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Even afrekenen

Wegvangen en ergens onderbrengen kan een

oplossing zijn. Een soort waarbij het heel goed

opletten is geblazen, is de teek. Voordatje het

weet heb er een en loopje een besmetting op

met de ziekte van Lyme. Dat is geen pretje en

de ziekte kan levensbedreigend zijn. Nazorg is

nodig na het verwijderen: opletten voor het

kort of langer daarna ontstaan van een rode

ring of blauwachtige vlek op de huid rond de

plaats van de tekenbeet, want dat kan een

indicatie zijn voor de ziekte van Lyme, evenals

een grieperig gevoel met bijv. koorts,

hoofdpijn en gewrichtspijn. Later is er kans op

verlamming van gezichtsspieren, heftige pijn

aan een arm of been, dubbelzien, krachtverlies

in armen en/of benen, pijnlijke of gezwollen

gewrichten, een neiging tot flauwvallen en

hartklachten.

Vossen zijn overal in ons land aanwezig en die

kunnen hondsdolheid(rabiës) overbrengen.

Het laatste rabiësgeval in ons land stamt uit

1977. Vossen kunnen ook drager zijn van de

vossenlintworm, die zij overbrengen via

vruchten, zoals laag groeiende bramen, dode

dieren en huisdieren die vaak in de natuur

rondlopen. Ook dieren die knaagdieren eten

(katten) kunnen er meebesmet raken. Uit

Vlaanderenzijn
enkele besmet-

tingsgevallen

bekend, maar nog

niet uit Nederland.

Ménsen die veel

buiten komen,

zoals boeren,

mensen die in

bossen werken, of

mensen die

minder dan vijftig

meter van een bos wonen kunnen soms ook

besmet raken met het hantavirus. Dat wordt

verspreid doorhet inademen van stof

afkomstig van urine, uitwerpselen en speeksel

van rosse woelmuizen. Het virus - dat zich uit

door griepachtige verschijnselen - kan ook

voorkomen in oude huizen, schuren en

vakantiehuisjes die lang niet gebruikt zijn.

Slangen worden ervaren als griezelige beesten

en worden daaromwel doodgeslagen; de enige

giftige soort is de adder, die in onze regio niet

voorkomt.

Veel mensen zijn bang voor vleermuizen. Die

zouden
- volgens zeggen - in je haar kunnen

vliegen en bijten als je ’s avonds aan het

wandelen bent. Een typisch geval uit de

Fabeltjeskrant.
Personen die veel in aanraking komen met

buitenwateren moeten beducht zijn op de door

ratten verspreide Ziekte van Weil (leptospira),
die zich uit dooreen soort chronische

vermoeidheid.

Bij het optreden van botulisme en blauwalg
worden altijd waarschuwingen afgegeven door

de respectievelijke overheden. Hygiëne is in

alle gevallen een trefwoord.

Voor BSE(Gekke Koeienziekte, die het

Creutzfeld Jacobsyndroom bij mensen

veroorzaakt) en Q-koorts bij geiten hoeft geen

angst te bestaan. Die ziekten worden door de

overheid nauwlettend in de gaten gehouden en

beperken zich tot de agrarische sector. Dit

geldt ook voor Mond- en Klauwzeer (MKZ) en

voor Blauwtong bij schapen die niet voor

mensen schadelijk zijn.
Het valt dus nogal mee met die enge natuur,

maar houdt de teken in de gaten.

Penlijster

Als je de verhalen moet geloven lijkt het erop,

datje in de buitengebieden steeds minder

onbekommerd kunt rondstruinen. Steeds enger

wordt het daar. Ik heb het dan niet over het

gevoel van onveiligheid, dat wordt veroorzaakt

door hondenuitlaters die hun kuitenbijtertjes

niet onder controle hebben. Ook niet over

mountainbikers die plotseling opduiken en

daardoor gevaar kunnen op leveren. Evenmin

over die grote wolharige koeien in

natuurterreinen die sommige mensen angst

inboezemen. Nee, het gaat over schijnbaar

engere zaken waar je geen grip op denkt te

hebben. Zo verschijnen er jaarlijks berichten in

de kranten van buizerds die in de broedtijd

joggers en mountainbikers aanvallen. Een

kwestie van omlopen als zo’n vogel dit gedrag

vertoont langs een vaste route voorkomt het

attaqueren. Sommige beheerders van terreinen

plaatsen in zo’n geval borden, die wijzen op

mogelijk gevaar door een aanvallende buizerd.

‘Kraaien’ die mensen aanvallen is een ander

hot item. Het gaat om kauwen die door

langdurig verblijf bij mensen hinderlijk om

aandachtvragen doorbedelen, pikken etc.


