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BLUETONGUE (BLAUWTONG)
Beschadigt de bloedvaten
Symptomen
Hoge koorts, zwelling en ontsteking
van mond- en neusslijmvlies
Laatste uitbraak in Nederland
2008

wetenschap

ALERT ZIJN OP
BLUETONGUE
Infecties met het bluetonguevirus zijn in 2015 op verschillende plekken in
Europa vastgesteld. In Frankrijk ging het om 143 gevallen van serotype 8.
Ook in Zuidoost-Europa waart het virus rond, hier gaat het om serotype 4.
In augustus 2006 kreeg Nederland voor het eerst te maken met bluetongue. Het veroorzakende virus was bluetonguevirus serotype 8 (BTV-8). In 2007 kwam bluetongue
terug, niet alleen eerder in het jaar, maar ook veel uitgebreider en veel heftiger. Eind
2007 hadden in Noordwest-Europa meer dan 50.000 bedrijven een BTV-8 besmetting
gemeld. Alleen al in de tweede helft van 2007 stierven in ons land ruim 27.000
schapen aan bluetongue. In 2009 deden zich geen uitbraken meer voor en sinds 2012
is Nederland weer officieel bluetonguevrij.
BTV-8 in Frankrijk in 2015
Op 21 augustus 2015 kwamen verschijnselen van bluetongue voor bij één ram op een
rundvee- en schapenbedrijf in Midden-Frankrijk. Bloedonderzoek bevestigde dat BTV-8
de oorzaak was. Ruim drie weken later bevestigden de Franse autoriteiten deze uitbraak en het aantal bevestigde gevallen nadien is gestaag opgelopen. Opvallend bij
deze gevallen is het lage aantal dieren met klinische verschijnselen. Of het om exact
hetzelfde BTV-8 gaat dat in de periode 2006-2008 circuleerde is nog steeds niet helemaal duidelijk.

WAT IS BLUETONGUE?
Bluetongue of blauwtong is een virusziekte van herkauwers die wordt overgebracht door verschillende culicoidessoorten. Het virus vermeerdert zich in
bloedvormende organen en in cellen die
de binnenbekleding vormen van bloedvaten. Beschadiging van bloedvaten
leidt tot bloedstolling of het uittreden
van bloedvloeistof en zwelling.
Bij ernstige zwelling en circulatieproblemen kan zuurstoftekort ontstaan en
als gevolg daarvan soms een blauwe tong.
Daaraan ontleent de ziekte haar naam.

BTV-4 in Zuidoost-Europa
Na een uitbraak met ernstige klinische verschijnselen en sterfte in 2014, heeft BTV-4
in 2015 voor nieuwe uitbraken gezorgd. Na Roemenië, Slovenië, Bosnië-Herzegovina,
Hongarije en Italië maakte Oostenrijk eind 2015 melding van het voorkomen van BTV-4.
Verwachtingen voor 2016
In Europa hebben BTV-1, -2, -4, -8, -9 en -16 voor uitbraken van bluetongue gezorgd.
Als BTV-4 overwintert is het risico op introductie en verspreiding in Nederland niet
verwaarloosbaar klein, maar het risico voor BTV-8 is groter. Deze risico’s zijn afhankelijk van factoren die overwintering beïnvloeden zoals de temperatuur, en de vaccinatiegraad in ons omringende landen. Aanvoer van besmette dieren is een belangrijke
risicofactor voor introductie. Alertheid is geboden.
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