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Ernstige leverbotbesmetting in
West-Nederland
e Werkgroep Leverbotprognose
(Gezondheidsdienst voor Dieren en
de WUR) heeft vastgesteld dat in WestNederland een ernstige leverbotbesmetting op gras aanwezig is. Hieraan zijn
vooral de natte omstandigheden in
september en oktober debet. De kans op
besmetting is hoger in gebieden met een
verhoogd waterpeil. Leverbot is een
ziekte die niet alleen voorkomt bij
schapen, geiten en runderen, maar ook
bij hazen en reeën. De ziekte wordt
veroorzaakt door een platworm die in
het volwassen stadium in de galgangen
van de gastheer leeft. Eitjes van de
platworm komen via de uitwerpselen
van de gastheer op het land terecht. Een
klein slakje fungeert vervolgens als
tussengastheer. Dit slakje leeft in vochtig
greppelmilieu.
In de jaren 2007/2009 heeft het Centraal
Veterinair Instituut in een deel van
Noord-Holland hazenlevers onderzocht
op besmetting met leverbot. Dit onderzoek was destijds opgezet in verband
met het aldaar voorkomen van leverbotten die resistent zijn tegen het enige in
Nederland toegestane medicijn. Uit dit
onderzoek bleek dat het aantal besmette
hazen sterk per gebied (0 - 45%)
wisselde. Ook tussen de jaren zaten
grote verschillen, zo was in Wijde
Wormer in 2007 maar liefst 41% besmet
tegen 26% in 2008. Deze daling bleek
overeen te komen met de leverbotvoorspelling die de Werkgroep Leverbotprognose had gemaakt.
In gebieden met de verwachting van
ernstige leverbotinfectie (zie kaart) is de
kans groot dat zowel meer hazen besmet
zijn met leverbot, als dat een besmet dier
meer leverbotjes heeft. In sommige delen
van de rode en oranje gebieden leven
reeën, die ook besmet kunnen zijn met
leverbot. Bij een sterke besmetting
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hebben dieren een ruige vacht, zwellingen in de keelomgeving en reebokken
hebben kleine, slechte geweien (zie
Veldwaarneming pag. 6). Net als bij het
vee, geldt dat het dier geschikt is voor
consumptie, mits de lever is verwijderd
en het dier niet sterk is vermagerd.
Rood: ernstige leverbotinfectie verwacht
Oranje: grote kans op leverbotbesmetting
Geel: kans op leverbotbesmetting gering

Rechts een met leverbot besmette lever

Oproep
Om een beter beeld te krijgen waar leverbot bij
hazen en reeën voorkomt, roept de afdeling
Faunazaken van het Landelijk Bureau jagers op
om besmetting met leverbot te melden via
biologie@knjv.nl. Graag ontvangen wij datum,
locatie en het gewicht van het dier. Indien
mogelijk ontvangen wij daarbij graag een foto
van de besmette lever.

De KNJV is nu ook op Facebook
anaf nu vindt u de KNJV ook op Facebook. De Facebook-pagina van de KNJV is
een plek voor het delen van verhalen, foto’s en informatie over jacht, beheer en
schadebestrijding. Via dit kanaal houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen
binnen het jachtbedrijf en worden regelmatig oproepen geplaatst voor het delen van
ervaringen en verhalen.
Op www.knjv.nl>contact vindt u een link naar de betreffende Facebook-groep.
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Safe?

T

ijdens een eendenjacht springen
mijn nekharen opeens recht
overeind. Eén van de andere gasten
windt er geen doekjes om dat ‘één of
andere idioot zijn geweer op de safe
had gezet’, waardoor hij zijn kansen
had gemist. Hoe meer ik dit op me in
liet werken des te meer verbaasde ik
me over de onbenulligheid van deze
opmerking en het gevaar van zo’n
instelling. Op de schietbaan staat de
safe er altijd af en wordt er geen stap
gezet met een gesloten geweer. Wat
betekent dat voor de jachtpraktijk?
We leren allemaal tijdens de jachtcursus dat het gebruik van de
veiligheidspal niet zaligmakend is, je
kan er niet op vertrouwen. Uit mijn
ervaring tijdens de eendenjacht leerde
ik dat er blijkbaar jagers zijn die de
instructies voor de schietbaan
meenemen naar het jachtveld.
Tot mijn grote schrik bediende een
van mijn jachtmaten zich ook niet
van de safe tijdens de jacht. Dat zit
dan schouder aan schouder naast je
in een kraaienhut! Hij heeft gelijk als
hij zegt dat je altijd veilig moet
omgaan met een wapen, als je nooit
iets met je geladen geweer aanwijst
dat je niet dood wil schieten gaat het
altijd goed. Maar als er een takje
achter de trekker blijft hangen, je
hond plotseling aan de lijn trekt of het
geweer valt om in de camouflagehut,
heb je dan de safe er liever op of af?
Juist.
Daar komt bij dat de veiligheidspal
een aangenaam stukje voorspelbaarheid met zich mee brengt. Gebeurde
het voorheen nog weleens dat een
jachtmaat net die ene gans of kraai
schoot die ik niet had gezien, met de
hoorbare klik van de veiligheidspal
behoort dat tot het verleden. Klein
detail, alleen maar voordelen!
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