
 

bijlage 1 
SYMPTOMEN EN KLINISCHE DIAGNOSE VAN BT 
 
 
 
BT wordt veroorzaakt door een orbivirus, waarvan 24 serotypes werden geïdentificeerd. 
 
De incubatietijd bedraagt gemiddeld 5 tot 10 dagen, maar de eerste klinische tekens kunnen al zo vroeg als 
dag 2 of pas zo laat als dag 20 na besmetting optreden. De morbiditeit is zeer hoog bij besmette schapen, 
terwijl runderen en geiten alleen asymptomatisch, hetzij veel minder ernstig en kortstondiger worden aange-
tast. 
 
 
Acute symptomen bij schapen 
 

Bij schapen ontwikkelt de ziekte zich veelal acuut. In gebieden waar een BTV enzoötisch aanwezig is en bij 
rustieke rassen is echter een subacuut verloop mogelijk. 
 
1ste week  -  KOORTS, HYPERHEMIE, CONGESTIE, VERZWERING, NECROSE 

- koorts met temperaturen tot 42°C; 

- depressie en anorexie; 

- stomatitis met verzwerende necrose (congestie, kleine bloedingen, verzwering en necrose) t.h.v. de 
snuit, de lippen, het tandvlees en de mondholte; 

- opgezwollen kop, vnl. t.h.v. de lippen, de onderkaak en de tong; soms uitgebreid over de hele kop, in 
het bijzonder de oogleden en de oren; 

- blauw gekleurde tong is niet altijd aanwezig, in tegenstelling tot wat de naam van de ziekte laat ver-
moeden; 

- ptyalisme, snot, traanproductie:  afscheidingen en uitscheidingen worden bloederig en etterig met 
korstvorming. 

 
2de week  -  ARTHRITIS, MYOSITIS, … 

- motorische symptomen:  kreupelheid of zelfs immobiliteit veroorzaakt door arthritis en letsels door po-
dodermatitis en door congestie en verzwering van kroonranden; 

- degeneratieve myositis en ten slotte een ernstige spieraantasting:  stijve ledematen, torticolis, ge-
kromde rug; 

- abortus en woluitval (t.g.v. congestie) zijn mogelijk; 

- mortaliteit kan oplopen tot 60% van de getroffen dieren; 

- eventuele complicaties, o.a. aandoeningen van de longen en het spijsverteringskanaal (bijv. hemorra-
gische diarree) en ev. superinfecties door andere ziektekiemen. 

 
3de week  e.v. -  LANGZAAM HERSTEL 
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Meest voorkomende symptomen bij runderen, geiten en herten 
 

- kortstondige temperatuurverhoging; 

- abortus en misvormingen (hersenwaterzucht, kleine kop, blindheid, misvorming van ledematen of 
kaak) als gevolg van infectie in utero; 

- de acute vorm, gelijklopend met de beschrijving voor schapen, kan voorkomen. Bij melkvee is daarbij 
een verminderde melkgift opvallend. 

 
 
Letsels bij autopsie 
 

- oedeem, bloedingen, petechiën, ecchymosen kunnen in alle weefsels voorkomen; 

- bloedingen ter hoogte van de aderwand onderaan de longader zijn dikwijls aanwezig; 

- spierdegeneratie met marmerachtig en grijsachtig uitzicht; 

- andere letsels in verband met de hierboven gegeven beschrijving. 
 
 
Differentiële diagnose 
 

- besmettelijk ecthyma, necrobacillose 

- mond- en klauwzeer 

- overgevoeligheid voor licht 

- vesiculaire stomatitis 

- pneumonie 

- polyarthritis, rotkreupel, abcessen aan de hoef 

- vergiftiging (met name door planten) 

- pest van kleine herkauwers 

- coenurosis 

- epizoötische hemorragische ziekte 

- kwaadaardige catarraalkoorts 

- BVD 

- IBR 

- PI3 

- actinobacillosis 
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Foto’s - photos (bron/source: ARSIA) 
 
 

       
GENISSE 15 mois J3-4 VACHE VELEE J3

 

       
VACHE VELEE J3 VACHE VELEE J4

 

Œdème du bas du membre

Œdème du bas du membre
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