_dZ[ÉB[_ZhWWZ___Å_d\[Y#
dec[d"cWWh^[[\jeea^[jWWdjWb
j_[kp[WWdZe[d_d][dÅl[Yjeh][Xed#
_dj[hdWj_edWb[X[m[]_d][dlWd
Z[dWWdZe[d_d][dÊJ_`ZiY^h$:_[h][#
j_`Z[b_`a[WWhZ_d^[jaWZ[hlWd
d[[iaZ$(&&.1'))0*-.#*.&$
ifehj[l[d[c[dj[de\\eaa[h_`[[d
]hej[lbkY^j][dec[d$PeZe[d
W\h_aWWdi[fWWhZ[df[ijWff
pe][dWWcZ[Éi^kjjb[ijWbb_ediÊ^[j
?db[_Z_d]
^[b[`WWhZeehZ[aZ_[dijZeehjkii[d
7\h_aWWdi[fWWhZ[df[ij_iWbX[a[dZ
^[jdeehZ[b_`a[d^[jpk_Z[b_`a
i_dZiZ[l[[hj_[dZ[[[km[dm[hZje[d
^Wb\hedZ^[[d[dm[[hj[h[_p[d$
:WWhdWWijif[[bjZ[ij[haje[][dec[d X[iY^h[l[d_d7hWX_iY^[ZeYkc[dj[d$
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_dl[j[h_dW_hl[hXWdZ
8_`[p[bi[dp[XhWÊi_iZ[l_hW[c_[
c_dZ[h^ee]"cWWhaWdm[bed][l[[h
l_[hm[a[dWWd^ekZ[d$
;f_Z[c_ebe]_[
>[jl_hkimehZjel[h][XhWY^jZeeh
l[Yjeh[dmWWhlWd_dpk_Z[b_`a7\h_aW
9kb_Ye_Z[i_c_YebW[d9kb_Ye_Z[iXeb_j_dei
Z[X[bWd]h_`aij[p_`d$>[jl_hkiaWd
leehaec[d_dfWWhZ[d"[p[bi"ck_b#
Z_[h[d"ck_b[p[bi[dp[XhWÊi$?dY_Z[d#
j[[b_i^[jl_hkieea][ledZ[d_d
eb_\Wdj[d"edW][hi7p_Wj_iY^[m_bZ[
[p[bi"aWc[b[d[d^edZ[d$?d^[j
Ah][hfWha_dPk_Z#7\h_aW_iX[m[p[d
ZWj[[dlebZe[dZ[]heejWWdjWbp[XhWÊi
Wbih[i[hle_haWdZ_[d[d$:[k_jXhWWa_d
;^\jjg&/EVVgYbZiYZadc\kdgbkVc6[g^`VVchZeVVgYZceZhi/Zg\WZcVjlY!l^_YdeZc\ZheZgYZcZjh"
IfWd`['/./#'//'m[hZl[heehpWWaj
\ViZcZcWZcZcl^_Yj^iZZc#9^ieVVgYdkZgaZZYZc`ZaZb^cjiZccVYViYZoZ[didlVh\ZbVV`i#[did/
Zeeh_cfehjlWdikXab_d_iY^][d\[Y#
egd[#Yg#9ZgZ`@cdiiZcWZai
j[[hZ[p[XhWÊik_jDWc_X_$Eea[p[bi
mehZ[dWbice][b_`ah[i[hle_h][p_[d$
:[l[hifh[_Z_d]aWdWbb[[dfbWWji#
?dZ[p[ij_[dZ[[[km_iZ[WWdZe[d_d] Z[b_Y^WWci^ebj[d"edjijWWje[Z[[c_d l_dZ[dl_Wl[Yjeh[d[dZ[p_[aj[_iZki
_d7\h_aW][cfehj[[hZ[d_dZ[
d_[jX[ic[jj[b_`alWdZ_[hdWWhZ_[h"
Z_l[hi[m[[\i[bi[djh[Z[d[hXbe[#
p[l[dj_[dZ[[[kmcWWaj[dD[Z[h#
X[^Wbl[l_WZ[[[hZ[h][de[cZ[
Z_d][def_dZ[i[heiW[d^[jf[h_je#
bWdZ[hiZ_[AWWfZ[=e[Z[>eef
_Wjhe][d[hekj[$>edZ[dakdd[dehWWb
d[kc$EfZ[Z[hZ[ZW]dW_d\[Yj_[_i
WWdZ[Z[dleeh^[j[[hija[dd_ic[j
mehZ[d][d\[Yj[[hZdW^[j[j[dlWd
^[jl_hki_dZ[c[[ij[eh]Wd[d
Z[p[WWdZe[d_d]$I_dZiZ_[j_`ZmehZj
Xbe[Ze\lb[[ilWdX[ic[jj[fWWhZ[d$
WWdm[p_][dZeehk_j][Xh[_Z[l_hki#
c[bZ_d]][cWWajlWdk_jXhWa[d_d
EfZ_jcec[dj_iWffWbb[[d[dZ[#
h[fb_YWj_[jh[[ZjZWdZ[jm[[Z[
Pk_Z#[dEeij#7\h_aW$:[;d][bi[j[hc l_hW[c_[efmWWhX_`^[jfWWhZeea
c_iY^_d7\h_aWj[dpk_Z[dZ[IW^WhW"
leehWff_iÉ7\h_YWd>ehi[I_Yad[iiÊ
aeehjil[hjeedj$J_`Z[diZ[p[l_hW[c_[ c[jk_jpedZ[h_d]lWd[[dab[_d][X_[Z
W^i$LeehZ[WWdZe[d_d]_i[h[[d
hedZAWWfijWZ"ZWjc[dc[jl[[b
Z_[][c_ZZ[bZ*jej.ZW][dZkkhj
;khef[i[X[ijh_`Z_d]ih_Y^jb_`dH_Y^j#
_difWdd_d]fheX[[hjWff#lh_`j[
cWn_cWWb('ZW][d_i^[jfWWhZ
b_`d/(%)+%[[]"Z_[][cfb[c[dj[[hZ
X[ic[jj[b_`aleehX_`j[dZ[9kb_Ye_Z[i# ^ekZ[d_dl[hXWdZc[jZ[h[difehj
_i_ddWj_edWb[m[j][l_d]edZ[h
[dZ[[nfehjlWdfWWhZ[d$
ieehj[d"Z_[p[b\eeam[[hX_`ZhW][d
WdZ[h[]mmZ$Wff_i_dD[Z[hbWdZ
WWdZ[l[hc[[hZ[h_d]lWd^[jl_hki$
ZkiWWd]_\j[fb_Y^j_][dX[ijh_`Z_d]i#
fb_Y^j_]$8_`[[d[l[djk[b[l[hZ[da_d]
Z_[djZ[^ekZ[hlWd^[jZ_[he\
Z[Z_[h[dWhjiZ_h[Yj^[jbWdZ[b_`a[
c[bZdkcc[hj[X[bb[d0&*+
+*,)'..$

;j_ebe]_[[dfWj^e][d[i[
WffmehZjl[heehpWWajZeeh^[j
Wff#l_hkiZWjX[^eehjjej^[j][dki
EhX_l_hki[dZWWhc[[jejZ[\Wc_b_[
lWdZ[H[el_h_ZW[ZkXX[bijh[d]_][
hdW#l_hkii[d$;hp_`defZ_jcec[dj
d[][dl[hiY^_bb[dZ[i[hejof[dlWd^[j
Wff#l_hkiX[a[dZ$DW_d\[Yj_[l_dZjZ[
[[hij[l[hc[d_]lkbZ_]_d]lWd^[j
l_hkifbWWji_dZ[boc\[adef[d[d
jh[[Zjl[hleb][diZ[fh_cW_h[l_hW[#
c_[ef$J_`Z[diZ[l_hW[c_[X[h[_aj
^[jl_hkiZ[[dZej^[[bY[bb[dlWdZ[
;^\jjg'/EVVgYbZiYZadc\kdgbkVc6[g^`VVchZeVVgYZceZhi/j^i\ZWgZ^Yadc\dZYZZb#[did/egd[#Yg#
Z_l[hi[eh]Wd[d$:eehZ[[dZej^[[b#
9ZgZ`@cdiiZcWZai
Y[bX[iY^WZ_]_d]jh[[Zj[hleY^jk_j_d
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_dl[j[h_dW_hl[hXWdZ
Ab_d_iY^[iocfjec[d
:[_dYkXWj_[j_`ZlWdWfflWh_[[hjlWd
jm[[jejj_[dZW][d"cWWh_i][meed#
b_`al_`\jejp[l[dZW][d$:[]hej[
lWh_Wj_[_d_dYkXWj_[j_`Z^Wd]jiWc[d
c[jZ[l_hkb[dj_[lWdZ[l_hkiijWc"Z[
^e[l[[b^[_Zl_hkimWWhc[[^[jZ_[h_i
][d\[Yj[[hZ[dZ[][le[b_]^[_ZlWd
^[jX[jh[\\[dZ[fWWhZ$
7\h_aWWdi[fWWhZ[df[ij_ileehWb
[[dfheXb[[c_dfWWhZ[d0_d[[d
dW[l[fefkbWj_[Z_[h[dp_`dde]
dee_j[[hZ[h_dYedjWYj][m[[ijc[j
WffaWdZ[cehjWb_j[_jefbef[djej/+
fheY[dj$Eea_d[p[bilehcjWff[[d
fheXb[[cc[j[[dcehjWb_j[_jlWd'&
jej+&fheY[dj$;Y^j[h"_d[p[biaWdZ[
_d\[Yj_[eeaikXab_d_iY^l[hbef[d$
Ce][b_`ap_`d7\h_aWWdi[[p[bic_dZ[h
][le[b_]ZWd;khef[i[[p[bi$Ck_b#
Z_[h[dp_`d_dj[hc[Z_W_h][le[b_]$
WffaWdp_Y^_dZ[leb][dZ[lehc[d
k_j[d0
Åbed]lehce\ÉZkdaefp_[aj[Ê"
ÅYWhZ_Wb[lehce\ÉZ_aaefp_[aj[Ê"
Å][c[d]Z[lehc"
Åaeehjilehc$

;^\jjg(/EVVgYbZiYZ]VgikdgbkVc6[g^`VVchZeVVgYZceZhi/oZZgZgchi^\ZdZYZbViZjoZXdc_jcXi^"
k^i^h#[did/egd[#Yg#9ZgZ`@cdiiZcWZai

C_dZ[hZWd+fheY[djlWdZ[fWWhZ[d
c[jZ[p[lehclWdWffel[hb[[\jZ[
WWdZe[d_d]$:_[h[dZ_[el[hb[l[d
aec[dZeeh]WWdidee_jc[[h[Y^j_d
YedZ_j_[$
:[YWhZ_Wb[lehc^WhjlehclWd
Wff^[[\jc[[ijWb[[dmWjbWd][h[
_dYkXWj_[f[h_eZ[0l_`\jejp[l[dZW][d$
>_[hdWjh[[ZjlWWa[[d_[jic_dZ[h
^e][aeehjief)/#*'±9Z_[peÊd)jej
*ZW][daWdWWd^ekZ[d$FWiZWWhdW
jh[Z[dZ[jof_iY^[l[hWdZ[h_d][dWWd
^[j^ee\Zef0e[Z[[clWd^[jl[j_dZ[
ikfhWehX_jWb[^ebj[mWWhZeehZ_j
][X_[Z]WWjefXebb[d[dlWdZ[
Yed`kdYj_lWmWWhZeehZ_[]WWd
k_jfk_b[dÓ]kkh)$L[hleb][dipm[bj
^[j^[b[^ee\ZefmWWhZeehZoifd[k
[dYoWdei[efjh[Z[d$EeaZ[^WbiaWd
ikXYkjWWde[Z[[cl[hjed[dÓ]kkh
*$7WdZ[X[d[de\Z[Xk_ajh[[Zj

[Y^j[h][[de[Z[[cef$Eeaakdd[d
Z[Z_[h[daeb_[aiocfjec[dl[hjed[d$
MWdd[[h[hfkdjXbe[Z_d][defjh[Z[d
edZ[hZ[jed][d_dZ[Yed`kdYj_lW
jh[[Zjc[[ijWbX_dd[d[da[b[kh[dZ[
ZeeZ_d$
:[^WhjlehclWdWffl[hbeefjmWj
bWd]pWc[hZWdZ[bed]lehc"cWWhde]
ij[[Ziij[h\jc[[hZWd+&fheY[djlWd
Z[WWd][jWij[fWWhZ[dX_dd[d*jej.
ZW][ddW^[jefjh[Z[dlWdZ[aeehji$
:[fWWhZ[dZ_[^[hij[bb[d"^[XX[d"
leehWbWbiZ[pm[bb_d]lWd^[j^ee\Z
p[[hk_j][Xh[_Z_i][m[[ij"ieci
fheXb[c[dc[j[[dibeaZWhcl[hbWc#
c_d][dZoif^W]_[$P[akdd[dZWd
Wbide]ij[hl[dj[d][leb][lWd[[d
Wif_hWj_[fd[kced_[$
:[][c[d]Z[lehcmehZjZeeh#
]WWdiab_d_iY^d_[jpe][p_[d"ZWWh
jh[[Zjc[[ijWb[[dlWdX[_Z[[[hZ[h#

:[bed]lehclWdWff_iZ[f[hWYkj[
lehclWdZ[p[p_[aj[[dfWWhZ[d
^[hij[bb[dlh_`m[bdee_jlWdZ[p[
lehc$:_j_ieeaZ[lehcZ_[m[
mWWhiY^_`db_`a_dD[Z[hbWdZ^[j
c[[ij[pkbb[dp_[d"ceY^jZ[p_[aj[
^_[hee_jk_jXh[a[d$:[_dYkXWj_[j_`Z_i
lWWade]mWjaehj[hZWd][c_ZZ[bZ[d
X[ZhWW]jib[Y^jiZh_[jejl_[hZW][d$:[
b_Y^WWcij[cf[hWjkkhij_`]jid[bjej
*&#*']hWZ[d9[bi_ki_dYecX_dWj_[
c[j[[dp[[h^e][WZ[c\h[gk[dj_[4
+&WZ[c^Wb_d][d%c_dkkj$FWWhZ[d
c[jZ[p[lehclWdWffijWWdlWWa_d
[[djof_iY^[^ekZ_d]c[jZ[leeh#
X[d[dm_`Zk_j[[d"^ee\Z[d^Wbi
k_j][ijh[aj[dl[hef[d][if[hZ[
d[ki]Wj[dÓ]kkh'$:[WZ[c^Wb_d]_i
p[[h][\ehY[[hZ[dZ[fWWhZ[dpm[j[d
^[\j_]$JeY^^[XX[dZ[p[fWj_dj[d
lWWade]m[b[[jbkij$?d^[jj[hc_dWb[
ijWZ_kc^e[ij[dZ[fWWhZ[d[d
l[hjed[diY^k_c_][d[kik_jlbe[__d]
Wbi][leb]lWdk_j][Xh[_Zbed]e[Z[[c
Ó]kkh($Jkii[d^[jcec[djlWdZ[
Zoifd[k[d^[jcec[djlWdZ[ZeeZ
p_jc[[ijWbcWWhaehj[j_`Z)&
c_dkj[djej[da[b[kh[d$Eea
;^\jjg)/EVVgYbZi6[g^`VVchZeVVgYZceZhi/j^i\ZWgZ^YhjWXjiVVcdZYZZb#[didÉh/egd[#Yg#9ZgZ`
akdd[dfWWhZ[dj_`Z[diWhX[_Z
X[dWkmZmehZ[d[dp[[hid[bij[hl[d$ @cdiiZcWZai
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_dl[j[h_dW_hl[hXWdZ
][de[cZ[lehc[d^[jc[[ij[efZ[
leeh]hedZ$8_`fWj^ebe]_[mehZjZ[p[
lehcm[bl[[blkbZ_]][Z_W]deij_i[[hZ$
Ab_d_iY^mWh[dZWdlWWaZ[YWhZ_Wb[
iocfjec[dh[bWj_[\][h_d][dZ[
Zoifd[k^[[beflWbb[dZ$:[ZeeZ
jh[[ZjZeeh]WWdiZh_[jejp[iZW][ddW
^[jX[]_dlWdZ[aeehjif[h_eZ[ef$
:[aeehjilehc_iZ[c[[ijc_bZ[
lehclWdWff[daWdeeaed][c[haj
l[hbef[d$:[_dYkXWj_[f[h_eZ[_i+jej
/ZW][d[dl[hleb][dipWbZ[b_Y^WWci#
j[cf[hWjkkh][Zkh[dZ[*jej+ZW][d
ij_`][djej*&]hWZ[d9[bi_ki[d
l[hleb][dim[[hZWb[d$Iecil[hjeedj
[[dZ_[hj_`Z[b_`aeeamWjl[hb_[ilWd
[[jbkij"[[dmWj][\ehY[[hZ[WZ[c#
^Wb_d][d[[dmWjl[h^ee]Z[^Whj#
\h[gk[dj_[$:[aeehjilehclWdWff
mehZj[_][db_`aWbb[[d][p_[d_d[p[bi"
p[XhWÊi[d_cckd[fWWhZ[dZ_[
][d\[Yj[[hZmehZ[dc[j[[dWdZ[h
i[hejof[lWdWff$

_iZWj9$eXieb[jki[d9$fkb_YWh_i"Z[
jm[[X_`fWWhZ[d_dD[Z[hbWdZc[[ij
leehaec[dZ[ieehj[d"Wffeea
akdd[dl[hifh[_Z[d"_il[hifh[_Z_d]
[dk_j[_dZ[b_`a[[dWff#k_jXhWWad_[j
k_jj[ibk_j[d$9$Z[mkbÓ_"9$eXieb[jki[d
9$Y^_efj[h[ib_`a[d_dijWWj^[jXbWkm#
jed]l_hkij[l[hifh[_Z[d"j[hm_`bZ_j
ZWWhleehde]d_[jX[a[dZmWi$
7Wd][p_[d[hZki[[dh_i_Yeef[[d
Wff#k_jXhWWa_dD[Z[hbWdZ_i"^[[\j^[j
;^\jjg*/7^_hZXi^ZkVcZZceVVgYbZiVeeldgYi
c_d_ij[h_[lWdbdl[[dYedY[fj#
kVV`kZZahX]j^b^\kdX]i^cYZigVX]ZV\Zkdc"
X[b[_ZiZhWW_Xe[a"efXWi_ilWdZ[
YZc#[did/egd[#Yg#9ZgZ`@cdiiZcWZai
;khef[i[X[ijh_`Z_d]ih_Y^jb_`d"
][cWWaj[dj[hYedikbjWj_[WWd
[gk_d[[dY[f^Wbei_il[h][b_`aXWWhc[j ]he[f[h_d][d_dZ[fWWhZ[di[Yjeh
Wff"cWWhZ[p_[aj[_il[[bc_dZ[h
leeh][b[]Z$:WWhdWWij^[[\jZ[=he[f
[hdij_]$:[bWXehWjeh_kcZ_W]deij_[a
lWdZ[iakdZ_][dleehX[ijh_`Z_d][d
leehWff_iif[Y_Ó[a[daWdZkijkii[d fh[l[dj_[lWdX[ic[jj[b_`a[fWWhZ[d#
Wff[d[gk_d[[dY[f^Wbei_iZ_\\[h[d#
p_[aj[ddWWhWWdb[_Z_d]lWd^[j
j_h[d$:[bWXehWjeh_kcZ_W]deij_[a
YedY[fj#X[b[_ZiZhWW_Xe[aWff 
leeh[gk_d[[dY[f^Wbei_i_i[Y^j[hef
[[dWZl_[i][\ehckb[[hZp_[
Z_jcec[djd_[jef[hWj_ed[[b_d
mmm$c_dbdl$dbleeh^[jYedY[fj#
D[Z[hbWdZ$Leehk_jibk_j_d]lWd[gk_d[ X[b[_ZiZhWW_Xe[a[d^[jWZl_[ilWdZ[
:_W]dei[
[dY[f^Wbei_imehZ[dXbe[Zcedij[hi
=he[flWdZ[iakdZ_][d$
:[mWWhiY^_`db_`a^[_ZiZ_W]dei[Wff
_dPk_Z#7\h_aW][j[ijefWdj_ije\\[d$
J[dWWdp_[dlWdfh[l[dj_[_d[[d
aWdab_d_iY^mehZ[d][ij[bZWbi[[d
=[p_[dZ[h[Y[dj[][X[khj[d_ii[d_d
[dZ[c_iY^][X_[Ze\j_`Z[di[[d
lWdZ[jm[[if[Y_Ó[a[lehc[d
?ihWbmehZj[hefZ_jcec[dj_d
k_jXhWWa][bZjZWjleehaec[dce[j
efjh[[Zj$MWdd[[h[hifhWa[_ilWd[[d iWc[dm[ha_d]c[jPk_Z#7\h_aW^WhZ
mehZ[dZWj[[dZ_[h][ijea[dmehZj
l[hZ[da_d]_iZ_jWWd]_\j[fb_Y^j_]p_[
][m[hajWWdX[jhekmXWh[Z_W]deij_[a ZeehX[ic[jj[9kb_Ye_Z[i$:_jaWd
[[hZ[h$=[p_[d^[j_dD[Z[hbWdZj[
ecZ[p[X[_Z[l_hkii[d]e[Z[d
[d[hp_`ZiZeeh^[jZ_[hefj[ijWbb[d_d
l[hmWY^j[dl[hbeefpWbZWdid[b
if[Y_Ó[aj[akdd[dWWdjed[d$
[[d][ibej[dijWb[dWdZ[hp_`ZiZeeh
ifhWa[p_`dlWdZ[ZeeZlWdZ[
^[jZ_[hXk_j[dj[X[Z[aa[dc[j[[d
FeijcehjWWbedZ[hpe[a
l[hZWY^j[fWj_dj[dakdd[dfeij#
adkjj[dZ[a[d[dj[X[^WdZ[b[dc[j
8_`i[Yj_[lWd[[dfWWhZc[jZ[
cehjWWbedZ[hpe[a[dWWdlkbb[dZ[
_di[Yj_Y_Z[dpeWbif[hc[j^h_d$:[p[
Z_W]deij_[aZ[Z_W]dei[X[l[ij_][d$:[ bed]lehcjh[Z[dc[jdWc[^[j
jm[[Z[efj_[_i[Y^j[h_d;khefWde]
Z_W]dei[pWb_dD[Z[hbWdZZeeh^[jYl_ k_j][Xh[_Z[bed]e[Z[[c"Z[]hej[
d_[j][WYY[fj[[hZ$
EfXWi_ilWdZ[^k_Z_][;khef[i[
^e[l[[b^[_ZiY^k_c[dZleY^j_dZ[
_dB[boijWZmehZ[d][ij[bZ$>_[hX_`
X[ijh_`Z_d]ih_Y^jb_`daWdlWYY_dWj_[
jhWY^[W[dZ[^oZhej^ehWnefZ[
mehZj^[jl_hki_d[[hij[_dijWdj_[_d
_d][p[jmehZ[dec[[dk_jXhWWaj[
leeh]hedZÓ]kkh+$8_`Z[^Whjlehc
Xbe[Ze\eh]Wd[dWWd][jeedZc[j
X[ijh_`Z[d$?d^[jYedY[fj#X[b[_ZiZhWW_#
lWbb[dleehWbZ[]hej[^e[l[[b^[_Z
X[^kbflWd[[d]he[fiif[Y_Ó[a[
Xe[a_ief][dec[dZWj_d[[d][X_[Z
ikXYkjWWd[d_djhWckiYkbW_he[Z[[c
h[Wb#j_c[fYhZ_[Wbb[i[hejof[dlWd
ecZ[k_jXhWWa][lWYY_d[[hZpWb
lWd^ee\Z[d^Wbi[d^[j^oZhef[h_#
WffZ[j[Yj[[hj$L[hleb][dipWb^[j
mehZ[d$?dPk_Z#7\h_aW"mWWhZ[p_[aj[
i[hejof[dWZ[hmehZ[dlWij][ij[bZc[j YWhZef$
[dZ[c_iY^_i"mehZj][lWYY_d[[hZc[j
X[^kbflWdceb[YkbW_h[j[Y^d_[a[d[d
][ceZ_ÓY[[hZ#b[l[dZlWYY_d#YeYajW_bi"
J^[hWf_[[dfh[l[dj_[
i[hejof[h_d]$;h_ieea[[d[b_iW
Z_[iWc[dX[iY^[hc_d]pekZ[dX_[Z[d
Wffaecjd_[jleeh_d;khefW$:[
leeh^WdZ[dleeh^[jWWdjed[dlWd
j[][dZ[c[[ij[i[hejof[i$:[p[
Wdj_ije\\[d"cWWhfWWhZ[dah_`][dlWWa fh[l[dj_[_i][h[][bZ_d;khef[i[
lWYY_dip_`dd_[j_dD[Z[hbWdZ][h[]_#
h[][bileeh_cfehj[d[nfehjlWd
][[dj_`ZlWdb[l[decWdj_ije\\[dj[
ijh[[hZ[d_cfehj_il[hXeZ[decZWj
fWWhZWY^j_][d$Pece][d[h][[d
edjm_aa[b[d$:_\\[h[dj_[[bZ_W]dei#
^_[hWWd]hej[h_i_YeÊiab[l[d0d_[j
j_iY^ce[jc[d_dpk_Z[b_`a7\h_aWeea fWWhZWY^j_][dk_jWffX[ic[jj[
Wbb[[dakdd[d][lWYY_d[[hZ[Z_[h[d_d
Z[da[dWWd[gk_d[[dY[f^Wbei_il_hki" ][X_[Z[dZ[[k_d$EdZWdaiZ[p[
fh[l[dj_[l[cWWjh[][b[d_i[hm[b[[d Z[Z_l[hi[bWXehWjeh_kcj[ij[dd_[j
[[dWWdWff[dXbWkmjed]l[hmWdj
mehZ[dedZ[hiY^[_Z[dlWdc[j
h_i_Yeef_djheZkYj_[lWdWff_d
ehX_l_hki$:[p[WWdZe[d_d]aecj_d
l[bZl_hki][d\[Yj[[hZ[Z_[h[d"cWWh
D[Z[hbWdZ$:[_djheZkYj_[hekj[lWd
D[Z[hbWdZeead_[jleeh$;gk_d[
eeaaWd[[dlWdZ[ijWcc[dk_jZ[p[
^[jXbWkmjed]l_hki_d(&&,_d
[dY[f^Wbei_i_id_[jWWd]_\j[fb_Y^j_]$
lWYY_diedZ[hX[fWWbZ[ecijWdZ_]#
DeehZm[ij;khefW_ide]ij[[Zi
P[[hh[Y[dj_iZ[p[p_[aj[[Y^j[h
^[Z[dm[[hl_hkb[djmehZ[d$8_`
edX[a[dZ$>e[m[bde]d_[jX[m[p[d
WWd][jhe\\[d_d?ihWb$Ab_d_iY^_i
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J_`ZiY^h_\jleeh:_[h][d[[iakdZ[   :[[b')*   7Ô[l[h_d]'&   '+c[_(&&/

_dl[j[h_dW_hl[hXWdZ
][Xh[aWWdX[j[h[lWYY_di_i_d^[j
X[b[_ZiZhWW_Xe[aef][dec[dZWjX_`
[[dk_jXhWWa_dD[Z[hbWdZZ[lWYY_di
k_jPk_Z#7\h_aWmehZ[d_d][p[j$Ef
;khef[[id_l[WkmehZj[hWWd][m[haj
ecW\ifhWa[dj[cWa[dc[jPk_Z#7\h_#
aWec[[ddeeZleehhWWZlWYY_dj[][d
Z[l[hiY^_bb[dZ[i[hejof[iX[iY^_aXWWh
j[^[XX[d$>[jce][Zk_Z[b_`ap_`dZWj
[hZWWhdWWijX[^e[\j[_iWWdl[hX[j[hZ[
[dl[_b_][h[lWYY_dileehWff$D[Z[h#
bWdZp[jp_Y^^_[hleeh_dZeehZWj^[j
Yl_mWWhce][b_`aZ[[bd[[cjWWdZeeh
Z[[k][YehZ_d[[hZ[edZ[hpe[a[d[d
Zeehef;khef[[id_l[WkZ[X[^e[\j[
WWd[[dl[hX[j[hZlWYY_defZ[W][dZW
j[p[jj[d$
?dD[Z[hbWdZ_i[hX_`[[dk_jXhWWa
lWdWff][[difhWa[lWdj^[hWf_[
WWd][p_[dZ[;khef[i[X[ijh_`Z_d]i#
h_Y^jb_`dWWd][[\jZWjp_[a[e\l[hZWY^#
j[fWWhZ[dl[hfb_Y^j][kj^WdWi[[hZ
ce[j[dmehZ[d$:[=he[flWd
Z[iakdZ_][dleehX[ijh_`Z_d][d
fh[l[dj_[lWdX[ic[jj[b_`a[fWWhZ[d#
p_[aj[d^[[\j[Y^j[h][WZl_i[[hZec
WbiD[Z[hbWdZ_dZ[[kj[fb[_j[dleeh
Ô[n_X[b[h[h[][b][l_d]efZ_jfkdj$:[
=he[flWdZ[iakdZ_][d][[\jWWdZWj
ZeZ[dlWdX[ic[jj[Z_[h[dd_[jdeZ_]
_iWbiYedjWYjjkii[dZ[l[Yjeh[d^[j
X[ic[jj[Z_[hleehaec[dmehZjec
pel[hZ[h[l[hifh[_Z_d]j[leehaec[d$
:WWhdWWijpWb[[d[hdij_]p_[afWWhZ
efl[hpe[alWdZ[[_][dWWhec
m[bp_`dih[Z[d[d][kj^WdWi[[hZ
akdd[dmehZ[d$EfZ_jcec[dj
mehZj^[j;khef[i[Z_[h][pedZ^[_Zi#
X[b[_Z^[hp_[d[dmehZj[h][m[haj
WWd[[dd_[km[;khef[i[Z_[h][pedZ#
^[_Zim[jp_[^jjf0%%[Y$[khefW$[k%\eeZ%
Wd_cWb%Z_i[Wi[i%ijhWj[]o%_dZ[nU[d$
^jc$;l[djk[b[m_`p_]_d][dlWdZ[
h[][b][l_d]ef^[j][X_[ZlWdWff
pkbb[d_d^[jaWZ[hlWdZ[p[d_[km[
m[jX[ifhea[dmehZ[d$El[h_][di_i[h
j^[hWf[kj_iY^m[_d_]ce][b_`a[daWd
c[dWbb[[dedZ[hij[kd[dZ[cWWj#
h[][b[dd[c[dpeWbiWXiebkj[hkij[d
]e[Z[l[hpeh]_d]$:[fhe]dei[_i
W\^Wda[b_`alWdZ[ab_d_iY^[lehcZ_[
^[jfWWhZedjm_aa[bj"cWWhlWWa_iZ[
fhe]dei[ib[Y^j"c[jdWc[_d[[d
dW[l[fefkbWj_[$
m[ij#d_`bl_hkimdl
?db[_Z_d]
:[id[bb[l[hifh[_Z_d]lWdmdlel[h

7c[h_aWm[ajZ[l[hmWY^j_d]ZWj[[d
Z[h][b_`aiY[dWh_eeea_d;khefWpek
akdd[defjh[Z[d$DWWhWWdb[_Z_d]
^_[hlWd^[[\jZ[;khef[i[9ecc_ii_[
_d(&&*Wbb[b_ZijWj[dl[hpeY^jec
ÉedX[]h[f[d[dY[f^Wb_j_Z[dÊX_`
fWWhZ[d[dc[di[dWWd[[ddWZ[h
edZ[hpe[aj[edZ[hm[hf[d$Eea
D[Z[hbWdZZe[j^_[hWWdc[[[d[[hZ[h
p_`d_d^[jJ_`ZiY^h_\jleeh:_[h][d[[i#
akdZ[jlZ(&&*1'(/0+,'[djlZ
(&&)1'(.0*/'#*/(^_[hel[hX[h_Y^j[d
l[hiY^[d[d$?ddel[cX[h(&&._imdl
X_`fWWhZ[d[dc[di[dleeh^[j[[hij
eea_dDeehZ#?jWb_[dEeij[dh_`a
WWd][jeedZ[dZki_iZ[Zh[_]_d]p[a[h
WWdm[p_]$mdl_id_[jX[ijh_`Z_d]i#
fb_Y^j_]$:[h[Z[dZWj[h][[dX[ijh_`#
Z_d]ifb_Y^j_i"^Wd]jiWc[dc[j^[j\[_j
ZWj^[jfWWhZ[[dÉZ[WZ[dZ^eijÊ_ip_[
[f_Z[c_ebe]_[[dZki^[XX[dcWWjh[#
][b[dj[dWWdp_[dlWdfWWhZ[d][[d
_dlbe[ZefZ[l[hifh[_Z_d]lWd^[j
l_hki$:WWhec_i[hZki][[d;khef[i[
h[][b][l_d]leehX[ijh_`Z_d]lWdmdl$
mdl_iefZ_jcec[djeead_[j
[nfb_Y_[jWWd]_\j[fb_Y^j_]$;h_i[Y^j[h
Z_iYkii_[e\mdllWbjedZ[hZ[m[b
WWd]_\j[fb_Y^j_][Él_hWb[fWWhZ[d[dY[#
f^Wbeco[b_j_Z[dÊ$DWWhl[hmWY^j_d]pWb
Z_jc[jZ[^[hp_[d_d]lWd^[j;khef[i[
Z_[h][pedZ^[_ZiX[b[_Z[dZ[d_[km[
;khef[i[Z_[h][pedZ^[_Zim[jZk_Z[b_`a
mehZ[d$DWWij[[d[l[djk[b[ZeehZ[
el[h^[_Z][eh]Wd_i[[hZ[ikhl[_bbWdY[_i
^[jleehZ[lebai][pedZ^[_ZlWd]heej
X[bWd]ZWj[[d[l[djk[b[_djheZkYj_[
lWdmdl_dD[Z[hbWdZpeid[bce][b_`a
edjZ[ajmehZj"peZWj_dZ[^kcWd[
][pedZ^[_Zipeh]Z[deZ_][cWWjh[][#
b[d][dec[dakdd[dmehZ[d$:WWhec
_i^[jlWdX[bWd]ZWj[hX_`fWWhZ[dc[j
lh[[cZ[d[khebe]_iY^[l[hiY^_`di[b[d
edZ[hpeY^jmehZje\mdlZ[eehpWWa
pekakdd[dp_`d$
;j_ebe]_[[dfWj^e][d[i[
>[jM[ij#D_`bl_hki_i[[dZeeh
ck]][del[h][XhWY^j<bWl_l_hkiZWj
[dZ[c_iY^_i_d7\h_aW"Eeij#7p_"
DeehZ#[dPk_Z#7c[h_aW"[dZ[b[dlWd
;khefW$>[j_iZ[[[hij[cWWb][ie#
b[[hZ_d'/)-X_`[[dlhekmc[jaeehji
_dE[]WdZW$Le][biXb[a[dZWWh^[j
h[i[hle_h[dZ[c[di_i[[d[_dZ]Wij#
^[[h$BWj[hm[hZ_d?ihWbX_`c[di[d
dWWijaeehjieeac[d_d]e#[dY[f^Wb_#
j_i][ledZ[d$?d'/,&jhWZ[h[[d
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X[f[haj[k_jXhWWa_d<hWdah_`aef[d
_d'//&[[d]hej[k_jXhWWa_dPk_Z#
7\h_aW$?d'//,mWi[h[[d]hej[
k_jXhWWa_dHe[c[d_hedZ8e[aWh[ij
mWWhX_`X_`X_`dW*&&c[di[dc[j
d[khebe]_iY^[l[hiY^_`di[b[d[[d
mdl#_d\[Yj_[X[l[ij_]Zm[hZ$9kb[n
f_f_[dif_f_[diXb[[a^_[hZ[X[bWd]#
h_`aij[l[Yjehj[p_`d$:[eehpWWaleeh
Z[[dehc[l[hifh[_Z_d]lWd^[jl_hki
jkii[d'///[d(&&*el[hZ[][^[b[
L[h[d_]Z[IjWj[d_ide]d_[j[Y^j
ef][^[bZ[hZ$?dZ[L[h[d_]Z[IjWj[d
m[hZ[dZ_l[hi[c[di[d[dZ_[hieehj[d
][jhe\\[d"mWWhedZ[heea^[jfWWhZ$
EeaXb[[a^[jl_hkip_Y^_dl[[b
l[hiY^_bb[dZ[le][bieehj[d[d
ck]][dieehj[dj[akdd[dl[hc[[hZ[#
h[d"mWWhZeehZki_dc_ZZ[bi[[d
k_j][Xh[_Zl_hkih[i[hle_hWWdm[p_]_i$
;[dZ[[blWdZ_[ck]][d\kd][[hjWbi
ÉXhk]l[YjehÊecZWjp_`pem[bX_`le][bi
WbiX_`c[di[dY$g$fWWhZ[dXbe[Z#
pk_][d$
DW[[dij[[alWd[[dX[ic[jj[ck]
jh[[Zj[[d[[hij[ZWdm[bbWW]]hWZ_][
l_hW[c_[ef$L[hleb][dil[hc[d_]#
lkbZ_]j^[jl_hkip_Y^_dZ[boc\[#
adef[decp_Y^lWdZWWhk_jl[hZ[h
dWWh^[jp[dkmm[[\i[bj[l[hifh[_Z[d
Zeehe\Z[Xbe[Z^[hi[dXWhh_h[j[
fWii[h[de\p_Y^l_WZ[Wned[dj[
l[hifh[_Z[d$
;f_Z[c_ebe]_[
:[_d\[Yj_[mehZjZeehck]][d
l[hifh[_Z[d^[jl_hkiaWdp_Y^_dZ[
ck]][dl[hc[[hZ[h[d[dZWWh_deea
l[hj_YWWbmehZ[dZeeh][][l[d$Eea_d
Z[c[di_il[hj_YWb[jhWdic_ii_[lWd
ce[Z[hdWWha_dZX[m[p[d$FWWhZ[d
[dc[di[dp_`dpe][dWWcZ[ÉZ[WZ
[dZ^eijiÊ"ZWjm_bp[]][dZWjZ[
l[hc[[hZ[h_d]lWd^[jl_hki_dZ[p[
]Wij^[h[dpe][h_d]_iZWjck]][d
p_Y^X_`[[dXbe[ZcWWbj_`Zd_[j
akdd[dX[ic[jj[d$?d7c[h_aW_imdl
_dc[[hZWdp[ij_]l[hiY^_bb[dZ[
ck]][dieehj[dWWd][jeedZ"mWWhX_`
ck]][dieehj[dlWd^[j][dki9kb[n
Z[X[bWd]h_`aij[p_`d$M[ba[ieehjleeh
Z[X[ic[jj_d]lWdfWWhZ[dZ[
X[bWd]h_`aij[_i"_id_[jX[a[dZ$Le][bi
lehc[d^[jh[i[hle_hleehmdl[d_d
7c[h_aW_imdl_dc[[hZWdZh_[#
^edZ[hZle][bieehj[dWWd][jeedZ$:[
7c[h_aWWdi[ahWW_^[[\j[[dX[bWd]#
h_`a[heb][if[[bZ[d_iX_`ikhl[_bbWdY[

**)

_dl[j[h_dW_hl[hXWdZ
de]ij[[Zi^[jlWWaijfei_j_[\$
mdl#_d\[Yj_[l[hjeedj[[di[_pe[di][#
XedZ[dfWjheed"[d[hp_`Zi][h[bWj[[hZ
WWdZ[^e[l[[b^[_Zck]][d[d
WdZ[hp_`ZiWWdZ[j[cf[hWjkh[dZ_[
deZ_]p_`dleehikYY[ilebb[l_hkifhe#
ZkYj_[_dZ[ck]$8_`^edZ[d[daWjj[d
_dZ[L[h[d_]Z[IjWj[d[d_dJkha_`[
p_`deeaWdj_ije\\[dj[][dmdl
][ledZ[d$EeaaWd[[dbWW]]hWZ_][
l_hW[c_[ef][m[ajmehZ[ddW
[nf[h_c[dj[b[_d\[Yj_[c[jck]][de\
X_`aWjj[dp[b\iehWWbZeeh^[jle[h[d
lWd][d\[Yj[[hZ[ck_p[d"cWWhZ[p[
Z_[hieehj[dl[hjed[dZeeh]WWdi][[d
iocfjec[de\^ee]k_jc_bZ[d_[j
d[khebe]_iY^[p_[aj[l[hiY^_`di[b[d$?d
D[Z[hbWdZpek^[jmdlpem[bl_W
le][biWbil_Wck]][d][djheZkY[[hZ
akdd[dmehZ[d$?dY_Z[dj[[bmehZjZ[
Z_W]dei[][ij[bZX_`h[_p_][hi$Leeh
ikYY[ilebb[l[ij_]_d][dl[hifh[_Z_d]
_i[[dd_[j]e[Zj[leehif[bb[dc_n
deZ_]lWdZ[`k_ij[l[YjehfefkbWj_[[d
#Z_Y^j^[_Z"[d][le[b_][h[i[hle_h#
Z_[h[d$
Ab_d_iY^[iocfjec[d
;[dmdl#_d\[Yj_[aWdX_`^[jfWWhZ
lebb[Z_]ikXab_d_iY^l[hbef[d"cWWh
eeaZk_Z[b_`a[iocfjec[dl[heeh#
pWa[d$:[p[l[hiY^_bb[dX[hkij[d
leehdWc[b_`aefl[hiY^_bb[djkii[d
l_hkiijWcc[d"cWWheeaZ[cWj[lWd
X[ic[jj_d][dZ[m[[hijWdZlWdZ[
]Wij^[[hif[b[d[[dheb$8_`c[di[d
b[_ZjcWWhY_hYW'&fheY[djlWdZ[
_d\[Yj_[ijejabWY^j[d"Z[h[ij_i
WiocfjecWj_iY^$
:[ioij[c_iY^[iocfjec[dlWd
[[dmdl#_d\[Yj_[X_`^[jfWWhZX[ijWWd
k_j][h_d][aeehji).",#)/"*±9"
Wdeh[n_[[dibeec^[_Z$EeaaWd
aeb_[a^[j[[hij[ab_d_iY^[iocfjeec

;^\jjg+/7^_ZZc^c[ZXi^ZbZiLZhi"C^_ak^gjh`Vc
hegV`Zo^_ckVcZgchi^\ZeVgZhZd[eVgVanhZ#
;did/;dgi9dY\ZZc@VchVhHiViZJc^kZgh^in8da"
aZ\Zd[KZiZg^cVgnBZY^X^cZ

***

p_`d$:[d[khebe]_iY^[iocfjec[d
akdd[d^[[blWh_WX[bp_`d[dX_`leeh#
X[[bZX[]_dd[dc[jWXdehcWb[
X[m[]_d][de\ah[kf[b^[_Ze\`k_ij
c[jif_[h\WiY_YkbWj_[i[dl[hWdZ[hZ
][ZhW]$:[if_[h\WiY_YkbWj_[iX[]_dd[d
lWWahedZZ[e][d[dZ[ide[j[d
Xb_`l[djejZWj][X_[ZX[f[haj$
?dY_Z[dj[[bakdd[dp[^[[b[hdij_]
mehZ[d[dWbb[l_[hZ[X[d[d[dZ[
hecfWWdjWij[d$8_`Él[hWdZ[hZ][ZhW]Ê
ce[jc[dZ[da[dWWd[[dhkij_]
fWWhZZWj[h]][nY_j[[hZmehZje\WWd
[[dbWij_]fWWhZZWj`k_ij][cWaa[b_`a
_dZ[ec]Wd]mehZj$Eeaakdd[d
iocfjec[defjh[Z[dZ_[b_`a[def
dWhYeb[fi_[$:[d[khebe]_iY^[
l[hiY^_`di[b[djh[Z[dlWWaWYkkjef
[dakdd[did[bl[h[h][h[d$:[if_dWb[
l[hWdZ[h_d][dakdd[dWjWn_[[d
fWh[i[l[heehpWa[d[dpem[bleehX[#
d[dWbiWY^j[hX[d[dX[jh[\\[d"[d
pem[b[[dp_`Z_]WbiX[_Z[hp_`Zi
efjh[Z[dÓ]kkh,$:_\\[h[dj_[[b#
Z_W]deij_iY^aec[defZ_jcec[dj_d
D[Z[hbWdZ"mWdd[[h^[jc[[hZ[h[
fWWhZ[def[[dX[Zh_`\X[jh[\j"leehWb
Z[d[khebe]_iY^[lehclWd[^l'"
Xejkb_ic[[dbeb_jh[c_djen_YWj_[_d
WWdc[ha_d]$7bi^[jdfWWhZX[jh[\j
ce[jZ_\\[h[dj_[[bZ_W]deij_iY^
dWjkkhb_`aeeaWWdWbb[hb[_lehc[d
lWdjhWkcWe\[[dXWYj[h_b[c[#
d_d]e[dY[f^Wb_j_i][ZWY^jmehZ[d$
:_W]dei[
:[Z_W]dei[mdl#_d\[Yj_[pWbdWWhWbb[
mWWhiY^_`db_`a^[_Zd_[j][ij[bZ
mehZ[dX_`Z_[h[dZ_[Wbb[[dZ[
aeehjilehcl[hjed[d$8_`Z_[h[dc[j
leehediÉlh[[cZ[Êd[khebe]_iY^[
l[hiY^_`di[b[dce[jm[bWWdmdl
][ZWY^jmehZ[d$EcZ[Z_W]dei[ZWd
j[X[l[ij_][d"aWd[[di[hkccedij[h
dWWhZ[=[pedZ^[_ZiZ_[dijleeh
:_[h[d]Z][ijkkhZmehZ[d[dZWWh
edZ[hpeY^jmehZ[dZeehc_ZZ[blWd
[[d?]C[b_iWZWdm[b[[dXbeYa_d]
[b_iW?]=[d?]CefWdj_b_Y^Wc[d
j[][dmdl"Z_[_cc[hijejdkje[_d
D[Z[hbWdZd_[jleehaec[d$LWYY_dW#
j_[i[dÉekZ[Ê_d\[Yj_[ib[_Z[dd_[je\
dWkm[b_`aijej[[di_]dWWb_dZ[?]C
[b_iW"mWWhZeehZ[p[[b_iW][Xhk_aj
aWdmehZ[decedZ[hiY^[_Zj[cWa[d
jkii[d][lWYY_d[[hZ[Z_[h[de\ekZ[
_d\[Yj_[i[dh[Y[dj][d\[Yj[[hZ[
Z_[h[d$7dj_ije\X[fWb_d]_d[[d

b_gkehcedij[h][[\j[[dde]X[jhekm#
XWWhZ[haeff[b_d]jkii[dd[khebe]_#
iY^[iocfjec[d[d[[dmdl#_d\[Yj_[$
Eeap_`dWdj_ije\\[d_db_gkeh_[ji
[[hZ[hWWdjeedXWWhZWd_di[hkc$
:WWhX_`p_`d_dZ[b_gkeheea^[jWWdjWb
b[kYeYoj[d[d^[j[_m_j][^Wbj[
l[h^ee]Z$;[db_gkehfkdYj_[aWd"
ceY^j^[jZ_[hedl[h^eefjij[hl[d"
eeaZ_h[YjdWZ[ZeeZlWd[[dfWWhZ
mehZ[dk_j][le[hZ$:[[b_iWÊiZ_[
ZeehZ[]ZmehZ[dk_j][le[hZp_`d
ÔWl_l_hkiXh[[Z[d\kdYj_ed[h[d
ZWWhecWbiiYh[[d_d]ij[ij$8_`^[jh_lc
aWdZWdl[hleb][diWbiX[l[ij_]_d]i#
j[ijZ[c[[hif[Y_Ó[a[cWWhX[m[ha[#
b_`a[fbWgk[h[ZkYj_[d[kjhWb_iWj_[j[ij
fhdjk_j][le[hZmehZ[d$
FeijcehjWWbedZ[hpe[a
8_`feijcehjWWbedZ[hpe[alWd[[d
Z_[hZWj][ijehl[d_iWWdmdl"pWb
Zeeh]WWdi[[dfeb_e#[dY[f^Wbeco[b_#
j_i][ledZ[dmehZ[d$:[cWYheiYe#
f_iY^[l[hWdZ[h_d][dakdd[d^[[b
X[f[hajp_`d0ab[_d[^W[cehh^W]_iY^[
\eY__d^[hi[d[d[dhk]][dc[h]$8_`
feijcehj[cedZ[hpe[ace[jh[a[#
d_d]][^ekZ[dmehZ[dc[jce][b_`a[
h_i_YeÊileehZ[c[di$:WWhec_i^[j
lWdX[bWd]X_`^[j_dijkh[dlWd[[d
Z_[hleehi[Yj_[dWWhZ[]Z_d:[l[dj[h
e\dWWh^[jkd_l[hi_jW_h[L[j[h_dW_h
FWj^ebe]_iY^:_W]deij_iY^9[djhkc
lfZY_dKjh[Y^jj[c[bZ[dZWj[h
ce][b_`aifhWa[_ilWdM[ij#D_`bl_hki$
J^[hWf_[[dfh[l[dj_[
7Wd][p_[d^[jfWWhZ[[dÉZ[WZ[dZ
^eijÊ_i"p_`d[h][[d;khef[i[[d
dWj_edWb[h[][bileehfh[l[dj_[[d
X[ijh_`Z_d]lWdmdl$CWWjh[][b[dj[d
WWdp_[dlWdfWWhZ[d^[XX[ddWc[b_`a
][[d_dlbe[ZefZ[l[hifh[_Z_d]lWd
Z[p_[aj[$7bimdlD[Z[hbWdZpek
X[h[_a[d"_ifh[l[dj_[ef^[jd_l[Wk
lWd^[j_dZ_l_Zk[b[fWWhZdeZ_]ecj[
leehaec[dZWjfWWhZ[dp_[amehZ[d$
Fh[l[dj_[\p_`d[h_d7c[h_aW
Z_l[hi[lWYY_diefZ[cWhaj$;d
ZWWhlWd"[[dZeeZlWYY_d"_ih[Y[dj
;khef[[i][h[]_ijh[[hZ":klWnod
mdl <ehj:eZ]["[dpWblWdW\`kd_
eea_dD[Z[hbWdZl[hah_`]XWWhp_`d$
I_dZi_dZ[L[h[d_]Z[IjWj[dmdl#
lWYY_diefZ[cWhajp_`d"p_`d[hleeh
pel[hX[a[dZX_`]e[Z][lWYY_d[[hZ[
fWWhZ[d][[dab_d_iY^[ZeehXhWa[d

J_`ZiY^h_\jleeh:_[h][d[[iakdZ[   :[[b')*   7Ô[l[h_d]'&   '+c[_(&&/

_dl[j[h_dW_hl[hXWdZ
lWdmdlc[[h][m[[ij$:WWhdWWij_i
^[jdWjkkhb_`al[hijWdZ_]ck]][d#
ij[a[dj[leehaec[d$?d7c[h_aWp_`d
[hleehc[di[dZ_[hk_j][Xh[_Z[
leehb_Y^j_d]iYWcfW]d[iec^[j
l[hc[[hZ[h[dlWdck]][d_dij_b#
ijWWdZmWj[hj[][dj[]WWd"peWbi^[j
h[_d_][dlWdWbb[fb[aa[dhedZ^[j
^k_imWWhij_bijWWdZmWj[h_i"peWbi
ib[Y^j\kdYj_ed[h[dZ[ZWa]ej[d"
^Wb\][lkbZ[Xbe[cfejj[d"WkjeXWdZ[d
mWWhmWjmWj[h_dijWWj[jY[j[hW$
:WWhdWWijmehZ[dc[di[d][WZl_#
i[[hZecbWd][cekm[dj[ZhW][d[d
lebZe[dZ[Wdj_ck]][dc_ZZ[b[dj[
][Xhk_a[d$:Wjp[b\Z[aWddWjkkhb_`a
ckjWj_ickjWdZ_eealeehZ[fWWhZ[d
][ZWWdmehZ[d$
mdlaWdWbb[[diocfjecWj_iY^
X[^WdZ[bZmehZ[dmWdj[h_i][[d
if[Y_Ó[a[j^[hWf_[$

X[ijh_`Z_d]ifb_Y^j_]$8_`[[d[l[djk[b[
l[hZ[da_d]Z_[djZ[^ekZ[hlWd^[j
Z_[he\Z[Z_[h[dWhjiZ_h[Yj^[j
bWdZ[b_`a[c[bZdkcc[hj[X[bb[d0
&*++*,)'..$:[el[h^[_ZpWbWbb[[d
cWWjh[][b[dd[c[decj[leehaec[d
ZWj[hX[ic[jj[Z_[h[ddWWhWdZ[h[
bWdZ[dl[hpedZ[dmehZ[d"cWWh][[d
cWWjh[][b[decZ[p_[aj[k_jj[
XWdd[d$8_`[[dpe][de[cZ[^WdZ[bi#
p_[aj[_iZWjZ[l[hWdjmeehZ[b_`a^[_Z
lWdZ[i[Yjehp[b\$Leeh[nfehjdWWh
l[[bbWdZ[dXk_j[dZ[[k_i[[d
d[]Wj_[l[j[ijleeh[_WdeZ_]9e]#
]_di#j[ij$
?d?jWb_p_`dWb[[dWWdjWb`Wh[d
fheXb[c[dc[jZ[WWdZe[d_d][d_d
(&&,_i[h[[dk_jXhWWa][m[[ij_d
?[hbWdZ"Z_[h[bWj_[\][cWaa[b_`am[[h
][ijefj_i$>[[bh[Y[dj'&Wfh_bm[hZ
eea[[dfei_j_[\][lWb_d<hWdah_`a
][c[bZ$

X_`leehX[[bZ^of[h_cckkdfbWicW
e\i[hkcZWjWWdl[kb[dimehZj
je[][Z_[dZ$8be[Zpk_][dZ[_di[Yj[d
p_`dX_`[_Wk_jibk_j[dZ[[dc[Y^Wd_#
iY^[l[YjehmWdj^[jl_hkil[hc[d_]#
lkbZ_]jp_Y^d_[j_dZ[Y[bb[dlWdZ[
_di[Yj[d$:[X[bWd]h_`aij[l[Yjeh[d
leeh[_Wp_`dZWp[dJWXWd_ZW[[d
iecieeaijWblb_[][dIjecenoi
YWbY_jhWdi$:[p[_di[Yj[dce[j[dZWd
j_`Z[di[[dXbe[ZcWWbj_`Z][ijeehZ
mehZ[d[dX_dd[d[da[b[kh[dm[[h
efd_[kmXbe[Zpk_][dX_`[[dWdZ[h
fWWhZ$MWdd[[hfWWhZ[dc[[hZWd'.&
c[j[hk_j[baWWhijWWd"_i^[jp[[h
edmWWhiY^_`db_`aZWjZWp[dZ[
WWdZe[d_d]el[hpkbb[d]WWdXh[d][d"
ecZWjp[ZWdX_`l[hijeh_d][_][db_`a
Wbj_`Zj[hk]a[h[dX_`^kd[[hij[
ÉibWY^je\\[hÊ$
:[WWdZe[d_d]aWd[nf[h_c[dj[[b
d_[jZeehc_ZZ[blWdck]][de\
L[hZ[h[X_`pedZ[h^[Z[d
adkjj[dmehZ[del[h][XhWY^j$7Ykkj
=[p_[dZ[^k_Z_][edjm_aa[b_d][db_]j
;j_ebe]_[[dfWj^e][d[i[
p_[a[Z_[h[dc[j[[d^e][l_hkij_j[h
^[jleehZ[^WdZZWjm[eea_d
;gk_d[_d\[Yj_ekiWd[c_Wl_hki[_Wl ][l[d[[dl[[b^e][h[aWdief
D[Z[hbWdZc[jmdlj[cWa[dakdd[d _i[[db[dj_l_hkiX[^eh[dZ[jejZ[
dWjkkhb_`a[l[hifh[_Z_d]lWdZ[p_[aj[
ah_`][d$>[j_iZkilWdX[bWd]ecX_`
\Wc_b_[lWdZ[H[jhel_h_ZW[$<[b_d[
ZWd][pedZ[ZhW][hi"ecZWj_d^[j
fWWhZ[dc[jedl[habWWhXWh[d[khebe#
_cckdeZ[ÓY_[dYol_hki\_l[d
[[hij[][lWb[h[[d^e][l_hW[c_[_i$
]_iY^[l[hiY^_`di[b[d_dZ[pec[h#
^kcWd[_cckdeZ[ÓY_[dYol_hki
8_`_Wjhe][d[_d\[Yj_[p_`d[Y^j[heea
cWWdZ[d_dZ[Z_\\[h[dj_b[Z_W]dei[
^_l"cWWheeacW[Z_l_idWl_hki
][pedZ[ZhW][hi][lWWhb_`a"ecZWj
p[a[heeaWWdmdlj[Z[da[d[dZ_j
cll[dYWfh_d[Whj^h_j_i[dY[f^Wb_j_i X[m[p[d_iZWjc[j'c_bb_b_j[hXbe[Z
X_`Z[]Z_d:[l[dj[hj[bWj[dedZ[h#
l_hkiYW[lX[^eh[djejZ[b[dj_l_hki# lWd[[d][pedZ[ZhW][h[[dWdZ[h
pe[a[d$EeaedZ[hl[hWdjmeehZ[b_`a#
i[d$[_Wll[heehpWWaj[[db[l[dbWd][
fWWhZWbX[ic[jaWdmehZ[d$8_`Z[
^[_ZlWd^[jYl_mehZ[dh[][bcWj_]
_d\[Yj_[[dWbifWWhZ[dZ[WWdZe[d_d] k_jXhWWa_d?[hbWdZ_iZ[l[hZ[da_d]
][pedZ[fWWhZ[di[hebe]_iY^edZ[h#
el[hb[l[d"Xb_`l[dp[Zkib[l[dibWd]
][h[p[dZWjZ[_d\[Yj_[edZ[hk_jped#
peY^jefmdl$:_jj[dX[^e[l[lWd
ZhW][hlWdZ[p_[aj[$
Z[hb_`a[ecijWdZ_]^[Z[deeaW[he#
_dj[hdWj_edWb[X[m[]_d][dpeWbi
DW_d\[Yj_[ZeehZ[l[YjehedjijWWj ][[dl_W^[jk_jd_[p[dlWdXbe[Z#
[nfehj[dZ[[[hZ[h][de[cZ[Éi^kjjb[ [[dl_hW[c_[[daec[dZeehZ[
Zhkff[bj`[iel[h][XhWY^jpekakdd[d
ijWbb_ediÊ$?dWdZ[h[bWdZ[dp_`dZeZ[
Z[ijhkYj_[lWdcWYhe\W][deeaWbb[hb[_ mehZ[d$
le][bi[dp_[a[fWWhZ[dlWWa[[dleeh# c[Z_Wjeh[dlh_`Z_[_d^[jWYkj[
XeZ[][m[[ijlWdfheXb[c[dc[jmdl ijWZ_kcaeehji"ibeec^[_Z[dl[hb_[i
Ab_d_iY^[iocfjec[d
X_`Z[c[di$
lWd[[jbkijjej][leb]^[XX[d$:WWhX_` :[ab_d_iY^[iocfjec[dmehZ[d
jh[Z[deeaj^hecXeYojef[d_[[d
WhX_jhW_hm[b_d][Z[[bZ_dZh_[lehc[d0
[gk_d[_d\[Yj_[kp[Wd[c_[
Wd[c_[ef$:[j^hecXeYojef[d_[_i
WYkkj"Y^hed_iY^[diocfjeecbep[
[_W
lWWaZ[[[hij[WWdm_`p_d]leeh[[d
ZhW][h$:[WYkj[lehclWd[_Wjh[[Zj
?db[_Z_d]
[_W#_d\[Yj_[$:[[hdij^Wd]j"d[jWbiZ[ ef+jej)&ZW][d_d?[hbWdZjej').
;gk_d[_d\[Yj_[kp[Wd[c_[_ileeh^[j [hdijlWdZ[Wd[c_["iWc[dc[jZ[
ZW][ddWZ[_d\[Yj_[c[jaeehji"
[[hij_d'.*)_d<hWdah_`aX[iY^h[l[d
\h[gk[dj_[[dZkkhlWdZ[aeehji#
ibeec^[_Z"][Xh[aWWd[[jbkij[d
[daecji_dZiZ_[dm[h[bZm_`Zleeh$
f[h_eZ[i$
j^hecXeYojef[d_[$:[p[iocfjec[d
:[WWdZe[d_d]_ief][dec[d_dZ[
p_`dZeeh]WWdic_bZ[dmehZ[dlWWa
;khef[i[^WdZ[bih_Y^jb_`dleeh
;f_Z[c_ebe]_[
d_[jef][c[haj$?dY_Z[dj[[baWd[[d
fWWhZWY^j_][dH_Y^jb_`d/&%*(,%[Y"
8be[ZlWdX[ic[jj[fWWhZ[dlehcjZ[ fWWhZ^_[hWWdij[hl[d$DWZ[WYkj[
mWjX[j[a[djZWjb_ZijWj[dZ[fb_Y^j
X[bWd]h_`aij[X[ic[jj_d]iXhedleeh
_d\[Yj_[pWb[[dab[_dZ[[blWdZ[
^[XX[d[baWWhlWdZ[p[p_[aj[j[
WdZ[h[fWWhZ[d$8be[ZaWdl_WZ[
X[ic[jj[fWWhZ[diocfjeecbep[
lh_`mWh[d$;h_i][[d;khef[i[
dWjkkhb_`a[m[]mehZ[del[h][XhWY^j ZhW][hmehZ[d"cWWhZ[c[[ij[
h[][b][l_d]Z_[b_ZijWj[dl[hfb_Y^jZ[
ZeehXbe[Zpk_][dZ[_di[Yj[de\
fWWhZ[dpkbb[dij[[Zim[[h[f_ieZ[i
p_[aj[j[X[ijh_`Z[d"_dD[Z[hbWdZ_i
_Wjhe][[dZeehX[ic[jj[dWWbZ[de\
lWdaeehji"ibeec^[_Z[d[[jbkij#
[_WWWd]_\j[fb_Y^j_]"cWWhd_[j
Zeehje[Z_[d_d]lWdX[ic[jfbWicW
l[hb_[iZeehcWa[d$:[p[[f_ieZ[i
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_dl[j[h_dW_hl[hXWdZ

;^\jjg,/:ZceVVgYbZiZZcWZlZoZcZfj^cZ
^c[ZXi^ZjoZVcZb^Z/bV\ZgZcYdg#;did/egd[#Yg#
9ZWgVHZaadc#

Zkh[dZeeh]WWdiZh_[jejl_`\ZW][d[d
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VETERINAIR
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Opkomende paardenziekten
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de dreiging van nieuwe
paardenziekten die tot nu toe nog niet in ons land voorkwamen. Door het warmer
wordende klimaat, veel meer internationaal vervoer van mensen en dieren en een
verminderd gebruik van onafbreekbare landbouwgiffen kunnen deze
aandoeningen, die veroorzaakt worden door virussen en vaak door insecten
worden overgebracht, ook in ons land de kop op steken.

Dat een nieuwe virusziekte grote gevolgen kan

Ongeveer de helft van de dieren die deze vorm

met het virus in aanraking zijn geweest, zal bij

hebben, hebben we bijvoorbeeld gezien aan het

krijgt sterft binnen enkele dagen (deze vorm

een eventuele uitbraak de meest voorkomende

Blauwtong virus dat de Nederlandse schapen-

wordt ook wel dikkopziekte genoemd).

vorm in ons land waarschijnlijk de ernstigste

houderij en rundveehouderij veel schade heeft
toegebracht. Enkele van deze nieuwe paarden-

3. De gemengde vorm is een mengbeeld van de

vorm (longvorm) zijn.

twee bovenstaande vormen.
4. De koortsvorm kan ongemerkt voorbijgaan.

Diagnose

Welke vorm een paard ontwikkelt, hangt van

Bij een verdacht (sterfte)geval zal de dierenarts

Afrikaanse Paardenpest

verschillende factoren af, onder andere of het

onmiddellijk de verdenking moeten melden en

Afrikaanse paardenpest is een virus dat wordt

dier gevaccineerd is. Aangezien onze paarden

zal door middel van postmortaal onderzoek in

overgedragen door knutten (hele kleine

niet gevaccineerd zijn en ook nog nooit eerder

het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad

ziekten zullen worden besproken.

steekvliegjes). Knutten zijn ook verantwoordelijk voor staart en manen eczeem (dit is
overigens een overgevoeligheid van het paard

1

of de pony voor de beet van de knut en geen
virusziekte) en voor de recente Blauwtong
uitbraak. Zij komen dus veel voor in Nederland! Zoals de naam al aangeeft is Afrikaanse
Paardenpest een ziekte die voornamelijk in
(Zuidelijk) Afrika voorkomt, maar soms kan de
aandoening in Europa terecht komen,
bijvoorbeeld door import van een besmet
maar nog niet ziek dier.
Symptomen
Er zijn vier verschillende vormen van Afrikaanse
paardenpest met ieder hun eigen ziektebeeld:
1. De longvorm (foto 1): hierbij worden de
paarden zeer benauwd en hebben hoge
koorts. Deze vorm heeft een zeer hoog
sterftepercentage van wel 95% en een heel
snel verloop. Vaak worden deze dieren dood
gevonden met schuim uit de neus (deze vorm
wordt ook wel dunkopziekte genoemd).
2. De hartvorm (foto 2): deze paarden krijgen een
dik hoofd met gezwollen oogleden en koorts.
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De longvorm is de ernstigste vorm van Afrikaanse Paardenpest waarbij het dier erg benauwd wordt
en koorts heeft.
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de diagnose moeten worden bevestigd. Het is

Diagnose

belangrijk om verdachte gevallen inderdaad te

Met behulp van een bloedtest bij de Gezond-

melden en dan vervolgens dat onderzoek uit te

heidsdienst voor Dieren (GD) kan bepaald

voeren, omdat Afrikaanse Paardenpest een

worden of het dier chronische EIA heeft. Bij

aangifteplichtige ziekte is. Bovendien zullen er

een positief resultaat zal het dier levenslang

bij een positief geval waarschijnlijk meer

drager blijven en dus een risico vormen voor

gevallen volgen en zullen er zeer snel ingrijpen-

andere paarden.

2

de maatregelen getroffen moeten worden om
verdere uitbreiding te voorkomen. Zo zal een

Therapie en preventie

nieuw geval moeten worden geïsoleerd in een

Er is geen therapie of vaccinatie beschikbaar

dichte stal waar geen knutten in kunnen komen

tegen EIA. De bestrijding van een eventuele

zodat de ziekte niet verder verspreid kan worden.

uitbraak in Nederland moet door de paardensector zelf ter hand genomen worden. Dit is

Therapie

van groot belang, omdat anders de export van

Er is geen therapie voor Afrikaanse Paarden-

paarden niet meer is toegestaan.

pest behalve rust, goede verzorging en
koortsremmende middelen.

West-Nijl virus
Het West-Nijl virus is een door muggen

Preventie

overgebracht virus dat oorspronkelijk uit

In het geval van een eventuele uitbraak van de

Afrika afkomstig is en inmiddels ook

Afrikaanse Paardenpest bestaat er vanuit LNV

voorkomt in Azië, Noord- en Zuid-Amerika

een voorlopig draaiboek voor de bestrijding. Er

en ook in delen van Europa. Het virus komt

bestaat in Zuid-Afrika een vaccin tegen

voornamelijk voor bij vogels en deze vogels

De hartvorm van de Afrikaanse Paardenpest

Afrikaanse Paardenpest, maar dit is in Europa

zorgen dus indirect voor de verspreiding van

wordt ook wel de dikkopziekte genoemd. Het

niet geregistreerd omdat er ook nadelen aanzit-

de ziekte. Een door een mug besmette vogel

dier krijgt een dik hoofd met gezwollen

ten en het niet volledig veilig is. Het vaccinvirus

heeft daar soms weinig last van en het

oogleden en koorts.

kan onder bepaalde omstandigheden zelfs

virus kan zich in de vogel uitgebreid

terugveranderen in actief virus en daarom is

vermeerderen, zodat er in zijn bloed veel

het strikt verboden het vaccin te importeren.

virusdeeltjes zitten. Als de vogel vervolgens

lingen, kreupelheid of bijvoorbeeld veranderd

weer door een andere mug gestoken

gedrag. De spiertrillingen zijn meestal

Equine Infectieuze Anemie (EIA)

worden, raakt deze mug ook besmet en kan

zichtbaar rond de ogen en neus van het paard,

Equine Infectieuze Anemie wordt verspreid

vervolgens weer een andere vogel besmet-

maar kunnen zich soms uitbreiden naar alle

door (grote) steekvliegen, zoals dazen. Ook kan

ten. Andere diersoorten zoals paarden, maar

vier de benen en de romp. Bij veranderd

het virus worden overgebracht via besmet

ook mensen kunnen besmet worden.

gedrag moet men denken aan een rustig

bloed op bijvoorbeeld gebruikte naalden of via

Paarden en mensen zijn echter zogenaamde

paard dat erg druk wordt, of juist een lastig

bloedtransfusies. Infectieuze anemie steekt af

‘eindgastheren’ en kunnen de ziekte wel

paard dat heel rustig in de omgang wordt. De

en toe in de ons omringende landen de kop op,

krijgen maar niet verder verspreiden, omdat

neurologische verschijnselen treden vaak

maar is in Nederland nog nooit aangetoond.

het virus in paarden en mensen zichzelf

acuut op en kunnen snel verergeren. Soms

nooit genoeg kan vermeerderen om een

worden deze paarden atactisch of raken zelfs

volgende mug te besmetten.

in meer of mindere mate verlamd (foto 4).

Symptomen
Het EIA virus kan drie verschillende ziektevor-

Het is goed om zich te realiseren dat deze

men veroorzaken: een acute, een chronische

Symptomen

verschijnselen natuurlijk ook andere oorzaken

(foto 3) en een symptoomloze vorm. Incidenteel

De ziekte kan bij het paard ongemerkt

kunnen hebben die op dit moment veel

zal een paard aan de acute vorm sterven. De

voorbijgaan, maar kan ook koorts, vermin-

waarschijnlijker zijn. Wanneer meerdere

chronische vorm wordt gekenmerkt door

derde eetlust en sloomheid veroorzaken.

paarden neurologische klachten vertonen, kan

regelmatige opﬂikkeringen van sloomheid en

Incidenteel wordt ook koliek gezien. Soms

men denken aan de neurologische vorm van

koorts. Het paard zal op den duur gaan

kunnen ook meer of minder ernstige

rhinopneumonie, botulisme of een andere

vermageren en een dorre vacht krijgen. In het

neurologische klachten optreden. In hoeverre

intoxicatie. Bij een enkel ziek paard moet

bloedonderzoek valt duidelijke bloedarmoede

het virus symptomen veroorzaakt hangt af van

vooral gedacht worden aan trauma of een

op. De paarden met de symptoomloze vorm

verschillende factoren, zoals de stam van het

hersenvliesontsteking.

hebben geen klachten maar zijn via de

virus, de mate van besmetting maar ook de

steekvliegen of naalden wel besmettelijk voor

weerstand van de gastheer. De neurologische

Diagnose

andere paarden.

klachten kunnen heel variabel zijn: spiertril-

Het is niet alleen belangrijk voor paarden dat
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De chronische vorm van Equine Infectieuze Anemie wordt gekenmerkt

Paarden die het West-Nijl Virus onder de leden hebben worden soms

door regelmatige opflikkeringen van sloomheid en koorts. Het paard zal

atactisch of raken zelfs in meer of mindere mate verlamd.

op den duur gaan vermageren en een dorre vacht krijgen.

het West-Nijl virus zo snel mogelijk herkend

Preventie

eind 2008 en ook in 2009 een aantal gevallen

wordt, maar ook voor mensen! Daarom moet er

Aangezien het paard een eindgastheer is en de

van het West-Nijl virus bij paarden en mensen

bij paarden met neurologische verschijnselen

ziekte dus niet verder kan verspreiden, zijn er

in Noord-Italië en Oostenrijk vastgesteld. Het

zonder duidelijke oorzaak onderzocht worden

geen Europese of nationale regels voor de

is dus mogelijk dat ook wij hier in Nederland

of het West-Nijl virus de oorzaak zou kunnen

bestrijding en de preventie van de ziekte. Als

binnen afzienbare tijd met deze ziekte te

zijn. Om dit te testen stuurt de dierenarts een

het West-Nijl virus Nederland zou bereiken,

maken zullen krijgen.

bloedmonster van het paard naar de Gezond-

moet de eigenaar dus zelf zorgen voor

heidsdienst voor Dieren (GD). Hier wordt een

preventieve maatregelen, zodat zijn of haar

screening uitgevoerd op antilichamen tegen

paarden niet besmet kunnen worden. Dit kan

het West-Nijl virus en verwante virussen.

door muggenbeten te voorkomen en/of door

Dit artikel werd

Eventueel kan deze test ook uitgevoerd worden

te vaccineren. In Nederland is er sinds deze

geschreven door

op hersenvloeistof, dan is het nog betrouwbaar-

zomer voor paarden, in tegenstelling tot voor

veterinairen

der. Bij een positieve uitslag moet het West-Nijl

mensen, een vaccin tegen het West-Nijl virus

verbonden aan de

virus bevestigd worden door een meer

beschikbaar. In Amerika zijn de resultaten van

Universiteit

speciﬁeke en bewerkelijke test bij het Rijksinsti-

vaccinatie bij paarden tegen het West-Nijl

Utrecht, Faculteit

tuut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Als

virus zeer goed. Een voorbode van het

Diergeneeskunde. Medewerkers van de

een paard met neurologische symptomen sterft

West-Nijl virus kunnen grote aantallen dode

Faculteit Diergeneeskunde verzorgen

of geëuthanaseerd wordt zonder een diagnose,

vogels zijn, want zij kunnen het reservoir van

regelmatig een bijdrage in PaardenSport.

is het altijd heel verstandig om in Utrecht bij de

deze ziekte zijn. Als zich plotseling vogelsterfte

In deze artikelen geven zij een toelichting

Faculteit Diergeneeskunde (FD) of in Deventer

voordoet, is het verstandig dit te melden. Dan

op een bepaald veterinair probleem en

bij de GD een sectie te laten uitvoeren om

zal er ook onderzoek naar het West-Nijl virus

de bijbehorende diagnose en therapie.

alsnog een diagnose te stellen.

gedaan worden.

Therapie

Na de introductie van West-Nijl virus in

Er is geen speciﬁeke therapie tegen het

Amerika in 1999, heeft deze aandoening zich

Bronvermelding

West-Nijl virus. Als een paard ziek wordt, kan

in enkele jaren van de oostkust naar de

‘Emerging vector-borne diseases’ bij het

het alleen ondersteunend geholpen worden.

westkust verspreid. Na de introductie van

paard. Sloet van Oldruitenborgh-Ooster-

Ongeveer 70% van de paarden die neurologi-

vaccins tegen het West-Nijl virus voor paarden

baan MM, Goehring LS, Koopmans MPG,

sche symptomen laten zien, verbetert. Dit

en de enorme publieke campagnes voor

van Rijn PA en van Maanen C. Tijdschrift

herstel kan maanden duren en er kunnen

muggenbestrijding, vormt het virus bij

voor Diergeneeskunde 2009; 134: 439-447.

restverschijnselen overblijven zoals ataxie.

paarden geen probleem meer. In Europa is er
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studeerde scheikundige
technologie aan de TU Delft en behaalde haar doctorstitel in de
scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2006 werkt
zij bij het Centraal Veterinair Instituut als epidemiologisch
modelleur. Haar expertise omvat het modelleren en analyseren van
de verspreiding van infectieuze dierziekten, zoals klassieke
varkenspest, mond- en klauwzeer en aviaire influenza. Met de door
haar ontwikkelde modellen kon de effectiviteit van
vaccinatiestrategieën tegen deze ziekten geëvalueerd worden.
Binnen het project ‘Preventie en bestrijding Afrikaanse Paardenpest
in Nederland’ heeft zij modelonderzoek gedaan naar de verspreiding
van APP in Nederland en het effect van bestrijdingsmaatregelen
daarop.

Hoe verspreidt APP door Nederland?
Afrikaanse paardenpest (APP) is eenvirale ziekte die wordt verspreid door knutten. In 2006
bleek de nauw verwante ziekte blauwtong zich in Nederland te kunnen verspreiden, en
sindsdien wordt ook APP beschouwd als een potentiële bedreiging voor de Nederlandse
paardenpopulatie. Met een zogenoemd vector-gastheer model kan onderzocht worden of en
hoe de ziekte zich kan verspreiden in Nederland. Daarvoor worden de huidige kennis van de
infectiebiologie van APP en de (geschatte) aantallen knutten en paarden in Nederland
gebruikt. Zo kan bekeken worden hoe groot het effect van de verschillende parameters is. Met
name de hoeveelheid knutten per paard bepaalt of de ziekte kan spreiden, en deze aantallen
variëren zowel over het jaar als over het land. Bovendien is nog onvoldoende bekend welke
rol niet-gevoelige gastheren (koeien, schapen, etc.) spelen. De grootste kennislacune is dan
ook de competentie en de gastheervoorkeur van de verschillendeknuttensoorten die hier
voorkomen.
referentie: Jantien A. Backer en Gonnie Nodelijk (2011) Transmission and Control of African
Horse Sickness inThe Netherlands: A Model Analysis, PLoS ONE6 e23066. (via:
www.plosone.org)
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Samenvatting
Onderzoeksvraag
Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken van de financieel economische gevolgen van
een uitbraak met Afrikaanse Paardenpest (APP) in Nederland (NL), onderverdeeld naar de
kostencomponenten
•
•

“Bestrijdingskosten” oftewel kosten die direct gerelateerd zijn aan het implementeren
van bestrijdingsmaatregelen (directe kosten) en
“Gevolgschade” oftewel de schade als gevolg van de geïmplementeerde
bestrijdingsmaatregelen zoals handelsbeperkingen door vervoersrestricties.

Werkwijze
Voor de kostenberekening dienden uitgangspunten omtrent i) de structuur van de Nederlandse
paardenhouderij, ii) de verspreiding van het APP virus, iii) de bestrijding van de ziekte en iv)
de impact van bestrijdingsinstrumenten op de uitvoering van bedrijfsactiviteiten nader
gedefinieerd te worden. Aangezien er t.a.v. deze uitgangspunten weinig gegevens beschikbaar
zijn, heeft deze definiëring waar mogelijk in nauwe samenwerking met experts vanuit de
praktijk, overheid en wetenschappelijke instellingen plaatsgevonden.
Het rekenmodel koppelt de verschillende invoercomponenten zodanig dat het in staat is om de
directe kosten en de gevolgschade van een APP uitbraak te berekenen voor de afzonderlijke
stakeholders (t.w. verschillende typen paardenhouders). Aggregatie van de resultaten op
stakeholder niveau naar een algeheel resultaat op nationaal niveau geeft vervolgens inzicht in
de financieel economische gevolgen van de Nederlandse paardenhouderij als geheel.
Structuur NL paardenhouderij
Centraal bij de berekeningen staat de structuur van de houderij, welke op basis van de
beschikbare informatie als volgt is gedefinieerd (tabel S1);
Tabel S1. Definiëring Nederlandse paardenhouderij.
aantal houderijen
Houderij - type
Hengstenhouderij
Merriehouderij
Opfok
Pensionstal
Manege
Africhtings- Sportstal
Sportpaardenhandel
Overige handel
Prive stal*
Totaal in NL

totaal aantal
paardachtigen per
houderij

totaal aantal
paardachtigen per
houderij-type

700
2.000
650
2.500
1.200
500
50
250

41
31
49
20
61
30
39
29

28.700
62.000
31.850
50.000
73.200
15.000
1.950
7.250

75.000

2,4

180.000

82.850

449.950

* )

Een privé-stal betreft in deze studie een onderkomen voor paardachtigenen welke niet worden
gebruikt ten behoeve van inkomensverwerving; deze kan dus paarden van meerdere particuliere
hobbyhouders huisvesten.

Kenmerkend is het grote aandeel hobbymatige houderijen (90%) t.o.v. de bedrijfsmatige
houderijen. Op deze hobbymatige houderijen staat zo’n 40% van de paardachtigen gehuisvest.
Het aandeel pensionpaarden en –pony’s hierbij opgeteld (87.200 stuks gehuisvest op maneges
en pensionstallen), weerspiegelt het aandeel paardachtigen in hobbymatig eigendom, hetgeen
gelijk is aan 60%. Op basis van de geschetste definiëring omvat NL gemiddeld 2
paardenhouderijen per km2 en huisvest een gemiddelde houderij 5,43 paardachtigen.

Kosten bestrijdingsinstrumenten
De kosten zijn berekend aan de hand van de beschikbare APP bestrijdingsinstrumenten, te
weten;
1) Aangifteplicht resulterend in een APP bevestiging
2) Besmette dieren euthanaseren
3) Instellen van gebieden met vervoersverboden
4) Noodvaccinatie
5) Beschermen van paardachtigen tegen de vector
6) Monitoring en surveillance
Kosten uitbraakscenario’s
Binnen deze studie is gewerkt met een drietal uitbraakscenario’s om inzicht te krijgen in de
omvang van de bestrijdingskosten (=directe kosten) en gevolgschade gegeven een bepaalde
omvang en tijdsduur van de uitbraak (tabel S2). Daarnaast is een scenario doorgerekend op
basis van de veronderstelling dat de gehele paardenpopulatie preventief gevaccineerd wordt
n.a.v. een uitbraak in een buurland (scenario ‘preventief’).
Tabel S2. Omschrijving van doorgerekende uitbraakscenario’s.
Scenario
Scenario
‘beperkt’ ‘uitgebreid’
Verspreiding

beperkt

Aantal gedetecteerde bedrijven
Periode 1ste detectie tot vrijverklaring
Aantal knutseizoenen met verspreiding

uitgebreid

Scenario
‘langdurig’

Scenario
‘preventief’

discontinu

geen

413

1.657

1.657

0

27 mnd

30 mnd

38 mnd

18 mnd

1

1

2

0

Vaccinatie gebied

20 km

heel NL

heel NL

heel NL

Oppervlakte vaccinatiegebied (km2)

7.854

41.526

41.526

41.526

3 mnd

6 mnd

14 mnd

6 mnd

Periode 1

ste

detectie tot laatste vaccinatie

Op basis van de gedefinieerde uitbraakscenario’s zijn de totale bestrijdingskosten ofwel de
directe kosten van een APP uitbraak op nationaal niveau berekend. De resultaten hiervan staan
weergegeven in tabel S3. Het totaal aan bestrijdingskosten wordt grotendeels bepaald door de
organisatiekosten en de kosten van de maatregelen tegen de vector.
Table S3. Bestrijdingskosten van een APP uitbraak gegeven de gedefinieerde scenario’s.
Scenari Scenario Scenario Scenario
‘uitgebrei ‘langdur ‘preventi
o
d’
ig’
ef’
‘beperk
t’
Bestrijdingskosten totaal
(mln)
organisatie (mln)
controle (mln)
vaccinatie (mln)
vectormaatregelen (mln)
monitoring en surveillance
(mln)
overig (mln)
(diagnose, euthanasie,
compensatie)

101,0

194,71

231,7

88,4

56,0

56,0

72,0

46,0

3,6

7,2

24,2

4,3

2,7

14,1

14,1

14,1

27,8

75,5

79,9

8,4

7,4

27,3

27,4

15,6

3,5

14.1

14.1

0,0

Een vergelijking tussen het ‘beperkte’ scenario en het ‘uitgebreide’ scenario geeft inzicht in de
gevoeligheid van de kostencomponenten voor de ernst van de uitbraak; het tijdsverloop is min
of meer vergelijkbaar doordat in beide scenario’s de verspreiding beperkt blijft tot 1
knutseiszoen.
Het verschil in bestrijdingskosten is gelijk aan 93,1 mln wat merendeel
veroorzaakt wordt door een verschil in kosten van de maatregelen tegen de vector (51%) en
monitoringskosten (21%). Hoewel de veronderstelde uitbraak in het ‘uitgebreide’ scenario 4 x
groter is dan in het ‘beperkte’ scenario spelen kosten gerelateerd aan de gedetecteerde
bedrijven (diagnose, euthanasie, compensatie) een ondergeschikte rol. Vanwege de vaccinatie
van de volledige populatie nemen in het bijzonder de kosten voor het verplicht opstallen sterk
toe als ook de actieve klinische surveillance.
De veronderstelde verspreidingsomvang is hetzelfde in de scenario’s
‘uitgebreid’ en
‘langdurig’; een vergelijking van de resultaten tussen deze scenario’s geeft echter zicht op de
impact op de bestrijdingskosten van een verlengde tijdsduur. In scenario ‘uitgebreid’ is de
verspreiding beperkt tot 1 knuttenseizoen en in scenario ‘langdurig’ verdeeld over 2 seizoenen.
De bestrijdingskosten verschillen €37,6 mln in totaal. Dit verschil is voornamelijk het gevolg
van het verschil in organisatie- (43%) en controlekosten (45%) ; door de verlengde tijdsduur
in het ‘langdurige’ scenario nemen deze toe.
Een vergelijking van het scenario ‘preventief’ met de overige scenario’s geeft een indicatie van
de directe kosten die voorkomen kunnen worden indien door een preventieve noodvaccinatie
een uitbraak voorkomen wordt. Deze indicatie is echter een onderschatting vanwege het
achterwege laten van de gevolgschade. De gevolgschade neemt over het algemeen toe met de
periode tot vrijverklaring. Een kwantificering van de gevolgschade vereist een nader inzicht in
het verloop in de situatie van de afzonderlijke houderijtypen door de tijd (getroffen, in 20 km
zone, in B/T gebied, etc.). Door het ontbreken van deze epidemiologische informatie is slechts
een globale indicatie van de gevolgschade verkregen door i) te rekenen op basis van een
gemiddelde houderij, ii) te veronderstellen dat de handelsrestricties voortduren tot het
moment van vrijverklaring (=overschatting), iii) aan te nemen dat alle houderijen gedurende
die tijd een ongewijzigde bedrijfsvoering voeren (= overschatting) en iv) de marktprijs
ongewijzigd blijft (=onderschatting). Onder deze veronderstellingen komt de gevolgschade
overeen met de bedragen zoals weergegeven in tabel S4.
Tabel S4. Indicatieve gevolgschade per scenario in mln.
Scenario
Scenario
Scenario
‘beperkt’
‘uitgebreid’ ‘langdurig’
€ 171,0
€ 234,0
€ 283,9
Gevolgschade totaal
vaccinatie: verlies
slachtopbrengst
vervoersrestrictie < 60
dgn
leegstandschade < 60
dgn
vervoersrestrictie> 60
dgn

Scenario
‘preventief’
€ 158,1

€ 10,2

€ 53,7

€ 53.,6

€ 53,7

€ 4,4

€ 4,4

€ 4,4

€ 4,4

€ 0,2

€ 0,9

€ 0,9

€0

€ 156,2

€ 175,0

€ 224,9

€ 100,0

Uit tabel S4 valt af te leiden dat de gevolgschade grotendeels bepaald wordt door de schade
t.g.v. vervoersrestricties, resulterend in schadebedragen die boven de directe kosten
uitkomen. Gezien het feit dat deze schade enkel in de professionele houderij (=10% van alle
houderijen) geleden wordt, mag op basis van deze resultaten – ondanks het indicatieve
karakter - de ernst van deze schade voor de professionele houderij duidelijk zijn.

Discussie en conclusie
Bestrijdingskosten die vooral met de ernst van de uitbraak variëren (vergelijking scenario
‘beperkt’ met scenario ‘uitgebreid’) zijn de kosten voor de maatregelen tegen de vector
(kosten voor het opstallen van de paarden en pony’s) en de kosten voor monitoring en
surveillance. Qua tijdsduur van de uitbraak zijn met name de organisatiekosten en
controlekosten van belang (vergelijking scenario ‘uitgebreid’ met scenario ‘langdurig’).
De gevolgschade komt qua order van grootte boven de bestrijdingskosten uit. Deze schade
wordt op slechts 10% van de houderijen geleden wordt, namelijk bij de professionele houderij.
Gezien de handelsbeperkingen t.g.v. de vervoerrestricties worden africhtings/sportstallen en
handelsstallen hierbij het hardst getroffen.
Volledig rapport:
Het volledige rapport is in te zien via http://edepot.wur.nl/168958
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Quick AHS spread is foreseen
Transmission by endemic Culicoides spp.??
AHS control is difficult
 Vector-borne disease
 I&R system
 (Inter)national movements
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suitable vaccine
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