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Beste lezer, 
 
Tussen de informatieve nieuwsbrieven door kunt u zo nu en dan actueel nieuws ontvangen. 
In deze actuele nieuwsbrief een onderwerp die veel houders van alpaca’s aangaat: Bluetongue. 
Bedrijven die besmet zijn verklaard met bluetongue krijgen te maken met beperkte 
maatregelen. In het bijzonder bedrijven die werkzaamheden hebben in de export kunnen hier 
hinder van ondervinden. Ook voor houders van alpaca’s gelden deze beperkingen.  
 
Wat is bluetongue? 

Bluetongue is een virusziekte, die met name voorkomt bij schapen en overgedragen wordt 
door insecten (knutten). Er zijn verschillende varianten van dit virus, en waarschijnlijk gaat het 
in Nederland om 2 typen. Hoewel alle herkauwers (dus ook alpaca’s) drager kunnen zijn van 
deze ziekteverwekker, worden ze er niet allemaal even ziek van. Schapen kunnen er flink ziek 
van zijn en zelfs dood gaan. 
 
Wat zijn knutten? 

Knutten zijn kleine insecten (geen muggen!!!), die 
voornamelijk leven in veengebieden en drassige 
graslanden. De dieren kunnen door de lucht tientallen 
tot wel honderden kilometers afleggen, liftend op 
luchtstromingen.  
De knut steekt een herkauwer en neemt daarbij bloed 
op. Het virus heeft in een knut vervolgens 14 dagen 
nodig om zich te vermenigvuldigen. De 
vrouwtjesknutten zijn de boosdoeners. Die zuigen 
eens per vier dagen bloed. Ze leven 2 tot 3 maand. Ze 
leggen elke 4 dagen eitjes liefst op hoogveengebieden 
en in vochtige/drassige weilanden. De eitjes komen na 
4 dagen uit. De larven overwinteren in de bodem en 
komen eind maart als volwassen knut tevoorschijn. 
Hoe warmer de omgevingstemperatuur, hoe sneller 
het virus zich vermeerdert en hoe meer virus wordt 
'aangemaakt'. In koude noordelijke streken sterft de 
knut en daarmee het virus. 

 
 
 
 

Gebieden 

Het is dus heel begrijpelijk dat er bij een uitbraak van bluetongue bepaalde gebieden met 
bepaalde restricties ontstaan. Nederland is verdeeld in een 20-km gebied en een 
beperkingsgebied (zie kaartje op volgende pagina). Elk gebied heeft zo zijn maatregelen. Op 
de website van het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit zijn deze maatregelen 
uitvoerig beschreven, zie: 
http://www9.minlnv.nl/servlet/page?_pageid=1138&_dad=portal30&_schema=PORTAL30 
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Hier is er ook een mogelijkheid om de gegevens over uw eigen gebied te raadplegen door 
eenvoudig uw postcode en huisnummer in te vullen. 
 
 

 
 
 
Verder moeten herkauwers, hun 
stallen en de omgeving ervan 
worden behandeld met toegelaten of 
geregistreerde insecticiden, zoals 
Auriplak of BoviClip. Dit zijn 
middelen die zijn geregistreerd voor 
de bestrijding van vliegen, maar ze 
werken ook tegen knutten. Alleen 
veehouders die écht geen 
mogelijkheid hebben tot opstallen 
van het vee, worden van deze 
verplichting uitgezonderd. Het blijft 
echter verplicht deze herkauwers te 
beschermen met insecticiden.  
 
Voor een volledige lijst van middelen 
zie: 
http://www9.minlnv.nl/pls/portal30/
docs/FOLDER/MINLNV/LNV/STAF/ST
AF_DV/DOSSIERS/MLV_GOIK/DIER
GEZONDHEID/CRISIS_DOSSIER_BL
UETONGUE/MIDDELEN_BLU_TONGU
E4.PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot: waarom dit schrijven? Zoals U misschien wel weet zijn alpaca’s herkauwers en 
kunnen dus drager zijn van bluetongue en daarmee ook indirect gastheer zijn voor de knut die 
verdere verspreiding kan veroorzaken. Toch is er enig onderzoek gedaan naar de symptomen 
die geïnfecteerde alpaca’s hebben en daaruit is gebleken dat alpaca’s geen duidelijk 
ziektebeeld laten zien en dat ze zelfs antistoffen aanmaken tegen dit virus. Hoopvol nieuws 
dus voor ons alpacabezitter!  
Bij temperaturen beneden de 15 graden Celsius vermeerderen de knutten zich niet meer 
waardoor de virusdruk kan verminderen. Op het moment dat de knutten niet meer actief zijn, 
komen ook de mogelijkheden tot versoepeling van de ingestelde maatregelen aan de orde. 
Hierover zal in Europees verband nog worden gesproken om tot een gezamenlijke lijn te 
komen. 
 

 
Gert en Margreet Joling 
www.Alpaca-Ranch.nl 


