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Dier & gezondheid
In het nieuws... VHD bij het konijn
VHD (ook wel VHS genoemd) is een besmettelijke ziekte bij het konijn. VHD is een afkorting van
Viral Haemorrhagic Disease. Een dodelijke virusziekte. De ziekte is voor het eerst waargenomen
in China, maar komt sinds 1988 ook voor in Europa. Er zijn twee varianten van het virus, het klassieke virus en een variant op dat virus. Deze variant (VHD2 genoemd) is pas eind 2015 voor het
eerst gesignaleerd in Nederland. Door de recente opkomst van deze ziekte is dit momenteel een
veelbesproken onderwerp.
Verspreiding
VHD (de klassieke en de nieuwe vartiant) is erg besmettelijk en wordt overgebracht door
direct contact tussen konijnen, besmet materiaal (bodembedekking, hooi, hokken,
gras), via vogels, vlooien en muggen en zelfs via schoenzolen. Het wordt uitgescheiden via urine en ontlasting. Het kan heel lang overleven op schoenen of
kleding bij kamertemperatuur en is bestand tegen vorst. Het komt bij wilde
konijnen voor.
De symptomen
VHD is een snel verlopende ziekte die in zeventig à negentig procent
van de gevallen dodelijk is. Het veroorzaakt een leverinfectie en daardoor inwendige bloedingen. Er zijn meestal geen symptomen te zien en
het konijn is ineens dood. Soms ziet men het konijn kort voor overlijden
stilletjes in een hoekje zitten, stoppen met eten, benauwd worden, diarree krijgen, koorts krijgen, schreeuwen, een epileptische aanval of koorts
krijgen. De tijd tussen besmetting en ziekteverschijnselen is een à twee
dagen. Bij de variant VHD2 kan het ook zijn dat er sprake is van leverfalen en
dat de incubatietijd twee weken is voor sterfte volgt.
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Hoe kan ik het voorkomen?
Zorg ervoor dat wilde konijnen geen contact kunnen
maken met uw konijn en probeer insecten te weren
(horren). Zorg voor een goede hygiëne van het hok en
pluk geen gras of iets dergelijks voor uw konijn in een
gebied waar wilde konijnen voorkomen. Gras uit andere gebieden goed wassen. Vaccineren is de belangrijkste
preventie.
Vaccineren
Sinds 2012 zijn er een vaccinatie voor VHD(1) en myxomatose die eenmaal per jaar gegeven moet worden.
Het kan vanaf een leeftijd van zes weken. Voor VHD2 is
er een vaccin beschikbaar dat een half jaar werkt en na
de eerste keer binnen zes weken herhaald moet worden. Dit vaccin mag gegeven worden vanaf een leeftijd
van tien weken en kan niet tegelijk met het VHD1-vaccin gegeven worden. Het VHD2-vaccin is echter, omdat
er sinds begin 2016 erg veel vraag naar is, tot juni 2016
niet leverbaar. VHD1 en VHD2 hebben echter wel een
kruisreactie. Dat betekent dat een konijn dat gevaccineerd is tegen VHD1 waarschijnlijk minder gevoelig is
voor VHD2. Om gevaccineerd te kunnen worden moet
een konijn gezond zijn en daarom wordt een konijn
altijd nagekeken voor het vaccin gegeven wordt. Een
vaccinatie verlaagt namelijk de weerstand in de eerste
week na de vaccinatie en dan kunnen sluimerende problemen juist opkomen. Op dit moment is VHD2 nog
niet in Brabant gesignaleerd, maar muggen en vliegen
houden zich niet aan provinciegrenzen. Bovendien
komen myxomatose en VHD1 wel in Brabant voor, dus
vaccineren is altijd verstandig.
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