Vragen en antwoorden zeehondensterfte in de Waddenzee
Afgelopen weken zijn in Duitsland en Denemarken opvallend veel dode zeehonden
gevonden die een griepvirus dragen. Het virus is nu ook aangetroffen bij zeehonden in het
Nederlandse Waddengebied. Dit betekent dat er de komende tijd langs de Nederlandse kust
meer zieke of dode zeehonden kunnen worden aangetroffen dan normaal.
1. Hoeveel zeehonden zijn er in Nederland?
In Nederland leven ongeveer 10.000 gewone zeehonden en ruim 5000 grijze zeehonden.
2. Welk virus is het?
Het griepvirus waarmee de zeehonden zijn besmet is een vorm van een vogelgriep
(influenza griepsubtype H10N7).
3. Waar hebben de zeehonden last van?
De zeehonden krijgen last van hun ademhalingssysteem zoals keel, luchtwegen en
longen, daar wordt het virus ook vooral aangetroffen.
4. Kunnen andere dieren ook ziek worden?
Een griepvirus kan zich snel aanpassen en veranderen. Het publiek wordt daarom
aangeraden afstand te houden van dode en zieke zeehonden en te zorgen dat hun
huisdieren er niet mee in aanraking komen. Deze maatregel geldt ook als er geen sprake
is van grotere sterfte dan normaal. Zeehonden kunnen allerlei ziektes bij zich dragen die
overdraagbaar kunnen zijn op andere zoogdieren en mensen.
5. Is het H10N7 virus overdraagbaar van zeehonden op mensen?
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft aangegeven dat de kans
dat het H10N7 virus van zeehond tot mens overspringt klein is. Dit kan alleen gebeuren
als er intensief contact is tussen zeehond en mens. Daarom wordt geadviseerd om mens
en dier op afstand te houden van dode en zieke zeehonden. Deze maatregel geldt ook
als er geen sprake is van grotere sterfte dan normaal. Zeehonden kunnen allerlei ziektes
bij zich dragen die overdraagbaar kunnen zijn op andere zoogdieren en mensen.
6. Welke zeehondensoorten zijn er in Nederland?
De gewone en grijze zeehond.
7. Komt het griepvirus bij beide zeehondensoorten voor?
Het virus is tot nu toe alleen bij de gewone zeehond gevonden.
8. Is het virus een bedreiging voor de populatie?
Het gaat goed met de zeehondenpopulatie in Nederland. Op basis van de huidige
gegevens, is het niet te verwachten dat het virus de populatie zeehonden in gevaar
brengt.
9. Wat gebeurt er als een zieke of dode zeehond aanspoelt op het strand?
Zieke gestrande zeehonden moeten zoveel mogelijk met rust worden gelaten. Omdat
het goed gaat met de populatie zeehonden is het niet nodig om een zieke zeehond op te
vangen. Zo nodig kan een dierenarts bepalen wat er met een ziek dier verder gebeurt.
De gemeente is verantwoordelijk voor het afvoeren van dode zeehonden.

