Hondsdolheid en vleermuizen
(Rabiës)

Wat is hondsdolheid?
Hondsdolheid (rabiës) is een ernstige, dodelijke virusziekte die wordt veroorzaakt door het rabiësvirus. Nadat dit
virus in het zenuwstelsel binnendringt, kunnen –soms pas na lange tijd- verschillende symptomen ontstaan.
 aanvankelijk kunnen algemene symptomen optreden, zoals rillingen, koorts, malaise, minder eetlust,
misselijkheid, braken en hoofdpijn.
 Ook kan de plaats van de wond jeuken en pijnlijk zijn
 Andere symptomen zijn: hyperactiviteit, nekstijfheid, spiertrekkingen, epilepsie-achtige aanvallen.
 Daarnaast kan er sprake zijn van verlammingsverschijnselen
 Uiteindelijk overlijden mensen aan de ziekte.
Hoe kunt u hondsdolheid oplopen?
Besmetting met het rabiësvirus kan optreden na contact met een besmet dier. Met name het speeksel van een
besmet dier is gevaarlijk. In Nederland komt besmetting van honden niet voor maar vleermuizen kunnen wel
besmet zijn. Als u een zieke of dode vleermuis met blote handen aanraakt, is er een kans dat u besmet wordt.
Overdracht van het virus kan gebeuren door:
 Een beet van een besmet dier.
 Knabbelen van een besmet dier aan de intacte huid.
 Contact van een besmet dier met slijmvliezen of beschadigde huid (wondjes, krassen in de huid)
Is hondsdolheid te behandelen?
Mensen, die mogelijk besmet zijn geraakt, kunnen behandeld worden d.m.v. een serie vaccinaties, waarmee
voorkómen wordt dat iemand ziek wordt. Er moet dan echter we zo snel mogelijk begonnen worden met deze
vaccinaties.
Informatie over hondsdolheid, ook voor kindercentra en scholen
 Raak een vleermuis niet met blote handen aan en zorg ervoor dat ook de kinderen een vleermuis niet
met blote handen aanraken.
 Als u of de kinderen de vleermuis toch hebben aangeraakt of als er twijfel bestaat, bel dan de GGD
 Als u of de kinderen de vleermuis niet hebben aangeraakt: meld de vondst van een dode vleermuis dan
bij het Klantcontactcentrum van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), telefoon: 09000388.
Melding bij de GGD
Als een vleermuis met blote handen is aangeraakt of als iemand gebeten is door een vleermuis, meld dit dan zo
spoedig mogelijk bij GGD Fryslân, telefoon: (088) 22 99 222. Indien nodig kan zo snel begonnen worden met
vaccineren.
Buiten kantooruren kunt u via de huisarts contact leggen met de GGD.
Opmerkingen
Als u informatie over de ziekte uit wilt delen aan de ouders of op wilt hangen, neem dan eerst contact op met de
GGD.
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