Pseudo-vogelpest

Voorplaat:
Amerikaanse affiche.

Overgenomen uit "Zien en horen"
(orgaan van de Alg. Inspectie Dienst),
no. 38, maan 1971.
A Uleur: H. C. Everhard,
Veeartsenijkundige Dienst, Leidschendam.

EEN RAMP
VOOR DE PLUIMVEEHOUDER

l. Good practice, George, m using rodenticides:

1. Een goede gewoonte, George, bij de

2. Know all about the material you are
using:

2. Zorg dat je alles weet over het materiaal dat je gebruikt.

3. Mix it by the rules:

3. Meng het volgens de aangegeven gebruiksaanwijzing.
Meng het op een veilige manier.
Meng het precies, niet sterker of zwakker.

Mix it safely:
Mix it surely - no more no less:

toepassing van rattenbestrijdingsmiddelen.

4. La bel it correctly:

4. Voorzie het van een duidelijk etiket.

5. This way fastest to your quick cure rat

5. Hier geeft het lokaas de meeste resul-

medicine:

Vaccinatie en een goede hygiëne zijn de enige mameren

Vertaling

Engelse tekst

taten.

6. Place baits attractively but at f1oor level
not on shelves:

6. Leg het lokaas zo neer, dat het zo aantrekkelijk mogelijk is, niet op legplanken.

7. Clean up afterwards:

7. Ruim het lokaas op na de actie.

8. Get rid of the bodies:

8. Verzamel de cadavers en ontdoe U ervan
op een veilige wijze.

om deze te voorkomen.
Pseudo-vogelpest is één der meest gevreesde besmettelijke dierziekten en werd voor het
eerst in 1926 in Indonesië waargenomen. In 1927 toonde de Engelsman T. M. Doyle aan
dat de ziekteverwekker een virus is. Hij isoleerde dit virus bij een epizoötie, een epidemie
van een besmettelijke ziekte onder dieren, te Newcastle on Tyne. In het Engels is de ziekte
dan ook bekend onder de naam Newcastle disease.
Doyle wist het virus dierexperimenteel te onderscheiden van het vogelpestvirus en de ziekte
kreeg in ons land de naam pseudo-vogelpest.
Een ziekte die verschijnselen vertoont als bij vogelpest, doch door een ander soort virus
wordt veroorzaakt. Sinds 1948 is pseudo-vogelpest een bekend ziektebeeld in Nederland
In maart 1950 deed zich in ons land een uitbraak van de ziekte voor. De Veeartsenijkundige Dienst nam onmiddellijk ingrijpende maatregelen om deze terug te dringen. Tot augustus 1955 werd de ziekte bestreden door middel van het afmaaksysteem. De aangetaste
dieren werden op advies van de Inspecteur van de Veeartsenijkundige Dienst afgemaakt
en de eigenaar werd schadeloos gesteld. De ziekte kon hiermee echter niet worden voorkomen of uitgeroeid.

Enting

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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Het afmaaksysteem werd lang gehandhaafd als gevolg van een internationale afspraak,
die in mei 1951 werd gemaakt door alle landen die samenwerken in het O.1.E., het Office
International des Epizooties te Parijs. Overeengekomen werd onder meer, bij de bestrijding
van pseudo-vogelpest af te zien van het gebruik van levende entstoffen, die gevaar zouden
kunnen opleveren voor het verspreiden van het virus. Enten met een dode entstof geeft een
korte immuniteit, daarom wordt het gebruik van een verzwakt levend vaccin voorgestaan,
dat al naar de gebruikte soort meer of minder virulent kan zijn en daardoor een langere ot
kortere immuniteit veroorzaakt.
Op een in mei 1955 gehouden congres van het O.1.E. werd het Nederlandse voorstel de
enting met verzwakt levende entstoffen toe te staan aangenomen.
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De ziekte

Pseudo-vogelpest vermenigvuldigt zich zeer snel in het hoenderlichaam en maakt het
dier spoedig ziek. De incubatietijd, de tijd die verloopt tussen besmetting en ziek worden,
bedraagt ongeveer 4 tot 11 dagen. Zieke dieren hebben als regel diarree en produceren
mest die groenachtig van kleur is. Ze schudden vaak met de kop en er treden verlammingen
op.
Een karakteristiek verschijnsel is dan ook het doorzakken in de poten, zodat de aangetaste
dieren met het achterlijf op de grond komen te zitten. De ademhalingsorganen kunnen
eveneens worden aangetast, waardoor de dieren in ademnood komen en een rochelend,
soms schreeuwend geluid laten horen. Door verlammingen in het zenuwstelsel valt de nek
vaak terug en ziet men de zogenaamde draainek. In het beginstadium valt een grote lusteloosheid, ruwe bevedering en bij legdieren een plotselinge teruggang van de eierproduktie
door aantasting van de inwendige organen op.
De gevaarlijkste vorm van verspreiding van het virus is die van dier op dier, waarbij de
uitwerpselen en de uitscheiding van neusvocht een belangrijke rol spelen.
Indirect kan de smetstof worden overgebracht via kleding, schoeisel, gereedschap, via wilde
vogels, ratten, honden, katten enz.
Om de verspreiding zoveel mogelijk tegen te gaan, is hygiëne op de bedrijven van groot
belang. Het regelmatig ontsmetten met een ontsmettingsvloeistof is evenals het weren van
vreemde bezoekers, mussen, honden en katten uit de hokken dan ook een eerste vereiste.
De smetstof is ongevoelig voor kou, zonlicht daarentegen oefent een dodende werking uit.
Bestrijdingsmaatregelen

De ontwikkelde vaccins werden getest door de Veeartsenijkundige Dienst. Aanvankelijk
werd gebruik gemaakt van een mild vaccin, bekend als het Hitchnervaccin. Dit bes~hermde
voor korte tijd, zodat de vaccinatie iedere drie maanden moest worden herhaald. Dit leidde
in sommige bedrijfstakken tot moeilijkheden en daarom werd in bepaalde gevallen het
actievere La Sota-vaccin toegepast.
Door het feit dat op vrijwillige basis aanvankelijk vrij veel tegen pseudo-vogelpest werd
geënt, bezat de Nederlandse pluimveestapel een vrij hoge graad van onvatbaarheid. Hierdoor en door de waakzaamheid van de Veeartsenijkundige Dienst behoorden gevallen van
de ziekte tot voor kort in ons land tot de uitzonderingen.
Over de laatste tien jaar bedroeg het gemelde aantal gevallen van de ziekte:
1960
1961
1962
1963
1964

25
20
22
16
23

1965
1966
1967
1968
1969

14
4
0
1
7

Naarmate ons land langer vrij bleef van ernstige uitbraken, verslapte echter de belangstelling voor de vrijwillige enting. Dit bleek uit een toenemende vermindering van de afgenomen hoeveelheid entstof.

Ademnood tengevolge van pseudo-vogelpest.
Foto Stichting Gezondheidsdienst voor Pluimvee, Doorn.

Door het opnemen van de ziekte in de Veewet en vervolgens in een aparte wet, d e "Vogelziektenwet", werd pseudo-vogelpest aangifteplichtig en onderworpen aan speciale bestrijdingsmaatregelen.
Pluimveehouders zijn krachtens deze wet verplicht het optreden van de ziekte op hun
bedrijf te melden bij de gemeente. Ook de dierenarts is verplicht aangifte te doen. De
gemeente stelt de Veeartsenijkundige Dienst op de hoogte, die evenals bij andere besmettelijke dierziekten maatregelen tegen verdere verspreiding neemt.
Een verbod tot het betreden van het bedrijf door plaatsing van waarschuwingsborden, een
tijdelijk verbod om pluimvee of eieren van het bedrijf af te voeren en in zeer ernstige
gevallen e(}n gebod tot het afslachten en vernietigen van de dieren zijn de voornaamste.
Wanneer alle ziekteverschijnselen zijn verdwenen en het gehele bedrijf is gereinigd en ontsmet, kan dit weer worden vrij gegeven.
Onvatbaarheid

Hoewel de ziekte in ons land de laatste tientallen jaren in een milde vorm optrad, achtte
de Veeartsenijkundige Dienst het gewenst, dat regelmatig tegen de ziekte werd gevaccineerd. Afmaken en destructie van ziek en verdacht pluimvee op grond van de Vogelziektenwet werd slechts in uitzonderlijke gevallen noodzakelijk geacht; doorgaans kon worden
volstaan met het insluiten van besmette bedrijven tot de ziekteverschijnselen waren verdwenen.
Vaccinatie geschiedde op vrijwillige basis en was gemakkelijk toe te passen door toevoeging
van entstoffen aan het drinkwater. Daartoe gaven de Gezondheidsdienst voor Pluimvee
en de provinciale Gezondheidsdiensten voor Dieren regelmatig entschema's uit, die de
pluimveehouder bij het enten kon hanteren.
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Daarom werd in samenwerking met de pluimvee-organisaties van begin 1969 af gestreefd
naar een verhogen van de onvatbaarheid door vrijwillige enting. De voorlichting aan
pluimveehouders en het propageren van enting tegen pseudo-vogelpest werden sterk
uitgebreid.
.
.
Op grond van bezwaren van het bedrijfsleven werd de invoering van een verplichte enting
achterwege gelaten.
De jongste uitbraak

De pogingen leverden weinig resultaat op en toen halverwege 1970 een virulenter virus dan
tot dusver in ons land was voorgekomen de kop begon op te steken, trad spoedig grote
sterfte onder het pluimvee op. Onmiddellijk werden strenge maatregelen genomen om de
uitbraak onder de knie te krijgen, maar desondanks greep de ziekte, vooral door de geringe
immuniteit van de pluimveestapel, tegen het einde van 1970 snel om zich heen.
Onder de aangetaste pluimveebedrijven was een hoog percentage dat niet was geënt. Over
de tweede helft van 1970 was het verloop:
juli
4 gevallen
augustus
11 gevallen
september
26 gevallen
oktober
32 gevallen
november
50 gevallen
december
328 gevallen
Totaal over 1970, met enkele gevallen in de eerste drie maanden: 457 gevallen van
pseudo-vogelpest.
Marktverbod

Met ingang van 22 december 1970 vaardigde de Minister van Landbouw en Visserij de
Beschikking markt- en tentoonstellingsverbod pluimvee en dergelijke uit. Hierdoor werden
in geheel Nederland de markten van hoenderachtigen, kalkoenen, eenden, ganzen en duiven
geschorst. Het organiseren van keuringen, tentoonstellingen, verkopingen en andere gelegenheden waarbij deze dieren, afkomstig van verschillende bedrijven, op één plaats tijdelijk
bijeen worden gebracht en vervolgens naar verschillende plaatsen binnen Nederland, niet
zijnde slachterijen, worden vervoerd, werd verboden.
De smetstof is namelijk gevaarlijk voor alle hoenderachtigen, dus voor fazanten, papwen
kalkoenen, parelhoenders, patrijzen enz. Ook voor eenden. Duiven kunnen eveneens
worden besmet, maar dit komt slechts sporadisch voor, waarom met ingang van 30 december 1970 het markt- en tentoonstellingsverbod voor duiven weer kon worden opgeheven.
Het vervoeren van levende kippen en kalkoenen in geheel Nederland werd verboden, met
uitzondering van eendagskuikens. Ook werd een uitzondering gemaakt voor kippen en
kalkoenen die vergezeld zijn van een door een dierenarts gedateerde en ondertekende
verklaring, waaruit blijkt dat bij een door hem op het in de verklaring genoemde bedrijf
van herkomst van de dieren op de dag van het vervoer of op de daaraan voorafgaande dag
ingesteld onderzoek geen klinische verschijnselen van pseudo-vogelpest zijn geconstateerd.
Ingevoerde kippen en kalkoenen werden eveneens van het verbod uitgesloten, mits d~
dieren rechtstreeks van de plaats van grensoverschrijding naar het bedrijf of de slachtenJ
van bestemming worden vervoerd en de dieren vergezeld zijn van een g_ezond~eidsverklaring
van de officiële veterinaire dienst in het land van herkomst. Ook de dieren die rechtstreeks
worden vervoerd naar een onderzoekingsinstituut zijn van het verbod uitgesloten.
Ingaande 28 december 1970 werd een vervoersverbod voor papegaai-achtigen in Nederland
van kracht.

Draainek tenr.revolge van pseudo-vogelpest.
Foto Stichting Gezondheidsdienst voor Pluimvee, Doorn.

De Minister van Landbouw en Visserij besloot half december 1970 met ingang van 15
januari 1971 de vernietiging van pluimveestapels met schadeloosstelling door het Rijk, te
doen beëindigen, welke maatregel naderhand werd verschoven naar eind januari.
Pluimveehouders hadden tot die tijd gelegenheid, hun dieren alsnog te enten en voldoende
onvatbaarheid te laten verkrijgen. Een aan de situatie aangepast entschema werd aan de
pluimveehouders verstrekt.
De uitbraak van 1970 was overigens niet alleen een Nederlands probleem, vele Europese
landen werden of zijn min of meer ernstig door de ziekte bezocht en vooral Engeland lijdt
grote verliezen.
Vele landen sloten echter hun grenzen voor Nederlands pluimvee en Nederlandse eieren,
waardoor onze export grote schade werd toegebracht. In de loop van 1971 werden deze
maatregelen opgeheven, gezien het gunstige verloop van de ziekte in ons land.
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Het verloop over 1971 tot en met september was:
januari
1971
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september

391 gevallen
44
27
30
25
27
14
6
12

onze
muizen 6

Controle

Om onaangename verrassingen door het plotseling optreden van ~en uitbraak van pseudovogelpest in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden, heeft de. directeur van _de Veeartsenijkundige Dienst besloten een regelmatige contr~le ~p de naleving_ va~ de entmg en ?P de
resultaten van deze enting uit te voeren. De Stichting Gezondheidsdienst voor Pluimvee
verleent medewerking aan deze controle, die mede wordt uitgevoer_d op grond van,_ een
verzoek van het bedrijfsleven te komen tot een perma~ent bewakmgs_systeem, teneinde
beter geïnformeerd te zijn over de graad van bescherming van de pluimveestapel en de
werking van de gebruikte entstoffen.
.
Voor fok- en vermeerderingsbedrijven wordt voor deze controle_ gebruik gemaakt_ van
bloedmonsters die reeds worden genomen voor onderzoek op chronische ademhalmgsz1ekte.
Wat mestkuikens en legkippen betreft verzamelt de Veeartsenijkundige Diens~ bloedmonsters op de pluimveeslachterijen. Deze monsters worden op het labor~tonum van de
Gezondheidsdienst voor Pluimvee te Doorn op de mate van onvatbaarheid tegen pseudovogelpest onderzocht.

DE HUISMUIS

(Slot)

Zintuigen en leervermogen
De huismuis is begiftigd met een redelijk Ie e rvermogen dat op een iets hoger peil staat
dan dat van de bruine en zwarte rat (Rattus norvegicus Berkenhout en Rattus rattus L.).
In het territorium kent hij alle wegen, schuilplaatsen e.d. ,,van buiten" (oriëntatievermogen).

Bruine rat (Ra11us norvegicus). Foto Hoofdinsp. Milieuhygiëne.

Van de zintuigen zijn smaak, gehoor en reuk goed ontwikkeld, het gezichtsvermogen is
minder goed, nochtans voldoende voor nachtelijke bezigheden (:. grote ooglens). Evenals
alle kleinere knaagdieren is de huismuis vèrziend; kleuren kan hij niet onderscheiden.
De maximum gehoorgrens ligt bij rat en muis bij 70 à 80.000 trillingen per seconde
(bij de mens tussen 16.000 en 20.000, bij kinderen tot 40.000).
Op hoge, zachte tonen reageert de huismuis gewoonlijk door snel te vluchten; luide, diepe
tonen, lawaai en muziek storen hem nagenoeg niet. Dit laatste was voor het middeleeuwse
volksgeloof aanleiding het dier als muzikaal te bestempelen. Slechte muziek zou hem zelfs
verdrijven, reden waarom men toentertijd een zanger met ondermaatse stemkwaliteiten
zonder schroom kon bekritiseren met de opmerking "je zingt de muizen het huis uit".
Goede muziek daarentegen lokte de dieren in grote scharen aan (rattenvanger van Hameln!).
De reuk, het voornaamste zintuig, bewijst belangrijke diensten bij de voedselkeus en
in het sociale leven: huwelijkspartner en huisgenoten worden vnl. aan de (gemeenschappelijke) geur herkend , terwijl ook de urinemerken als oriëntatiepunten worden benut.
Ernstige neusletsels kunnen het dier dus fataal worden (zie ook "De rat in de pers" in dit
nummer).
De tastzin zetelt hoofdzakelijk in de lange, zeer gevoelige snorharen, die bij het aftasten
van schuilhoeken, nauwe gangen en gaten onmisbaar zijn. Huismuizen, die men van de
tastharen ontdoet, tonen zich zelfs in een vertrouwd milieu bijzonder gehandicapt.
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