Ond,rz"It"r'j,ellt,nijn,n",r/I,
Naut de rMda langer gekende m~, wen:! In 1990 In BeIgII voor hit
eerst ook het 'VIraal HaemGmIgIId'I Syndroom' (VHS) bij konijnen ~.
Deze uIttnt b88mettellJee vIruazIekte kan
eR masele ...... V8I"OOI'ZIIken
bij ZOW8I tamme konijnen • WIlde
• l.8atItgenoemde blijken •
~ te fungeren voor het virus. T.. anzIen V8r'I de Jl8'tI8UIIere ..
commercIlIe konJjnenfok beteQnt dit ..., latent gevur. en aanzien V8r'I de
jacht betekent dit een 0I'N0Clr'IPfIIb1twld Inzake de
, en dit 2DW8I nur
mogeIIjkejachtoogattoe aJaln verband met eventuele ~~lSChede
Aanvankelijk bleek de ziekt. In V1a.nd.,....
verapreldingapatroon te vertonen, gunde V8n
unwezlg. Actueel I. d. beamettIng In zowat geheel VII
gealgnaleerd,
waarbij er aanwijzingen zijn dat de ziekte
zeer acuut la en de
konijnenstand zeer1tIrt<la teruggelopen.
Het beeIcI dat daaruit naar voren lijkt te tnIden la 8V8I1WII n8UW8ltka
gedocumenteerd un de hand van
vestigde z\ektebeelclen .nlet
doodlOOl'Z8ken. Het la de bedoeling un de hend V8n ..,.. Rtekproef duJtn
enige klaarheid te Inngen. Dasgevalend kunnen op buis ven deD
bevindingen aanbevelingen gedaan
en voor ven:I.. anderzIOIk enJaI
mutregelen. H8t JBW hHft d
een
~
uitgeschreven, cIJ& geInancIerd wordt
AMI
afdeling Boa en Groen, en
toevertrouwd WÎl'd a., het Centrum voor Ond.rzoek In Diergeneeskunde en

tDtaaI1;:::l::

pi....

~)te8lu"1.
wordt gestreefd naar een zo ruim mogeIJke atulname van

Voor het
de
auguetua

populatie WIlde kon,",". De besta ....nameperIode Ugttu.... 15
15 november ; het ia evenMI _ _ wenHIIjk ook aIlIIen te
va
buIt8n deze periode.
Enkel
cIIe
dood zijn (geschoten, terpIaatIte el'gemaald cri
dOOl:IgMinden)
In aanmerking. ZIJ moeten ~ In tut gIIheII
worden
lneendlepvriez.. bIj ·20·C.
All
vaar dit Invriezen ven het gehele dier
"all1OOda vaIIIun
worIen m het Invriezen van een deel V8n de lever (bij
) het ftxeren ven
..n ' "
meen haIYe centimeter cIIcte I)...
. . . deII
de
levarln 10%
formol (minimum 10 mi formol 10
gram lever). Het
geformoIeerde
wordtblj~
...,"·C
.
Voor de centrallla1le van de verzamelde
een
gedaM warden
ophltbeltaande IBW-netwerkvoorlnzamellng... ~ .
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