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Hondsdolheid in het nieuws!
Vorige week stonden de kranten er vol van: in de
Randstad zijn twee puppy’s met hondsdolheid (rabiës) aangetroffen. Beide puppy’s waren vier maanden
oud en kwamen uit Bulgarije. In 2012 was er ook een
geval van rabiës in de Randstad bij een hond afkomstig uit Marokko. In Nederland zijn, behalve bovenstaande honden, sinds 1991 geen dieren met rabiës
geweest en we hoeven ons daar dan ook weinig zorgen om te maken. Maar waarom is er dan zoveel aandacht voor de twee patiëntjes?
Wat is hondsdolheid (rabiës)?
Rabiës is een virusziekte die door speeksel
wordt overgedragen. Alle dieren en ook
mensen kunnen besmet raken door een beet
of lik van een dier met rabiës. Het virus
zorgt voor aantasting van de hersenen
zodat het dier agressief en onrustig
wordt, overgevoelig voor fel licht en
geluid, bang voor water wordt, krampaanvallen krijgt, gaat kwijlen en uiteindelijk in
coma raakt en sterft. Maar de besmetting
kan al overgedragen worden voordat het
dier symptomen heeft.
Komt rabiës in Nederland voor?
Eigenlijk niet, sinds 1991 is er alleen bij de bovenstaande drie honden rabiës aangetroffen. En deze
waren niet afkomstig uit Nederland, maar uit OostEuropa en Noord-Afrika. De laatste uitbraak van rabiës in Nederland dateert uit 1988. Sindsdien worden
vleermuizen en vossen stelselmatig gecontroleerd,
maar de laatste jaren zijn er geen besmette dieren
aangetroffen. Onder mensen wordt zo’n elke vijf jaar
een rabiësbesmetting gezien, meestal na een beet van
een hond, vleermuis of aap in Azië of Afrika.
Wat moet ik doen bij een verdenking van rabiës?
Mocht u een vos, vleermuis of ander wild dier aantreffen dat onverwacht tam is (pas op: een vleermuis die
zich door een hond of kat laat vangen is onverwacht

tam!), raak het dan niet met blote handen aan. In het
geval van een gevangen vleermuis; zet een bloempot
of iets anders zwaars over de vleermuis heen als hij
nog leeft. Neem de levende of dode vleermuis mee
naar de dierenarts. Alle vleermuizen die in 2013 worden gevangen worden opgestuurd naar het laboratorium om gecontroleerd te worden op rabiës. Dit is een
overheidsmaatregel, maar omdat er al jaren geen rabiës meer is gevonden in Nederlandse vleermuizen,
wordt de maatregel in 2014 waarschijnlijk aangepast.
Laat de huisdieren die contact hebben gehad met de
vleermuis of vos controleren door een dierenarts. Is
uw huisdier niet gevaccineerd tegen rabiës? Dan wordt
hij waarschijnlijk alsnog gevaccineerd. In een land
waar de kans zeer klein is om rabiës op te lopen lijken
deze maatregelen erg streng, maar ze zijn zo omdat we
absoluut niet willen dat uw huisdier ziek
wordt.
Wat kan ik preventief
tegen rabiës doen?
Uw huisdier kunt u laten vaccineren
tegen de ziekte. Het vaccin moet elke
drie jaar herhaald worden. Als uw dier
enkel in Nederland verblijft is vaccineren niet nodig. Als uw huisdier
naar het buitenland gaat (ook als het
om een EU-land gaat) is vaccineren
tegen rabiës echter verplicht. Dat uw
huisdier gevaccineerd is tegen rabiës
moet u aan kunnen tonen door middel
van het vaccinatiepaspoort en sommige landen stellen
een penning aan de halsband op prijs. Gaat uw huisdier op reis naar een land buiten de Europese Unie?
Controleer dan of het ook nodig is om door middel van
een bloedtest aan te tonen dat uw dier voldoende
gevaccineerd is.
En de mens?
In Nederland hoeft u zich zeker geen zorgen te maken.
Pas in landen buiten de Europese Unie op met het
aaien van honden en andere dieren. Gaat u voor langer dan drie maanden naar een land waar rabiës voorkomt of gaat u in zo’n land werken met dieren?
Informeer dan naar de mogelijkheid u te laten vaccineren bij de GGD.
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