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VERSPREIDING

Vliegenlampen en
vogelgriep

Besmetting va n pluimvee kan plaatsvinden door
menselijke contacten en door verplaatsing van
besmet pluimvee of eieren . Uitbraken kunnen ook
worden veroorzaakt door contacten met wild e
vogels of import. Uitbraken blijken samen te vallen
met de trek van vogels. Het vogelgriepvirus HSNl
is vooral in watervogels, zoals ganzen, zwa nen,
meeuwen en steltlopers aa ngetroffen. Via de uitwerpselen van de wi lde voge ls kan water worden
besmet.

In een persbericht claimt lnsectron dat elektrische
insectendoders in stallen en legbatterijen het risico
aanzienlijk beperkt van vliegende insecten die het
vogelgriepvirus verspreiden naar pluimvee.
De vraag is: kunnen vliegen vogelgriep verspreiden?
Het antwoord: het is mogelijk, maar de kans dat vliegen
deze ziekte verspreiden, is klein.

VOGELGRIEP
De begrippen vogelpest en vogelgriep, ofwel
Aviaire Influenza staan voor één en dezelfde
ziekte. Het betreft een virale infectie bij vogels
va n het A-type. Het is nauw verwant aa n het
menselijke griepvirus dat ook tot dit type
behoort. De Aziatische vogelgriep HS Nl is
momenteel regelmatig in het nieuws, omdat is
geb leken dat deze vorm ook overgedragen kan
worden op de mens. Met soms een dodelijke
afloop. De vogelgriep (-pest) die in april 2003
ons land trof, was van het type H7N7.
Als gevolg hiervan zijn toen 30 miljoen kippen
preventief geruimd . En kele tienta ll en mensen
werden besmet (oogontsteking) en een met het
virus besmette dierenarts ove rl eed.

MOGELIJKE OORZAKEN VAN VERSPREIDING
(BESMETTING)

1

Verplaatsi ng van levende voge ls

2
3
4
5
6
7
8
9

Tentoonstellingen, markten
Contact met wilde vogels (watervogels)
Pluimveemest
Materiaal, voertuigen, personen, dieren (dus ook vliegen ?)
De lucht, besmette meststofdeelt jes?
Besmet drinkwater
Pluimveevlees
Eieren (buiten zi jde van het ei)
(advertentie)

STORM de totale oplossing tegen ratten en muizen
• Unieke werkzame stof flocoumafen
• Laagste verbruik

STORM DUMMY detectie blok van 20 gram
SC 60 gr/I spuitmiddel tegen alle kruipende insecten en vliegen
• Geur- en kleurloos
• Lange duurwerking
• Laag verbruik (goedkoop)

GalialHGel
Tegen alle soorten kakkerlakken
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• Aantrekkelijk lokaas
• Altijd de laagste dosering
• Goedkoop in gebruik

GOLIATH Gel lengte en snelheid van werking
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Veldproeven op Duitse kakkerlak
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Keuze uit voeding+ water

Het vage/griepvirus is relatief stabiel en kan tot 105 dagen overleven in uitwerpselen van vogels. Vanaf daar kan het door vliegen opgevangen en/of
overgebracht worden naar pluimvee. Sterker nog, in principe kan alles wat vliegt, kruipt of loopt de ziekte overdragen. Berson's lnsectron® vliegenlampen gebruiken ultraviolet (UV-A) en groen licht om vliegende insecten aan te trekken en t e doden.

ZIE KTEVERSCH IJN SELE N
Besmetting leidt bij pluimvee tot sterk vermin d erde eet!ust, plotseling optredende sterfte,
waterige diarree, waterige ogen en /o f een sn otn eus . Na één of twee etmalen kunnen de di eren
st erven door verstikking, omdat -zoals bij all e
griepsoorten- de luchtwegen en de longen wo rd en aangetast. Het betreft een zee r besm ettelijke ziekte. Daarom worden bij het vaststellen
van de ziekt e de besm ette bed rijven zo sn el
mogelijk geruimd en ontsmet.

BESMETTING VAN MENSEN
In proeven in h et virologisch laboratorium van
het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam
bleek dat katten die met HSNl besmette kuikens hadden gegeten, waren besmet met h et
virus. Het vi rus werd ni et alleen aa ngetroffen in
d e longen, m aa r ook in h et h art, de lever en de
h ersen en . Het virus komt d us niet allee n
binnen via de ademhaling! Voedsel en uitwerpselen kunn en waarschijnlijk ook voor verdere
verspreiding va n h et virus zo rgen.

bruggen, gering zijn . Maar in een warme periode kan deze afstand
m eer dan 1 km bedrage n. Het blijft in veehouderi jbedrijven te allen
tijde va n groot belang om aan de bestri jd ing van knaagdieren, vliegen
en andere plaagdieren veel aandacht te besteden. Vliegenlampen (bij
voorkeur met lijmplaat) kunn en hieraa n een belangrijke bijdrage
leveren.

HET VIRUS
Aan de buitenkant van de griepvirusbolletjes spelen 2 versch ill ende
eiwitten een rol bij h et infecteren van de gastheercellen: het hem agglutin e-eiwit (H) en h et n euraminid ase-e iwit (N). Het eerst e brengt de
koppe ling tot stand zodat het virus de cel kan binnendringen.
Het tweed e zorgt voor verdere infectie van andere, in d e omgeving liggende, cellen. Er zijn t ot nu toe 16 verschillende H-eiwitten gevo nden
(Hl t / m H16) en 9 N-ei witten . In 19 18 veroorzaakte type Hl N l een
griepuitbraak (de Spaanse griep) di e aan meer dan 40 miljoen men sen
het leven kostte. Ook de Aziatische gri ep (1957), de Hong I<ong griep
(1966) en de Russisch e griep (1977) leverde vele slachtoffers op.

Griepvirus - schematische weergave

ANTWOORD OP DE VRAAG
Bij de uitbraa k van vogelpest in 2003 werd n a
ruiming op a ll e bedrijven giftig lokaas uitgezet
ter bestrijding van ratten en mui ze n. Dit
gebeurde om ve rd ere verspreiding van de vogelpest naar de o mgeving te voo rkomen . Ook
mensen, voertuigen en m aterialen werden ontsmet om verspreiding tegen te gaan.
Verondersteld wordt dat door middel van laarze n, schoenen , autobanden, kratten en poten
of andere delen va n kna agdi eren het griepvirus
kan worden ve rspreid. Als knaagdieren h et
virus kunn en overdragen, zo ud en vliegen dit
oo k moeten kunnen. Of vli egen dit ook daadwerkelijk doen, blijkt niet uit de literatuur.
Het lijkt waarschijnlijk, aangezien andere dieren
en m en sen het virus ook kunnen verspreiden.
In de koud e peri ode zullen vli egen minder aa nwezig zijn en za l de afstand die vliegen ove r-
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