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meXicaanse griep en de slangendag
11 oktoBer

meXican Flu and the snake day on 
octoBer 11th

a message from the organizing committee

obviously everybody is aware of the mexi-
can flu, as it has been dominating the media 
in the past months. also known as swine flu, 
the virus is now officially designated ‘new in-
fluenza a’ and is of a H1n1 type. meanwhile, 
1473 cases of new influenza a have been 
diagnosed in the netherlands (riVm, 2009).

in view of the upcoming Snake Day on oc-
tober 11th, the board of the european Snake 
Society wanted to draw attention on new 
influenza a, as big events like fairs bring big 
crowds of people together, which might in-
crease the risk of spread. goal of this mes-
sage is to give some information about the 
current situation and about some simple pre-
cautionary actions that can be taken.

the spread of new influenza a in the nether-
lands is still limited (riVm-Cib / erasmusmC, 
2009). the clinical signs in the country are 
generally mild and comparable with the nor-
mal seasonal flu (Van Dissel, 2009). there-
fore, there is no reason for panic, nor is there 
a reason to cancel festivals, fairs, expos and 
other events bringing a lot of people togeth-
er. However, what is important is to limit the 
flu damage as much as possible.

indeed, the virus can have an impact on 
events like this. if a large part of the pop-

een bericht van het bestuur

Via het journaal, in de krant, op het internet en 
om ons heen. We hebben allemaal gehoord 
van de mexicaanse griep.  ook wel varkens-
griep genoemd, heet deze vorm van griep nu 
officieel ‘nieuwe influenza a’ en wordt de co-
dering H1n1 gebruikt om het type virus wat 
preciezer te duiden.  in nederland zijn er in-
middels 1473 gevallen van nieuwe influenza 
a geconstateerd (riVm, 2009).

in het licht van de aankomende slangen-
beurs op 11 oktober in Houten wil het be-
stuur van de europese Slangenvereniging 
de nieuwe influenza a even onder de aan-
dacht brengen. Doel van dit bericht is niet 
het uitgebreid behandelen van de griep, de 
verschijnselen en de risico’s. Het doel is 
met name u nogmaals attent te maken op 
de griep, omdat de kans op verspreiding op 
een beurs groter is dan bij uw normale da-
gelijkse activiteiten, omdat er zoveel men-
sen bij elkaar komen.

De verspreiding van nieuwe influenza a 
in nederland is nog beperkt (riVm-Cib / 
erasmusmC, 2009). De verschijnselen van 
nieuwe influenza a in nederland zijn over 
het algemeen mild en vergelijkbaar in ernst 
met seizoensgriep (Van Dissel, 2009) er is 
daarom absoluut geen reden voor paniek. 
geen reden ook om festivals, beurzen, 
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exposities en andere evenementen waar 
veel mensen bij elkaar komen af te gelas-
ten. Wel is het zaak om op te letten, om de 
schade door de griep (zowel gezondheids- 
als economische schade) zoveel mogelijk 
te beperken.

Het virus kan wel namelijk degelijk impact 
hebben op dit soort evenementen, evenals 
op de economische activiteit. als namelijk 
een groot deel van de bevolking de griep 
krijgt, betekent dit dat het ook staf, stand-
houders en bezoekers van de slangendag 
kan raken. een gevolg van de griep zou 
bijvoorbeeld kunnen zijn, dat een aantal 
standhouders niet aanwezig kan zijn, om-
dat ze met griep thuis op bed liggen, of 
dat mensen die gepland hadden de beurs 
te bezoeken, niet kunnen komen omdat ze 
thuis op bed liggen. maar laten we hopen 
dat dat niet het geval zal zijn.

om bovengenoemde redenen is het goed 
om u bewust te zijn van de mogelijkheid dat 
dit virus een kans heeft zich te verspreiden, 
overal, dus ook op de slangendag. er is een 
aantal zaken die u zelf kunt doen om het 
risico te beperken op verspreiding van het 
virus. een bloemlezing:

•  Was vaak uw handen met water en zeep. 
niet alleen na toiletgebruik, maar ook 
tussendoor.

•  Als u moet hoesten of niezen, doe dat 
dan in een papieren zakdoek en gooi 
die na 1x gebruiken direct weg. Was na 
hoesten of niezen ook uw handen.

• Vermijdt aanraken van uw mond, neus 
en ogen. Vaak worden ziekteverwekkers 
verspreid, doordat mensen iets aanraken 
wat is besmet en daarna hun ogen, neus 
of mond aanraken.

•  Als u griep heeft, wees dan verstandig en 
ziek thuis uit.

ulation gets ill, this also implies that the 
staff, the participants and visitors may be 
affected. this could lead to a number of 
participants not being present, or to a more 
limited number of visitors. But let us hope 
that this will not be the case.

therefore it is good practice for you to be 
aware of the possible spread of the virus. 
Spread can happen anywhere, thus also 
on the Snake Day. However, there are a 
number of things that you can do to limit 
the risk of spread. a number thereof are:

• Often wash hands with water and soap, 
not only after using the restrooms, but 
also in between. 

• When coughing or sneezing, do so in a 
paper handkerchief and throw it away 
after single use. also wash hands after 
coughing or sneezing. 

• Avoid touching mouth, nose and eyes. 
people often get infected because they 
touch eyes, nose or mouth after having 
touched contaminated things. 

• If you have the flu, do the most reason-
able thing and stay away from events be-
fore having overcome the disease. 

the expo Center Houten also takes meas-
urements regarding new influenza a, but 
unfortunately these were not known yet at 
the time of writing.

in case you’d like to know more about the 
new influenza a situation in the netherlands, 
you can consult the website of the riVm (ri-
jks instituut voor Volksgezondheid en milieu), 
www.rivm.nl. the riVm also has a special 
theme site about new influenza a: www.rivm.
nl/cib/themas/nieuwe-influenza. unfortunate-
ly, both websites only have a limited english 
version. However, there is a website where 
flyers about the world flu can be downloaded 
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in several languages: www.rivm.nl/cib/the-
mas/nieuwe-influenza/talen-folders.jsp.

in case important news about the measure-
ments to be taken during the Snake Day 
would arise, we will keep you updated via 
our website www.snakesociety.nl .
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Het expo Center Houten neemt ook maat-
regelen in verband met nieuwe influenza a, 
maar op het moment van schrijven van dit 
artikel heeft het expo Center nog niet vast-
gesteld wat voor maatregelen dit precies 
zullen worden.

mocht u meer willen weten over de situatie 
met betrekking tot nieuwe influenza a in ne-
derland, dan verwijzen we u naar de website 
van het riVm (rijksinstituut voor Volksge-
zondheid en milieu), www.rivm.nl  . Het riVm 
heeft ook een speciale themasite over nieu-
we influenza a: www.rivm.nl/cib/themas/
nieuwe-influenza. let op: beide  websites 
zijn nederlandstalig en hebben slechts een 
beperkte engelstalige versie. Wel is er een 
pagina waar folders over wereldgriep kun-
nen worden gedownload in o.a. nederlands, 
engels, Duits, Frans, portugees en Spaans: 
www.rivm.nl/cib/themas/nieuwe-influenza/
talen-folders.jsp.

mocht er belangrijk nieuws zijn over te ne-
men maatregelen op de slangendag (hetzij 
door het expo Center, hetzij door de euro-
pese Slangenvereniging), dan zullen wij u 
verder op de hoogte houden via onze web-
site, www.snakesociety.nl .
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