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Brandbrief dierenartsen over SARS-CoV-2 op nertsenbedrijven

Hooggeachte mevrouw Schouten,
Zoals bekend zijn er momenteel een vijftal locaties van nertsenbedrijven positief bevonden op SARSCoV-2 (CoV-2). Ondergetekenden, gespecialiseerde dierenartsen met jarenlange ervaring in de
nertsenhouderij voelen zich verantwoordelijk om u op de hoogte te stellen van onze bevindingen en
willen graag uw aandacht voor het volgende. Wij maken ons ernstig zorgen over de huidige situatie
en de berichtgeving met betrekking tot de CoV-2 besmettingen op nertsenbedrijven en de gevolgen
die dit kan hebben voor de volksgezondheid.

Berichtgeving niet in lijn met klinische situatie getroffen nertsenbedrijven
U heeft zeer terecht een meldingsplicht ingesteld en opdracht gegeven voor verder onderzoek naar
de verspreiding van SARS-CoV-2 infecties binnen en buiten de nertsenbedrijven. De berichtgeving die
uw ministerie naar buiten brengt over het ziekteverloop op de getroffen bedrijven zijn echter niet in
lijn met de bevindingen die wij als dierenartsen doen.
Vrijwel dagelijkse contact met de getroffen nertsenhouders en herhaaldelijke, klinische beoordeling
van de nertsen op het bedrijf, laten op ten minste één van de vijf locaties een zeer ernstig beeld zien
waarbij, zowel in absolute als relatieve getallen, de sterfte onder de nertsen zeer hoog is te noemen
(meer dan 10% van de moederdieren). De situatie lijkt zich niet te verminderen of te stabiliseren en
begint zich ook uit te breiden naar de nog jonge, pasgeboren pups. Hier is ook CoV-2 in aangetoond
middels aanvullend onderzoek. Daarbij valt het op dat er dagelijks diverse dieren worden
gesignaleerd met zeer ernstige ademhalingsproblemen. Deze dieren worden omwille van
dierenwelzijn zo snel mogelijk geëuthanaseerd om ondraaglijk lijden te voorkomen. De klinische
symptomen, sterftecijfers en uitbreiding van kliniek naar de nog jonge pups, baart ons grote zorgen.
Interpretatie uitslagen vervolgonderzoeken
De uitgevoerde onderzoeken met betrekking tot de verspreiding van het virus door de lucht geven
aan dat de blootstelling aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is. Deze onderzoeken zijn
uitgevoerd op moment dat de klinische symptomen op deze bedrijven al aan het afnemen waren.
Het verbaasde ons dat bij de laatste bedrijven waar het virus is vastgesteld en de klinische
symptomen op in ieder geval één bedrijf nog volledig aanwezig waren er geen onderzoeken meer
gestart zijn. De representatieve waarde van deze onderzoeken zouden ons inziens beduidend hoger
zijn geweest, zeker met betrekking tot de verspreiding van het virus door de lucht. Daarnaast is de
bezetting van de bedrijven op dit moment nog laag, waarmee we op ons laatste punt komen.

Stijgende infectiedruk komende maanden
De jaarlijkse cyclus op een nertsenbedrijf zou een serieuze factor moeten zijn die meegenomen
wordt in het beoordelen van eventuele risico’s op de volksgezondheid. Circa 90% van de pups
worden jaarlijks geboren in de periode tussen 25 april en 10 mei. Hierdoor neemt het aantal dieren
op een nertsenbedrijf met een factor 5 toe. In potentie komen er daarom vijf keer meer dieren bij,
die gevoelig zijn voor het virus. Deze hypothese wordt onderbouwd door de praktijk waar wij jaarlijks
een toename van infectieuze aandoeningen in de maanden september, oktober en november zien bij
nertsen.
Ook daar waar in eerste instantie geen klinische symptomen of verhoogde uitval onder de jonge pups
werd gemeld, blijkt dat op één van de locaties waar de infectie later geconstateerd werd, hier wel
degelijk sprake van is. De vervijfvoudiging van het aantal, in potentie gevoelige dieren, voor CoV-2 is
een serieuze factor om mee te nemen in het uitvoerend beleid. Er zal de komende periode op de
nertsenbedrijven een flinke toename plaatsvinden in dier-dier en mens-dier contacten door zaken
zoals vaccinatie en verspenen. Hierdoor zal de kans op viruscirculatie en verspreiding binnen en
mogelijk buiten het bedrijf alleen maar toenemen. In onze ogen zou er dan ook voorzichtig
omgegaan moet worden met de conclusie dat de uitstoot van virus naar de omgeving
verwaarloosbaar is.
Tot slot hopen wij, dat u onze zorgen op het gebied van volksgezondheid en dierenwelzijn serieus
neemt en met bovenstaande informatie het huidige beleid voor de aanpak van CoV-2 op
nertsenbedrijven opnieuw beoordeelt en waar nodig aanpast. Wij zijn ten aller tijde bereid om onze
informatie verder toe te lichten in een gesprek. Wij vernemen graag uw reactie.
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