
Ziektes bij het wild
Elk levend wezen kan door zeer 
veel ziektes aangetast worden. 
Het is dan ook een onbegonnen 
werk om de jager en jachtopziener 
wegwijs te maken in de ziekteleer 
of pathologie bij het wild en toch 
moeten ze allebei over een be 
perkte kennis van die ziekteleer 
beschikken en wel om verschei 
dene redenen:

1. ziektes tasten de hygiënische toe 
stand van het wildbraad aan;

2. ziektes bedreigen de normale 
populatiedichtheid van de soort 
en naar die dichtheid moet de 
jager zijn afschot o f jachtdruk 
regelen;

3. bepaalde ziektes bij het wild 
kunnen op de mens overgedra 
gen worden. Die ziektes noemen 
we anthropozoönosen;

4. het is stof voor het jachtexamen.

De ziekteleer

In de ziekteleer worden de ziektes 
gerangschikt. Bij een ruwe inde 
ling spreken we over verwonding 
of traumatologie, alle vormen van 
infectieziektes en parasitaire ziek 
tes, voedingsstoornissen en terato 
logie (studie van de genetische af 
wijkingen bij dieren).

A. Traumatologie
De traumatologie is de studie van 
letsels ontstaan door mechanische, 
chemische of natuurkundige in 
werking.
Een levende cel bestaat voor meer 
dan negentig procent uit water en 
is uiteraard zeer kwetsbaar. Me 
chanische belasting is duidelijk: als 
iemand met zijn hoofd tegen een 
muur loopt, zal volgens de druk 
een min of meer ernstige verwon 
ding optreden. Een buil is ook een 
verwonding want er is bloeduit 
storting.
Een te hoge of te lage temperatuur 
doet de cel uitdrogen. Dan spre 
ken we over verbranding of bevrie 
zing van weefsel. Sommige delen 
van de extremiteiten kunnen tij 
dens zeer streng winterweer bij 
wild afvriezen.

Bestraling door zonnestralen en 
radioactieve stralen wordt bij de 
natuurkundige inwerkingen gere 
kend. Tsjernobyl heeft veel wild 
doodgestraald en nog meer ge 
kwetst.
Chemische verwondingen worden 
veroorzaakt door te sterke zuren 
en basen. Etsende en bijtende stof 
fen kunnen lelijke verwondingen 
veroorzaken.
Zuren verbranden door waterop- 
neming vanuit de cel en basen of 
alkalische stoffen doen aan cel- 
lyse.

In het vrije veld hebben de meeste 
verwondingen een mechanische 
oorzaak. Denken we b.v. even aan 
een hert dat tijdens de vlucht een 
tak in het oog krijgt of aan wild 
dat door projectielen wordt ge 
kwetst of gedood.
Ik stelde zelfs al eenmaal ver 
brande oogleden en oogrok vast 
bij twee hazen die met ongebluste 
kalk bestrooid waren. Gebluste 
kalk of CaO werd vroeger gebruikt 
als algemeen herbicide en tezelf 
dertijd om de bodem te ontzuren.

Een trauma of een verwonding 
kunnen we met het blote oog vast 
stellen op een kadaver. Voor de 
herkenning van ziektes is meestal 
een goed uitgevoerde lijkschou 
wing nodig. De keuring in de 
vleessector is uiteraard een snel 
uitgevoerde lijkschouwing. Om 
een lijkschouwing te kunnen doen 
moet een basiskennis van de ana 
tomie (leer van de vorm en het 
inwendig samenstel van de orga 
nismen en van hun delen), histolo 
gie (weefselleer) en vooral van 
ziekteverschijnselen aanwezig 
zijn. Daarbij moet een duidelijk 
onderscheid gemaakt kunnen wor 
den tussen gezond en ziek weefsel 
(pathologische histologie), en dat 
is nogal moeilijk voor een leek.

De lijkschouwing
Zeer vele jagers maken nooit hun 
wild zelf panklaar. Ze zullen dus 
nooit het verschil tussen een ge 
zond en een ziek weefsel kunnen

vaststellen. Enkel letsels van me 
chanische oorsprong zullen ze wel 
kunnen determineren.

Niet iedere jager heeft het gewoon 
panklaar maken van wildbraad 
onder de knie. Pasgeschoten wild 
wordt verondersteld gezond te 
zijn. Niets is minder waar, hoewel 
een hoog percentage wel geschikt 
is voor de consumptie. Een sterk 
geschoten stuk met algemene 
doorboring van darmen zou altijd 
afgekeurd moeten worden. Snel 
en te dicht beschieten is dus uit de 
boze. Als de uitvoeringsbesluiten 
van de keuring van wild worden 
uitgevaardigd, dan zal veel wild af 
gekeurd worden en niet meer voor 
zogezegd “pastei” gebruikt mogen 
worden.

Wild dat chronisch ziek is, is wel 
een beetje vermagerd en het is 
slechts bij het panklaar maken dat 
de letsels worden vastgesteld.
Het panklaar maken is dus een 
vorm van lijkschouwing, de naam 
die eigenlijk aan het onderzoek 
van valwild of ziek wild gegeven 
wordt.

De regels van een lijkschou 
wing of van het panklaar 
maken

a. het algemeen uitzicht
De kleur en de glans van haren of 
pluimen, ogen, neus en aars wor 
den bekeken en ook het gewicht 
wordt beoordeeld. Een te mager 
dier moet afgekeurd worden. De 
kleur van de huid bij vogels kan er 
al op wijzen dat het om valwild 
gaat. Valwild is meestal onvol 
doende of helemaal niet uitge 
bloed, want het is gestorven en 
niet gedood.

b. pluimen of villen
Pluimen of villen moet volgens de 
regels van de kunst gebeuren. 
Meestal wordt de manier van plui 
men of villen van anderen overge 
nomen en velen denken dat ze het 
goed doen. Bij het villen komen
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dikwijls veel te veel haren op het 
wildbraad terecht. Veegje handen 
niet af aan een doek, maar was ze 
met water.

c. het openen van de buik en 
eventueel van de borstholte (bij 
grofwild).
Eerst wordt een kleine insnede in 
de buikwand gemaakt en daarna 
verlengen we die insnede met de 
punt van het mes naar buiten. Zo 
doorboren we nooit de pisblaas of 
de darmen. Na het verwijderen 
van de ingewanden bekijken we 
lever en nieren en in de borstholte 
hart en longen. Vooral lever, milt, 
nieren en longen geven veel aan 
wijzingen. Zo zijn soms kleine ne- 
crosehaarden of kleine abcessen te 
zien en dan moet aan staphylococ- 
cose, tuberculose, pseudotubercu- 
lose, tularaemie, pasteurellose en 
bij het wild konijn nog aan lever- 
coccidiose gedacht worden. De 
leek zal zelden de juiste diagnose 
kunnen stellen en moet een beroep 
doen op een dierenarts met veel 
ondervinding, die zijn microscoop 
samen met kiemkleuring kan aan 
wenden en bij twijfel een lab kan 
raadplegen.

Zijn er bij het panklaar maken vele 
abnormale vlekjes te zien, dan is 
het wildbraad niet geschikt voor 
consumptie. Als er verscheidene 
dode dieren in een veld gevonden 
worden, moet een diagnose ge 
steld worden.

Alleen normaal uitziend wild 
braad is goed, maar... gerijpt of 
gefaisandeerd wild krijgt een 
ander uitzicht en ook dat moet 
goed gekend zijn om het van ziek 
weefsel te kunnen onderscheiden.

Yalwild of moedwillig ge 
dood wild wegens vermoede 
ziekte
In beide gevallen kan er van ziekte 
sprake zijn. Bij alle valwild moeten 
we de oorzaak van het sterven op 
sporen. Het verhandelen en on 
derzoeken van valwild en ziek wild 
is ook al niet zonder gevaar.
Een dode ree of een hert kan aan 
razernij gestorven zijn en bij pas 
gestorven wild kan op de huid nog 
virulent virus aanwezig zijn. 
Tijdens de lijkschouwing moeten 
we altijd handschoenen dragen, 
vooral als het wild uit streken,

waar razernij endemisch voor 
komt, afkomstig is. Razernij is 
altijd dodelijk en ongeneeslijk.

Aanrijdingen zijn ook makkelijk 
vast te stellen, alhoewel daarvoor 
ook de huid van de kop verwijderd 
moet worden om een schedel 
breuk of nekbreuk te identifice 
ren.

Behalve na een zeer strenge en 
lange winter doet vermagerd wild 
ogenblikkelijk aan ziekte denken.

B. Infectueuze agentia 
van bacteriële, virale, 
schimmel en parasitaire 
oorsprong.
Wild in een gezond milieu zou in 
derdaad gezond moeten zijn maar 
bepaalde omstandigheden maken 
dat een organisme in een vermin 
derde toestand van weerbaarheid 
kan verkeren en dan slaan ziektes 
toe. Een van die omstandigheden 
is dikwijls een zekere vorm van 
overbevolking en die is er vlugger 
dan een jager zou vermoeden. Dan 
geldt de wet van het toeval die po 
tentieel evenredig is met de stij 

gende populatiedichtheid. Het 
gaat dan om besmettelijke ziektes. 
Ze kunnen op korte tijd een volle 
dige populatie doen ineenstorten. 
Enkel de meest voorkomende 
ziektes zullen we beschrijven. 
Sommige onlangs ontdekte ziektes 
waarvan de oorzaak nog niet vast 
staat, zullen we even vermelden.

De haas
De meest voorkomende ziekte bij 
de haas is de coccidiose. Cocci- 
diose wordt veroorzaakt door pa 
rasieten, waaronder verscheidene 
types Eimeria. De parasiet leeft als 
eencellig wezen in de darmwand- 
cellen waar hij zich voedt, deelt en 
vermenigvuldigt, waardoor de 
darmwandcel vernietigd wordt. 
Als een hoog aantal parasieten 
aanwezig is, worden te veel cellen 
aangetast en zo treedt er een ge 
stoorde darmfunctie op: diarree of 
dunne mest en sterke vermage 
ring, tot toxines, door de versto 
ring ontstaan, de dood doen intre 
den. Jonge dieren worden het ge 
makkelijkst door parasieten be 
smet omdat ze nog nooit in contact 
met de ziekteverwekker waren ge 
komen en niet de minste weer 
stand hebben kunnen opbouwen.
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Bij de slachtoffers vinden we dan 
ook vooral halfwas en driekwart 
hazen. De ziekte begint meestal in 
augustus wegens de hoogste popu 
latiedichtheid maar ook door de 
zachte weersomstandigheden met 
een hoger vochtgehalte. Valwild is 
dan sterk vermagerd en vertoont 
ook een vuile aars.
Er zijn veel geneesmiddelen tegen 
vele ziektes maar ze in het vrije 
veld toedienen is een bijna onmo 
gelijke zaak.
Pseudotuberculose wordt veroor 
zaakt door een bacterie (coccoba- 
cil): Yersinia rodentium. Daarom 
wordt pseudotuberculose ook nog 
rodentiose genoemd. Ongeveer 
twintig procent van ziektes bij 
hazen wordt door deze bacterie 
veroorzaakt. Soms sporadisch in 
een veld maar meestal in een goed 
bezet veld.
Meestal is het verloop chronisch 
en dan is het kadaver erg mager. 
Vaak is de vermagering niet zo ex 
treem en dan wordt de ziekte wel- 
eens bij het villen van een schijn 
baar normaal dier vastgesteld. De 
volgende ziekteverschijnselen zijn 
dus bij lijkschouwing te zien: zeer 
vrij verspreide necrosehaardjes of 
kleine harde abcesjes in verschei 
dene organen, vooral in de lever 
en de darmen, want de ziekte 
wordt meestal langs het voedsel 
overgedragen. De diagnose wordt 
bevestigd door bijkomend micro 
scopisch onderzoek en kiemkleu- 
ring en eventueel de broedstoof. 
Iemand met veel ondervinding ziet 
wel het verschil met andere gelijk 
aardige ziekteletsels in de weef 
sels. De mens is ook gevoelig voor 
die bacterie!
Maag-, darm- en longwormen
komen vrij regelmatig voor en ui 
terst zelden bedreigen ze een po 
pulatie in gevangenschap. Die 
wormen zullen wel een nefaste in 
vloed hebben op een dier dat te 
zelfdertijd een sterke infestatie 
met coccidiose doormaakt. Door 
een samengaan van wormen en 
coccidiose stijgt de mortaliteit 
bijna exponentieel. Een diagnose 
wordt eenvoudig door microsco 
pisch mestonderzoek op wormen 
en wormeieren. Bij longwormen 
vinden we dikke witte lange wor 
men als naaigaren in de luchtpijp 
en haar vertakkingen. De meeste 
hazen zijn dragers van enkele 
maag- en darmwormen. Longwor 
men zijn meer streekgebonden.

Vele besmettelijke ziektes moeten 
als ecologische ziektes beschouwd 
worden: d.w.z. ze verhinderen 
overbevolking waarbij degenera 
tie en ondervoeding met eventuele 
hongersdood zou optreden.

Drie soorten platwormen veroor 
zaken leverbot. Leverbot komt 
ook streeksgewijze voor, omdat de 
gronden een zekere hoge vochtig 
heidsgraad moeten bezitten op de 
lagere gedeelten, waar dan een 
speciale slak (limnea truncatula) 
als tussengastheer moet functione 
ren. Diagnose berust op vermage 
ring en een vergrote lever waarin 
in de galgangen grote platte wor 
men aan te treffen zijn. Dezelfde 
platworm kan ook bij de mens le- 
verbotziekte veroorzaken.

Lintwormen zijn individuele ge 
vallen en bedreigen zelden of nooit 
een populatie.

Een ziekte die als een gesel kan 
toeslaan is de pasteurellose. Pas- 
teurellose wordt veroorzaakt door 
de pasteurella multocida, een coc- 
cobacil. Vooral in echt dicht be 
zette hazej achten kan die ziekte 
moordend zijn en het is beter een 
volgens de biotoop aangepaste po 
pulatiedichtheid te hebben dan 
overbevolking.
Schijnbaar normale dieren vallen 
zelfs dood zonder één ziektever 
schijnsel vertoond te hebben. 
Vooral in het voorjaar (weinig 
zonlicht dat kiemdodend is) vindt 
de jager of jachtopziener een of 
meer goed in het vlees zittende 
lijken. Bij lijkschouwing hebben ze 
een gestuwd uitzicht met een ver 
grote lever. De longen zijn nat en 
bloederig en op nieren en andere 
zachte weefsels vinden we kleine 
bloeduitstortingen of puntbloedin- 
gen tot ecchymosen of bloedvlek- 
jes. De milt is sterk gezwollen, 
want de milt verwerkt en breekt 
verouderde en zieke bloedcellen 
af.

Bij een trager verloop van de 
ziekte komen wel vermagering en 
betrekkelijk grote abcessen op 
lever, longen en andere organen 
voor. Het is ook een gevaarlijke 
bacterie voor de mens!

Brown hare syndroom en dysbac- 
teriose zijn twee ziektes die in 1986 
en 1987 de kop begonnen op te

steken en vandaag de dag op som 
mige plaatsen een hoog sterftecij 
fer veroorzaken. Oorzaken zijn 
nog niet met zekerheid vastge 
steld.

Tularaemie, meestal bij haas en 
ook konijn, is vrij zeldzaam. De 
laatste tien jaar werden nog geen 
vijf gevallen vastgesteld in België. 
De mens is ook gevoelig voor die 
bacterie.

Het wild konijn
Hoewel het konijn tot dezelfde 
orde der Lagomorpha als de haas 
behoort, heeft het toch zijn speci 
fieke ziektes. De belangrijkste is 
wel de myxomatose. Een virus dat 
oorspronkelijk bij de opossum in 
Zuid-Amerika voorkwam, veroor 
zaakt myxomatose. Een genees 
heer uit Frankrijk besmette het 
wild konijn moedwillig met deze 
ziekte met alle gevolgen van dien: 
het werd een gesel die zich over 
heel Europa verspreidde en nog 
ieder jaar miljoenen konijnen 
doodt. Het virus tast vooral het 
bindweefsel (collageen) aan en dat 
is overal in het lichaam aanwezig. 
We kunnen het vergelijken met de 
mortel die bij een huis de stenen 
(de cellen) bijeenhoudt of bijeen 
bindt.

Heel het konijn wordt ziek en het 
min of meer zichtbare bindweefsel 
aan de neus, de ogen, de aars en 
onder de huid zwelt, vandaar al 
die knobbels en zwellingen die de 
diagnose onmiskenbaar maken. 
Er zijn vijf virussen, het ene al 
moorddadiger dan het andere, 
maar een drietal is minder dodend 
en dan treedt er spontane genezing 
op. Wel zijn er blijvende letsels, 
waaronder een verminderde 
vruchtbaarheid.

Er bestaat geen vaccinatieme- 
thode die een blijvende immuniteit 
garandeert. De beste vaccins 
werken ongeveer een jaar en de 
jongen van gevaccineerde dieren 
zijn slechts een zeer korte tijd be 
stand tegen een lichte besmetting. 
Het vaccin dat door vlooien in het 
konijn wordt gebracht zal ook niet 
beter of langer werken, als die me 
thode al echt bruikbaar wordt. De 
meeste hoop blijft gericht op kruis 
immuniteit en genenmanipulatie.
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Coccidiose treedt bij wilde konij 
nen vrij zelden op. Hun levens 
wijze biedt een verklaring: ze 
leven op drogere gronden waar de 
zon meer tot op de grond schijnt. 
Dikwijls groeit er ook brem die iets 
tegen coccidiose zou doen, maar 
dat werd nog nooit aangetoond. 
Wilde en tamme konijnen hebben 
een vorm van coccidiose die nooit 
bij de haas optreedt: de levercocci- 
diose. Die is gemakkelijk te diag 
nosticeren: onregelmatige gele
vlekjes in de lever. Bij beide vor 
men kan bij erge aantasting zeer 
sterke vermagering optreden, en 
bij de gewone darmcoccidiose is 
het verloop zoals bij de haas: een 
dikke buik door buikgassen, diar 
ree en de dood door uitputting en 
een zekere intoxicatie.

Pseudotuberculose en pasteurel- 
lose komen bij konijnen ook min 
der voor dan bij de haas. De ziek 
tes kennen hetzelfde verloop.

Bij tamme konijnen zou nu een vi 
rale ziekte uit China overgewaaid 
zijn die zeer grote sterfte, tot 100 
procent, veroorzaakt. Laten we 
hopen dat ze niet op het wilde 
konijn overgezet wordt.

Patrijzen
In de vrije natuur zijn die vogels 
zelden door besmettelijke ziektes 
aangetast. Hun populatiedicht 
heid ligt ver beneden het normale 
peil! Kweekpatrijzen komen hier 
niet ter sprake.

Fazanten
Voor en na de Tweede Wereldoor 
log werden fazanten in het vrije 
veld zelden ziek omdat hun popu 
latiedichtheid nooit het normale 
peil overtrof. Nadien werden meer 
en meer fazanten kunstmatig op 
gefokt en uitgezet en op die manier 
kwamen meer kippeziektes in het 
veld. Fazanten en kippen kennen 
bijna voor honderd procent de 
zelfde ziektes. Zo komen nu zelfs 
in het veld in afdalende mate cocci 
diose, gaapziekte, maag-darm- 
wormen en pseudovogelpest voor.

Coccidiose wordt door andere 
types bacteriën dan bij haas en 
konijn veroorzaakt en aangezien 
de levenswijze identiek is, is het 
verloop ook vergelijkbaar: dunne 
mest met eventueel bloed erin,

vermagering en nogal vlugge dood 
bij jonge vogels vanaf ongeveer 
vier weken oud. Behandeling in 
het vrije veld is geen probleem als 
uitgezette vogels nog naar de 
drinkbakken of de voerplaats 
komen. Worden kweekfazanten 
ziek, dan is in meer dan tachtig 
procent van de gevallen coccidiose 
de oorzaak.

Gaapziekte of syngamose wordt 
door een worm (syngamus trachea- 
lis) veroorzaakt die in de luchtpijp 
gaat leven en er ademhalingversto- 
ringen teweegbrengt.
Vooral zeer jonge vogels zijn zeer 
gevoelig omdat ze bovendien een 
nauwe luchtpijp hebben zodat die 
vlug mechanisch afgesloten wordt. 
De rode wormen gelijken sterk op 
de ver-de-vase die door vissers 
wordt gebruikt als aas en de larven 
zijn van de cironomus plumosus of 
vedermug.

Het ziektebeeld is zeer duidelijk: 
de vogeltjes staan te gapen zonder 
bijkomende geluiden en tenslotte 
stikken zij. Goede wormmiddelen 
verhelpen verdere sterfte. Een bij 
komende raad voor fazantenkwe 
kers: houd nooit kippen en vooral 
geen krielhoenders als je fazanten 
zonder gaapziekte wil opkweken. 
Ze zijn meestal de reservoirs van 
diverse soorten wormen.

Pseudovogelpest of de ziekte van 
Newcastle heb ik nooit in het vrije 
veld vastgesteld, maar wel bij pas 
uitgezette vogels. Het virus tast in 
het begin het ademhalingsstelsel 
aan en daardoor ontstaat een vorm 
van longziekte, gekenmerkt door 
ademhalingsbezwaren met duide 
lijke piepgeluiden. Later treden 
verlammingsverschijnselen op. In 
geval van twijfel kan bij een lijk 
schouwing het bijna uitsluitend 
kenmerk gevonden worden nl. 
puntbloedingen in de kliermaag, 
vooral bij volwassen dieren. Deze 
ziekte kan je niet behandelen maar 
wel voorkomen door vaccinatie tij 
dens de opfok.

Waterwild
Gelukkig wordt in ons land niet 
zoveel waterwild kunstmatig opge 
fokt.
Langs water worden ziektes nog 
vlugger overgedragen. In het vrije 
veld worden zelden catastrofale

besmettelijke ziektes vastgesteld 
behalve de laatste jaren een micro- 
biële intoxicatie ni. botulisme ver 
oorzaakt door de bacterie clostri 
dium botulinum. Die ziekte haalt 
tijdens warme zomers vrij regel 
matig de krantekoppen omdat die 
ook de natuurminnaars alarmeert.

De kiem is tellurisch gebonden: ze 
is overal aanwezig, maar zal zich 
slechts in bepaalde omstandighe 
den van warmte (25 tot 28°C), 
vochtigheid, afwezigheid van 
zuurstof (ze is obligaat anaëroob), 
en veel organisch afval massaal 
vermenigvuldigen en zo grote hoe 
veelheden vergif -  exotoxine -  af 
scheiden.

Het botulinegif is naast tetanosto- 
xine een van de sterkste giften in 
de natuur dat afgescheiden wordt 
door een zus clostridium tetanum
die ook in diepe afgesloten wond 
jes anaëroob leeft.
Eenden leven op het water en vin 
den hun voedsel overal, maar als 
ten gevolge van het warme weer 
en in stilstaand water zich te veel 
bacteriën hebben ontwikkeld, dan 
is er genoeg exotoxine in het water 
en kleeft het bij het opnemen van 
voedsel overal aan. De eerste ziek 
teverschijnselen zijn slikmoeilijk- 
heden want het exotoxine is een 
zenuwgif dat de meest werkende 
zenuwen het eerst aantast. Later 
volgen de nekspieren zodat de die 
ren de hals scheefhouden, later de 
loop- en vliegspieren. Zelfs bij een 
niet dodelijke hoeveelheid opge 
nomen exotoxine volgt meestal 
toch de dood door uitdroging 
omdat de dieren geen water en 
(nat) voedsel meer kunnen opne 
men. Bij voldoende opneming van 
exotoxine volgt onvermijdelijk de 
dood, omdat ook de ademhalings 
spieren verlamd worden. Vele 
eenden kunnen genezen door het 
toedienen van water en vloeibaar 
voedsel.

Groot wild
Mond- en klauwzeer komt nu niet 
meer in ons land voor en is een 
ziekte die van tamme huisdieren 
op wilde werd overgedragen.

Varkenspest is ook een virale 
ziekte die, net als mond- en klauw 
zeer, begint bij huisdieren en nu 
en dan voorkomt in de vrije wild 
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baan. Het sterftecijfer van wilde 
varkens kan in een bepaald milieu 
tot bijna honderd procent oplo 
pen. Van zodra varkenspest wordt 
vastgesteld, moeten de zieke en de 
vermoedelijk besmette dieren zo 
vlug mogelijk af geschoten wor 
den. Jaren wildbeheer kunnen op 
zeer korte termijn verloren gaan.

Het eerste ziekteverschijnsel komt 
tot uiting doordat de dieren min 
der schuw zijn. Dikwijls hebben ze 
een vertraagde gang: ze zijn duide 
lijk ziek. Na een paar dagen ligt 
het dood en dan kan op het kada 
ver vastgesteld worden dat het dier 
iets is vermagerd. In de ooghoeken 
zit een opgedroogde zwarte oog- 
slijmprop door afgestorven bloed. 
Bij het villen zijn overal onder 
huidse bloeduitstortingen te vin 
den. Een dierenarts kan de diag 
nose meestal stellen. In geval van 
twijfel doet hij een beroep op een 
lab. Als besmettelijke ziekte moet 
varkenspest aangegeven worden; 
geen enkel geneesmiddel helpt. 
Met een toelating van de Dierge- 
zondheidspolitie mogen varkens in 
gevangenschap gevaccineerd wor 
den.

Het hert, de ree, het damhert, de 
moeflon zijn herkauwers en wor 
den door hun wijze van voedselop- 
neming nogal gemakkelijk besmet 
met maag-, darm- en longwormen. 
Vooral de jonge dieren die niet de 
minste weerstand tegen die wor 
men bezitten, kunnen bij bepaalde 
weersomstandigheden en te dichte 
populatie soms sterk aangetast 
zijn: bij longwormen (grashoest) 
zien we ademhalingsstoornissen 
met regelmatig duidelijk hoesten 
waarbij hals en kop gestrekt wor 
den gehouden. Bij maag- en darm- 
wormen hebben de dieren meestal 
een vuile aars. Bij erge aantasting 
volgt vermagering en de dood door 
uitputting.

Huidparasieten en keelhorzels
moeten in grote getale aanwezig 
zijn om de dieren erg ziek te 
maken. Er kunnen wel tiendui 
zend luizen aanwezig zijn zonder 
dat het dier inwendige ziektever 
schijnselen vertoont. We stellen 
dan meestal wel uitmergeling of 
cachexie vast omdat al die luizen 
het dier het leven onmogelijk 
maken.

Bij alle zoogdieren, dus ook de 
mens, kan razernij of hondsdol 
heid voorkomen. Deze virale 
ziekte is ongeneeslijk en de dood 
volgt onvermijdelijk. Het virus 
dringt langs de zenuwbanen de 
hersenen binnen om daar zijn cel- 
vernietigende werking uit te oefe 
nen. Virussen leven altijd binnenin 
de cel.

De vos is dé drager van hondsdol 
heid omdat hij zeer vatbaar is voor 
het silvatisch type. Een vijftigste 
van de hoeveelheid virus die een 
bosmuis razend doet worden is al 
voldoende om een vos, die zoveel 
groter is, ziek te doen worden. 
Zowel bij parasieten, bacteriële en 
virale ziektes zijn altijd een zekere 
hoeveelheid agentia nodig om de 
ziekte te doen aanslaan bij het ge 
voelige organisme.

In het vrije veld is elke gedragsaf- 
wijking van een wild dier in een 
streek waar de hondsdolheid ende 
misch voorkomt, verdacht. Geluk 
kig wordt het virus in de maag ver 
nietigd, zoniet zouden door con 
sumptie van tijdens de incubatie 
tijd geschoten wild meer mensen 
aangetast worden.

Valwild uit besmette gebieden 
moet je uiterst voorzichtig mani 
puleren en tijdens de lijkschou 
wing moet je vast en zeker hand 
schoenen dragen. Vosselijken zijn 
dubbel gevaarlijk!

C. Voedingsziektes
De vrije natuur moet voldoende 
voedsel verschaffen anders trek 
ken de dieren weg. Ziektes als ge 
volg van ondervoeding zullen dus 
zelden voorkomen behalve tijdens 
een lange strenge winter. Verma 
gering is het eerste ziektever 
schijnsel.

Ook vergiftigingen zijn voedings 
ziektes. Vervuiling van bodem en 
gewassen met zware metalen kan 
wilde dieren aantasten. Pesticiden 
zijn meestal de oorzaak van sterfte 
door vergiftiging bij wild. Die ver 
giftiging kan ontstaan uit nalatig 
heid of omdat iemand moedwillig 
zo’n stof gaat gebruiken om wild 
te doden.

Er zijn te veel soorten om van elk 
de werking uiteen te zetten. De 
diagnose berust meestal op het 
vinden van goed in het vlees zit 
tende dieren die zich aan het voe 
den waren en al gestorven zijn of 
soms nog in doodsstrijd zijn. 
Traagwerkende en vooral langdu 
rig werkende insecticiden hebben 
een invloed op het organisme 
waarvan we ons nog niet bewust 
zijn. Bij planteneters kunnen 
Temik en Oxamyl, langs de behan 
delde planten opgenomen, mis 
schien wel hun weerstand aantas 
ten omdat die stoffen lever, nieren 
en bloedvormende organen belas 
ten.

D. Erfelijke gebreken
Omdat erfelijke gebreken in de 
vrije natuur door natuurlijke selec 
tie verdwijnen en omdat maar en 
kele dieren ermee geboren wor 
den, hebben zulke ziektes geen in 
vloed op de populaties.
Mogelijk lopen in de buurt van 
Tsjernobyl wel meer dieren met 
aangeboren letsels rond.
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Ziektes opgedaan door 
contacten met dieren
Zoönosen

“Zoönose” is een woord dat afge 
leid is van twee Griekse woorden
-  zoöon betekent levend wezen en 
nosos betekent ziekte.

Zoönosen zijn ziekten die tussen 
dier en mens of tussen verschil 
lende diersoorten uitgewisseld 
worden.

Jagers lopen soms gevaar een virus 
op te lopen, hetzij op het jachtter 
rein, hetzij door het wildbraad.

Niet specifieke ziekteverwekkers
Zoals overal in de natuur is het 
niet gemakkelijk een perfecte sys 
tematiek op te stellen, ook niet 
voor de zoönosen.

Overal zijn schimmels en bacteriën 
aanwezig die bij de gepaste gele 
genheid toeslaan om een levend 
wezen ziek te maken, meestal in 
geval van verminderde weerstand
-  een pars minoris resistentiae.

Schimmels en bacteriën zijn meer 
aanwezig bij een zieke persoon 
dan in gezonde lucht of op een ge 
zond lichaam. En toch moet je 
voorzichtig zijn, zelfs wanneer je 
een gezond dier aanraakt.

Een voorbeeld maakt dit duidelij 
ker. In 1965 ontweidde ik een ree. 
Na een paar uren voelde ik een 
licht gloeiende haarfollikel op mijn 
duim.
Zes weken lang werd ik door 
steenzweren (staphylococcenbe- 
smetting) geplaagd.

Tijdens het villen en ontweiden 
moet ik de huid van mijn duim iets 
te hard tegen de ree gewreven heb 
ben, zodat kiemen in een haarfolli 
kel konden binnendringen. Het 
reevlees was wel optimaal geschikt 
voor de consumptie.

De jager moet er vooral voor zor 
gen de nagelbasis niet te schenden 
wanneer hij, bij het ontweiden van 
eenden of ander gevogelte, de lon 
gen probeert te verwijderen. Door 
het schot zijn de ribben meestal 
gebroken en de scherpe beensplin 
ters zijn bijna altijd oorzaak van 
kleine verwondingen. Ondertus 
sen zijn de handen -  door de door 
boorde ingewanden -  met uitwerp 
selen bevuild en met kiemen be 
streken.

Villen en ontweiden gebeurt best 
op een plaats waar veel zuiver 
water beschikbaar is en de handen 
regelmatig afgespoeld kunnen 
worden. Water is en blijft een van 
de beste reinigingsmiddelen, op 
voorwaarde dat het in overvloed 
en stromend wordt gebruikt.

Specifieke ziekteverwekkers
Sommige ziektes hebben een spe 
cifiek verloop. Ze vertonen hun 
eigen ziekteverschijnselen en gaan 
gepaard met typische weefsellet- 
sels. Ook dit is geen algemene 
regel. De natuur kent alleen over 
gangsvormen.

Virale ziekten

Rabies, Lyssa of hondsdolheid
Het virus van razernij bevindt zich 
meestal in de hersenen. Vandaar 
dat het een zenuwziekte is, een 
geestesziekte.
Razernij kan lang sluimeren, heeft 
een lange incubatietijd naargelang 
van de afstand tussen het binnen 
dringen van het virus en de herse 
nen.
Een paar voorbeelden kunnen de 
jager ertoe aansporen op zijn 
hoede te zijn.
Bij een man werd een hoornvlies 
(cornea) getransplanteerd wegens 
zijn slecht zicht. Hij stierf na een 
paar weken. De cornea was af 
komstig van een persoon die door 
zijn paard was besmet, het virus 
was in de incubatietijd toen het 
hoornvlies werd getransplanteerd.

De “incubatietijd” is de tijd die 
verloopt tussen het opnemen of 
het binnendringen van een ziekte 
verwekker en het optreden van de 
eerste symptomen. Koorts is dik 
wijls het eerste symptoom, omdat 
zeer vele virussen zich, nadat ze 
de lokale lymfeklieren zijn gepas 
seerd, eerst in het bloed gaan nes 
telen en er zich vermenigvuldigen 
om daarna naar hun geliefd weef 
sel (in de hersenen) te migreren. 
Terwijl het virus in het bloed zit, 
ontstaat er koorts. Bij razernij 
komt geen of zeer weinig koorts 
voor, omdat het virus langs de ze 
nuwen naar de hersenen klimt.

Als je door een dolle vos in je teen 
gebeten wordt, zal het zeer lang 
duren voordat je de eerste ziekte- 
verschijselen van razernij ver 
toont. Daarom is razernij niet 
altijd gemakkelijk vast te stellen.

Jagers moeten, bij veel contact met 
geschoten wild, na afloop van ie 
dere jachtdag vrij langdurig en met 
veel zeep (bij voorkeur bruine 
zeep) hun handen wassen en zorg 
vuldig spoelen.

Teken-encephalitis
Teken-encephalitis is een hersen 
ontsteking die door verscheidene 
virussen veroorzaakt kan worden.

Zij wordt door teken van dier op 
mens overgedragen. De ziekte 
heeft dikwijls een dodelijke af 
loop.
We zijn niet altijd vanaf de eerste 
dag bewust dat we met een teek 
geplaagd zitten.
Gelukkig zijn niet alle teken dra 
gers van virussen die een hersen 
vliesontsteking kunnen veroorza 
ken.

Bij het dragen van een geschoten 
stuk op de schouders, kunnen ge 
makkelijk teken langs de hals 
boord op het lichaam terechtko 
men. Let daar even op.
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Bacteriële 
zoönosen

Listeriose
De listeriose bacterie wordt 
meestal door vogels overgebracht. 
Zwangere vrouwen zijn er zeer ge 
voelig voor en hebben dan een 
vroeggeboorte. De diagnose 
wordt niet gemakkelijk gesteld tot 
dat een tweede abortus plaats 
heeft. Dan gaat de gynaecoloog 
beter onderzoeken.
Antibiotica genezen de ziekte zeer 
snel. Tijdens de jacht worden 
meestal gezonde vogels geschoten, 
hoewel niet alle dragers van virus 
sen ziekteverschijnselen vertonen. 
Het is dus het beste er niet te veel 
aan denken.

Leptospirose
Een ziekte die de lever en de nie 
ren aantast en een algemene sepsis 
veroorzaakt.
Er zijn verscheidene soorten kie 
men. Ze leven op dier en mens en 
ook in vervuild water waar ratten 
leven. Ratten dragen de ziekte 
over van dier op dier en van dier 
op mens of ook via vervuild voed 
sel.
Jachthonden zijn blootgesteld aan 
die ziekte omdat ze ratten vangen, 
in besmet water jagen of zulk 
water drinken. Wilde en tamme 
varkens dragen ook dikwijls de 
kiemen zonder daarom onmiddel 
lijk ziek te worden. Varkensvlees 
kan ook besmet zijn met die kie 
men.

Onze jachthonden moeten ieder 
jaar gevaccineerd worden tegen 
leptospirose. Het is een gevaar 
lijke en meestal dodelijke ziekte, 
omdat de diagnose niet ogenblik 
kelijk bij de eerste symptomen kan 
gesteld worden of doordat de eige 
naar enkele dagen te lang wacht 
vooraleer een dierenarts te raad 
plegen.

Aviaire tuberculose
Zijn de bovine (van de koe) en de 
humane tbc-kiemen bijna het land 
uit, dan steken de vogel- en de vis- 
tuberculose de kop op. Ook bij de 
mens, want al die soorten kunnen 
van mens op dier en van dier op 
mens overgaan (zoönose).
Het is niet ondenkbaar dat een 
kind van een jachtopzichter of een 
jager die veel fazanten kweekt, tbc 
krijgt door Mycobacterium avium.

Fazanten krijgen de tbc meestal 
van kippen. Wanneer enkele kip 
pen of fazanten, ook volwassen vo 
gels, mager worden en een zwe 
vende gang (going light) gaan ver 
tonen, moet aan tbc gedacht wor 
den.

Brucellose
Er zijn verscheidene types van bru 
cellose: Brucella abortus Bang,
B. melitensis, B. canis, B. lepo 
ris, e.a. Al deze kiemen kunnen 
door besmette dieren op de mens 
overgedragen worden.
Daar ze ook bij jachtwild zoals het 
hert, de ree en het varken voorko 
men, moet men altijd hygiënisch 
werken bij het ontweiden en vil 
len.
Door ter plaatse en zonder hy 
giëne te villen en te ontweiden, 
zijn waarschijnlijk onbewust veel 
ziekten veroorzaakt.

Colibesmetting
Een groep van kiemen die meestal 
in de darmen aanwezig zijn, maar 
die in een toestand van verzwak 
king ziekteverwekkend (patho- 
geen) worden. Bepaalde types zijn 
altijd pathogeen. Ze scheiden toxi 
nes af. Door contact met dieren 
worden gemakkelijk ziektever 
wekkers opgenomen of van mens 
tot mens overgedragen. Wie kent 
niet de “La turista”, die in het bui 
tenland door slechte hygiëne wor 
den overgedragen.
We herhalen dat tijdens villen en 
ontweiden de handen dikwijls af 
gespoeld moeten worden!

Salmonellose
Er zijn meer dan tweeduizend 
types van salmonella. Ze leven in 
en op alle dieren en ook op de 
mens. Ze vervuilen het voedsel en 
de omgeving.
Onze beken en kanalen zijn ver 
vuild en in vele leven geen vissen 
meer, waardoor we onszelf met 
ziekte bedreigen.
De diagnose ligt niet altijd voor de 
hand. Diarree kan soms op salmo 
nellose wijzen.

Yersinia
Twee types zijn van belang: de 
Y. rodentium of Pseudotubercu- 
lose en de Y. entericolica. Vooral 
de eerste vorm zien we dikwijls bij 
wild. Opnieuw beklemtonen we 
dat bij villen en ontweiden hygië 
nisch gewerkt moet worden en

vooral dat de handen regelmatig 
afgewassen moeten worden, zodat 
eventuele ziektekiemen worden 
weggespoeld. Vooral als op de in 
gewanden en organen kleine harde 
knobbeltjes met een vuilgeel uit 
zicht voorkomen.

Miltvuur of Anthrax
Ooit schreef een jagerstijdschrift 
dat wilde varkens -  gestorven aan 
miltvuur -  vlug begraven moeten 
worden. Nooit werd een slechtere 
raad gegeven. In een dergelijk ka 
daver ontstaan dan sporen die re 
gelmatig en jarenlang met het 
grondwater naar boven komen en 
zo andere dieren kunnen besmet 
ten.

Valwild waarvan men de oorzaak 
niet kent, zou in feite nooit begra 
ven mogen worden. Zwart en niet 
stollend bloed is altijd verdacht.

Parasieten
Meestal zijn parasieten nogal 
soortspecifiek. Enkele komen bij 
verscheidene diersoorten voor en 
kunnen ook bij de mens ziekten 
veroorzaken.

Toxoplasmose
Er zijn niet zoveel wilde katten 
meer in ons land, maar toch ver 
noem ik toxoplasmose.
Die ziekte is wijd verspreid en ver 
menigvuldigt zich enkel bij de kat. 
De kat is dus een belangrijke dra 
ger. Katten, dieren of mensen die 
met de parasiet in aanraking 
komen, worden niet altijd ziek. 
Het hangt vooral af van het aantal 
opgenomen parasieten of de tus 
senvorm ervan.
Zevenenvijftig procent van de 
mensen zijn seropositief en dat be 
tekent dat de meesten reeds con 
tact met deze parasiet hebben 
gehad.

Sommige seronegatieven kunnen 
bij erge infectie dus toch ziek wor 
den. Vooral vrouwen kunnen hun 
ongeboren kind in de baarmoeder 
besmetten. Meestal besmetten 
kinderen zich rechtstreeks door 
het spelen met een kat en vooral 
door het spelen op en het eten van 
de grond. Wie laat niet eens een 
boterhammetje of een snoepje val 
len?
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Volwassenen krijgen meestal een 
soort griep -  een woord dat door 
vele dokters vlug wordt uitgespro 
ken -  terwijl kinderen een menin 
gitis kunnen doormaken.

Leverbotziekte
Drie types van platwormen kun 
nen leverbotziekte veroorzaken: 
de Fasciola hepatica, de F. magna 
uit Amerika en de Dicrocoelium 
dentriticum die nogal dikwijls bij 
hazen vastgesteld wordt.
Ze hebben alle drie dit gemeen: ze

komen ook bij andere dieren en 
bij de mens voor.
Vooral de Fasciola hepatica is van 
belang omdat jagers soms wilde 
waterkers of de zogenaamde 
breedbladerige cresson uit hun 
veld meebrengen.

Wanneer ze ooit in hun veld lever- 
bot bij hazen hebben vastgesteld, 
zouden ze die wilde waterkers niet 
mogen plukken, want daarop zit 
ten metacercaries vastgekleefd. 
Die zijn niet zo groot. Uit die me 

tacercaries komen de zeer kleine 
leverbotwormen die langs de gal- 
afvoerbuis naar de lever opklim 
men en daar hun vernietigende 
werk aanvangen.
Hoe ziek iemand wordt, hangt af 
van het aantal opgenomen meta 
cercaries.

Jagers, kijk bij het ontweiden van 
haas en konijn altijd naar de lever 
en snijd die ook door: in geval van 
leverbot ziet men de wormen!
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