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Rapport in het kort

Staat van zoönosen 2012

De ‘Staat van zoönosen 2012’ geeft een overzicht van de 
mate waarin diverse zoönosen in het verslagjaar voor- 
komen, gecombineerd met de langetermijntrends. 
Daarnaast bevat het verslag enkele opmerkelijke voorval-
len uit 2012. Het jaarlijkse thema is deze keer de zoönosen 
die in Nederland voorkomen bij dieren die in het wild 
leven (wildlife zoönosen).

Opmerkelijke voorvallen zoönosen uitgelicht
Net als in voorgaande jaren vertonen de trends geen  
uitgesproken ontwikkelingen. Wel waren er in 2012 een 
aantal opmerkelijke voorvallen, zoals de uitbraak van 
Salmonella Thompson via besmette gerookte zalm, een 
uitbraak van papegaaienziekte (psittacose) in een vogelop-
vang in Rotterdam, en de import van een jonge hond uit 
Marokko met hondsdolheid (rabiës).
Opvallend is ook Clostridium difficile, een bacterie die zowel 
mensen als dieren ziek kan maken, wat zich voornamelijk 
uit in diarree. Een bepaald type Clostridium difficile (ribotype 
078) komt met toenemende mate voor bij varkens en vormt 
hiermee mogelijk een zoönotisch risico voor mensen.
Ook wordt de stand van zaken weergegeven van het 
onderzoek naar Chlamydia abortus, een bacterie die bij kleine 
herkauwers en incidenteel bij zwangere vrouwen abortus 
veroorzaakt. Hoewel Chlamydia abortus in Nederland veel 
voorkomt onder melkschapen en melkgeiten, is op dit 
moment het risico voor de algemene volksgezondheid 
verwaarloosbaar. Mensen die in direct contact met 
besmette dieren komen, zoals specifieke beroepsgroepen 
(mensen die bijvoorbeeld op een boerderij of in een 
slachthuis werken), lopen echter wel een risico. 

Thema: wildlife zoönosen
Voor dit thema is gekozen omdat wild wereldwijd een 
belangrijke bron blijkt voor (opkomende) zoönosen. Meer 
dan 70 procent van de (opkomende) zoönosen in de 
wereld is afkomstig van wilde dieren en zij kunnen een 
significante en toenemende bedreiging van de volksge-
zondheid vormen. Monitoring en surveillance van 
zoönotische ziekteverwekkers bij wild is daarom een 
belangrijk instrument om (opkomende) zoönosen snel te 
kunnen identificeren en maatregelen te treffen.
Het themahoofdstuk geeft een overzicht van de diverse 
onderzoeken die momenteel naar wildlife zoönosen 
worden uitgevoerd. Er wordt ingegaan op een aantal 
specifieke zoönotische risico’s die wilde dieren in 
Nederland met zich mee kunnen brengen, zoals de 
vossenlintworm bij vossen en Trichinella bij wilde zwijnen.

Trefwoorden: zoönosen, trends, wildlife

Abstract

State of zoonotic diseases 2012

The report ‘State of Zoonotic diseases 2012’ presents an 
overview of the occurrence of various zoonoses for that 
year in combination with the long-term trends. In 
addition, the report contains a few striking incidents that 
occurred in 2012 and focuses on a theme. This year’s 
theme is zoonoses found in Dutch wildlife (wildlife 
zoonoses).

Striking incidents of zoonotic diseases explained
As in previous years, the trends show no signs of strong 
developments. However, there were a number of striking 
incidents in 2012, such as the outbreak of Salmonella 
Thompson through contaminated smoked salmon, an 
outbreak of parrot disease (psittacosis) in a bird sanctuary 
in Rotterdam, and the case of a young dog with rabies 
imported from Morocco.
Also remarkable is Clostridium difficile, a bacterium that can 
infect both humans and animals, usually resulting in 
diarrhoea. A specific type of Clostridium difficile (ribotype 
078) is becoming increasingly common in pigs and thus 
forms a possible zoonotic risk to humans.
The report also includes the state of research on Chlamydia 
abortus, a bacterium that causes abortions in small 
ruminants and occasional abortions in pregnant women. 
Although Chlamydia abortus is common among diary sheep 
and goats in the Netherlands, currently the public health 
risk is negligible. However, people who come into direct 
contact with infected animals, for example specific 
professional groups like people who work on a farm or in a 
slaughterhouse, do have an elevated risk of infection. 

Theme: wildlife zoonoses
This theme was chosen because wildlife appears to be a 
major source of emerging zoonoses throughout the world. 
More than 70 percent of the emerging zoonoses in the 
world are caused by wildlife and they can pose a significant 
and growing public health threat. Monitoring and 
surveillance of zoonotic pathogens in wildlife is an 
important tool for quickly identifying (emerging) zoonoses 
and taking appropriate action.
The theme chapter gives an overview of the studies on 
wildlife zoonoses that are currently taking place. It 
addresses a number of specific zoonotic risks associated 
with wildlife in the Netherlands, such as the fox tapeworm 
in foxes and Trichinella in wild boar.

Key words: zoonoses, trends, wildlife
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De ‘Staat van zoönosen 2012’ richt zich tot beleidsmakers, 
onderzoekers, veterinaire en medische practici en overige 
bij de bestrijding van infectieziekten en dierziekten 
betrokken professionals. Door de presentatie van mens-, 
dier- en voedselgerelateerde data in hun onderlinge 
context draagt de ‘Staat van zoönosen 2012’ de ‘One 
Health’-gedachte in Nederland actief uit.1

Surveillancesystemen voor de diverse zoönotische agentia 
in Nederland staan uitvoerig beschreven in de zoönose-
rapportage 2003-2006.2 De meest recente gegevens van 
de monitoring van het gebruik van antibacteriële middelen 
bij dieren en mensen en antibioticumresistentie in 
bacteriën uit mensen, dieren en dierlijke producten in 
Nederland zijn gerapporteerd in het gecombineerde 
Nethmap/MARAN-rapport 2013.3

Maar liefst 75 procent van de bij mensen opkomende 
infectieziekten blijkt van zoönotische aard te zijn.4 
Verschillende diersoorten, zowel gedomesticeerde als 
wilde dieren kunnen als reservoir dienen. Voorbeelden van 
infectieziekten die hun origine bij wilde dieren hebben zijn 
acquired immune deficiency syndrome (AIDS) en severe 
acute respiratory syndrome (SARS), respectievelijk 
veroorzaakt door HIV-1 en SARS-CoV. Bij de opmars van 
Mycobacterium bovis in het Verenigd Koninkrijk in het 
afgelopen decennium schijnen dassen een belangrijke rol 
gespeeld te hebben en de opkomst van Echinococcus 
multilocularis in Nederland is vossen gemedieerd.
Zoönosen zijn niet alleen schadelijk voor de volksgezond-

heid, en soms ook voor de diergezondheid, maar kunnen 
ook grote economische gevolgen hebben. Bijvoorbeeld 
door hoge kosten van preventieve maatregelen bij mensen 
of dieren, behandeling van geïnfecteerde mensen en 
economische schade door verloren handelswaarde. Door 
ecologische veranderingen, vooral door ingrijpen van de 
mens, maar ook door veranderingen in klimaat, is de 
verwachting dat zoönosen met wildlife als reservoir in de 
toekomst steeds belangrijker gaan worden. Daarnaast 
blijkt uit de lijst van 86 geprioriteerde emerging zoönosen 
van het voormalige EmZoo-programma dat wildlife de 
meest frequente reservoirgroep is.5 Het themahoofdstuk 
van de ‘Staat van zoönosen 2012’ is daarom ‘wildlife 
zoönosen’. We willen hiermee inzicht verschaffen in de 
zoönotische risico’s van wild in Nederland.

1.1 Opbouw

De ‘Staat van zoönosen 2012’ begint in hoofdstuk 2 met de 
trends en ontwikkelingen van de meldingsplichtige 
zoönosen in het jaar 2012. Daarna wordt in hoofdstuk 3 
(‘Uitgelicht’) een aantal opmerkelijke voorvallen beschre-
ven. Het themahoofdstuk (hoofdstuk 4) in deze rappor-
tage gaat, zoals hierboven vermeld, over de zoönotische 
risico’s van wild in Nederland.

1
Inleiding
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1.2 Verantwoording

Hoofdstuk 2 (‘Trends’) en hoofdstuk 3 (‘Uitgelicht’) zijn 
geschreven door de redacteuren Haitske Graveland 
(RIVM), Kitty Maassen (RIVM), Hendrik-Jan Roest (CVI), 
Olaf Stenvers (NVWA/RIVM), Stasja Valkenburgh (NVWA), 
Ingrid Friesema (RIVM) en Joke van der Giessen (RIVM).
Meegelezen dan wel meegeschreven hebben: Miriam 
Koene (CVI), Fred van Zijderveld (CVI), Erika Slump (RIVM/
KNCV Tuberculosefonds), Titia Kortbeek, (RIVM), Chantal 
Reusken (RIVM), Aarieke de Jong (NVWA), Mauro de Rosa 
(NVWA), Nedzib Tafro (NVWA), Wilfrid van Pelt (RIVM), 
Frederika Dijkstra (RIVM), Rianne van Gageldonk (RIVM), 
Rob Moormann (CVI) en Ruth Bouwstra (CVI).
Het themahoofdstuk ‘Wildlife zoönosen’ is geschreven 
door Miriam Maas (RIVM), Joke van der Giessen (RIVM), 
Andrea Gröne (DWHC) en Hendrik-Jan Roest met bijdra-
gen van Chantal Reusken (RIVM), Judith van den Brand 
(Erasmus MC), Josanne Verhagen (Erasmus MC), Olga 
Haenen (CVI) en Leo Dekkers (GD).
Om recht te doen aan de inspanningen van velen, zijn 
literatuurverwijzingen opgenomen. Voor zover dit 
rapporten van het RIVM betreft, zijn die te downloaden via 
de website van het RIVM. Enkele rapportages die voor 
deze Staat van zoönosen logischerwijze van belang zijn, 
zijn de jaarrapportage respiratoire infectieziekten, de 
gastro-enteritis jaarrapportage en de Staat van infectie-

ziekten. Ten slotte hebben Arjen van de Giessen, Yvonne 
van Duynhoven en Jaap van Dissel het rapport als geheel 
becommentarieerd. We danken allen die bijgedragen 
hebben hartelijk.

1.3 Geraadpleegde literatuur en 
referenties

1. http://www.onehealthinitiative.com.
2. Valkenburgh, S. et al. (2006) Zoonoses and Zoonotic 

Agents in Humans, Food, Animals and Feed in the 
Netherlands 2003-2006, RIVM rapport 330152001,  
p. 85.

3. Nethmap (2013) Consumption of antimicrobial agents 
and antimicrobial resistance among medically 
important bacteria in the Netherlands, http://www.cvi.
wur.nl.

4. Woolhouse, M.E., D.T. Haydon en R. Antia (2005) 
Emerging pathogens: the epidemiology and evolution 
of species jumps, Trends Ecol Evol, 20(5), p. 238-44.

5. Havelaar, A.H. et al. (2010) Prioritizing emerging 
zoonoses in the Netherlands, PLoS One, 5(11):  
p. e13965.
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2.1 Algemene demografische 
gegevens

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de 
algemene demografische gegevens van zowel de humane 
als de dierpopulatie in Nederland in 2012, omdat de 
relevantie van zoönosen hier redelijkerwijs niet los van 
gezien kan worden.

2.1.1 Bevolking
De totale Nederlandse bevolking bestond in 2012 uit ruim 
16,7 miljoen mensen. Dit is een kleine groei ten opzichte 
van 2011. Vrouwen vormen net als in voorgaande jaren een 
kleine meerderheid (Tabel 2.1.1 en 2.1.2). Echter, de 
samenstelling van de bevolking verandert geleidelijk. De 
leeftijdsopbouw verschuift waarbij het aandeel van de 
groep 65-plussers steeds groter wordt. Het aandeel van de 
groep 65-plussers is in de afgelopen vijftig jaar gegroeid 
van 7,7 procent naar 16 procent van de totale bevolking.1

2.1.2 Gezelschaps- en landbouwhuisdieren
Gezelschapsdieren vormen een onderdeel van onze 
leefomgeving. Het is gebleken dat ze een positieve invloed 
hebben op de geestelijke en lichamelijke gezondheid van 
de eigenaar. De laatste jaren neemt het aantal gezel-
schapsdieren, mogelijk als gevolg van de economische 
crisis, af. De meest voorkomende gezelschapsdieren zijn 
honden, katten, vogels en aquariumvissen.

In Tabel 2.1.3 en 2.1.4 worden de aantallen landbouwhuis-
dieren en -bedrijven afkomstig van het CBS (Centraal 
Bureau voor de Statistiek) weergegeven. Deze cijfers 
kunnen afwijken van de cijfers die de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) rapporteert naar 
onder andere de European Food Safety Autority (EFSA) en 
de World Organisation for Animal Health (OIE). De NVWA 
gebruikt als basis voor de gerapporteerde cijfers het aantal 
beschikbare UBN’s (uniek bedrijfsnummer) per diersoort. 
Het CBS telt alleen de UBN’s waar daadwerkelijk dieren 
aanwezig zijn. Omdat met name de bedrijven met dieren 
van belang zijn als het gaat om zoönosen worden in de 
‘Staat van zoönosen 2012’ (SvZ) de cijfers uit de CBS-data 
gepresenteerd.
In Tabel 2.1.4 is het aantal dieren op het moment van de 
landbouwtelling weergegeven en in Tabel 2.1.5 het aantal 
dieren dat geslacht is.

2
Trends

Tabel 2.1.1 Nederlandse bevolking, naar geslacht en leeftijd in 
januari 2012. (Bron: CBS)

Totale bevolking 16.730.348
Bevolking naar geslacht Mannen 8.282.871

Vrouwen 8.447.477

Bevolking naar leeftijd 0 tot 20 jaar 3.894.754

20 tot 40 jaar 4.141.893

40 tot 65 jaar 5.977.333

65 tot 80 jaar 2.030.353

80 jaar of ouder 686.015
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Tabel 2.1.2 Nederlandse bevolking en groei tot januari 2012. (Bron: CBS)

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012

Mannen 8.112.073 8.156.396 8.203.476 8.243.482 8.282.871

Vrouwen 8.293.326 8.329.391 8.371.513 8.412.317 8.447.477

Totale bevolking 16.405.399 16.485.787 16.574.989 16.655.779 16.730.348

Tabel 2.1.3 Aantal bedrijven over de laatste vijf jaar. (Bron: CBS, NVWA)

Aantal bedrijven 2008 2009 2010 2011 2012

Varkens 7.174 6.508 5.952 6.525 5.874

Runderen, totaal  34.198 33.268 32.828 31.752 30.940

Melk- en kalfkoeien 20.746 20.268 19.805 22.898 18.682

Vleeskalveren 2.248 2.053 2.064 1.929 1.985

Schapen 13.567 12.833 12.871 12.529 12.520

Geiten 4.153 3.916 3.719 3.541 3.550

Vleeskuikens 698 638 640 601 535

Leghennen 1.446 1.422 1.440 1.327 955

Paarden/pony's 16.109 15.847 14.609 14.070 13.431

Tabel 2.1.4 Aantallen dieren over de laatste vijf jaar (x1000), aanwezig in Nederland op moment van landbouwtelling. 
(Bron: LEI, CBS, NVWA)

Aantal dieren 2008 2009 2010 2011 2012

Vleesvarkens 5.839 5.872 5.904 5.905 5.874

Fokzeugen 1.100 1.123 1.094 1.226 1.179

Runderen, totaal 3.890 3.968 3.975 3.885 3.912

Melk- en kalfkoeien 1.466 1.489 1.479 1.469 1.483

Vleeskalveren 899 894 928 906 908

Schapen 1.213 1.117 1.130 1.088 1.265

Geiten 355 374 353 380 421

Vleeskuikens 44.358 43.285 44.748 43.911 42.490

Leghennen* 32.923 34.557 35.310 34.134 32.223

Paarden/pony's 144 145 143 137 132

* ouder dan 18 weken

Tabel 2.1.5 Aantallen slachtdieren per jaar. (Bron: NVWA, CBS)

Diercategorie 2008 2009 2010 2011 2012

Runderachtigen, totaal 1.923 2.068 2.028 2.028 1.933

Varkens 14.617 13.857 13.944 14.593 14.155

Schapen 649 671 582 586 590

Geiten 103 81 105 144 120

Paarden/pony's 2 2 3 3 8

Kippen, vleeskuikens 451.545 458.735 464.732 490.413 535.584
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2.1.3 Invoer van levende en dierlijke producten
Levende dieren, zoals gezelschapsdieren, wilde en 
exotische dieren voor dierentuinen en paarden voor de 
sport worden regelmatig over de wereld vervoerd.
In 2012 zijn op de Buitengrens Inspectie Post (BIP) Schiphol 
16.798 zendingen van levende dieren (9063) en producten 
van dierlijke oorsprong (7735) vanuit tientallen verschil-
lende derde landen (landen buiten de EU) voor importcon-
trole aangeboden (Tabel 2.1.6).

Niet al deze dieren blijven in Nederland, een deel ervan 
wordt naar een ander land binnen of buiten Europa 
doorgevoerd. Om de kans op insleep en vestiging van 
besmettelijke dierziekten in Nederland te minimaliseren 
zijn aan de import van levende dieren en dierlijke produc-
ten wetten en regels verbonden. Levende dieren moeten 
de EU binnenkomen op een door de EU erkende BIP. Voor 
doorvoer (van een derde land naar een derde land) van 
dieren over het EU-grondgebied moeten dieren aan de 
invoereisen van de EU voldoen. De importcriteria zijn 
gebaseerd op Europese wetgeving en geïmplementeerd in 
de Nederlandse regelgeving en instructies. Bij aankomst 
op de BIP worden de dieren gecontroleerd door een 
inspecteurdierenarts van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA). In het themahoofdstuk van de 
‘Staat van zoönosen 2011’ vindt u meer informatie over 
deze procedures.2

Inspecties vormen geen waterdicht systeem en hebben 
tekortkomingen voor wat betreft het vaststellen van het 
juiste tijdstip van het ontstaan van een mogelijke infectie. 
Er bestaat namelijk een risico dat dieren binnenkomen 
met een infectie die zich nog in de incubatietijd, prepa-
tente periode, bevindt, waarbij zich nog geen klinische 
symptomen vertonen. Sterker nog volgens de WTO (World 
Trade Organisation) is een land verplicht om varende 
partijen dieren, die vertrokken zijn vóór het moment van 
melding van een uitbraak aan de OIE, te accepteren.

Een aantal zoönotische aandoeningen kunnen worden 
overgedragen op mensen via vectoren welke niet in 
Europa voorkomen of kunnen overleven. Vectoren die met 
geïmporteerde dieren mee zouden kunnen komen, 
vormen een potentieel risico voor de introductie van een 
zoönose. Met het veranderen van het klimaat is het 
mogelijk dat deze vectoren in de toekomst wel in Europa 
kunnen overleven en ziekten kunnen overdragen.

2.2 Meldingsplichtige ziekten

Meldingsplichtige ziekten zijn (meestal) infectieziekten 
waarbij bij een verdenking van voorkomen een melding 
dient te worden gedaan aan een bevoegde autoriteit. Deze 
melding moet, afhankelijk van de regelgeving, worden 
gedaan bij een verdenking of bevestiging van de ziekte en 
binnen een bepaalde termijn. In de veterinaire regelgeving 
wordt een onderscheid gemaakt tussen meldingsplichtige 
en bestrijdingsplichtige ziekten. Alleen in het laatste geval 
legt de bevoegde autoriteit maatregelen op.
De belangrijkste reden om een infectieziekte bestrijdings-
plichtig te maken, is de noodzaak van bestrijdingsmaat-
regelen op korte en/of lange termijn. Daarnaast kunnen 
internationale verplichtingen aan de bestrijdingsplicht ten 
grondslag liggen.
Artsen zijn, op basis van de Wet Publieke Gezondheid 
(WPG), verplicht een aantal infectieziekten te melden bij 
de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Dierenartsen 
zijn, op basis van de Gezondheids- en Welzijnswet voor 
Dieren (GWWD), verplicht een aantal dierziekten te 
melden bij de NVWA.
Naast artsen en dierenartsen worden, afhankelijk van de 
wettelijke bepaling, andere betrokkenen (bijvoorbeeld 
dierhouders en laboratoria) verplicht melding te doen bij 
verdenking en/of bevestiging van een aantal 
infectieziekten.
Verder moeten bedrijfsartsen (infectie)-ziekten opgelopen 
tijdens het werk melden bij het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten (NCvB).
In Tabel 2.2.1 staat aangegeven welke infectieziekten 
zoönotisch zijn en op basis van welke wet ze meldings-
plichtig zijn. Daarnaast wordt aangegeven of de betref-
fende zoönose wordt behandeld in dit hoofdstuk en, 
indien deze niet wordt behandeld, waarom niet.

2.3 Dierziekte vrij-status

Voor een aantal besmettelijke dierziekten kunnen landen 
bij de internationale diergezondheidsorganisatie OIE de 
officiële vrij-status notificeren. De voorwaarden waar-
onder een land de officiële vrij-status voor een bepaalde 
ziekte kan verkrijgen variëren, maar in alle gevallen zijn 
minimaal een effectief surveillancesysteem en meldings-

Tabel 2.1.6 Aantallen geïmporteerde levende dieren in 2012.

Diersoort Aantal partijen (# dieren)
Siervissen 3590 (27.719.731)

Paarden 3120

Een dag pluimvee 216 (3.117.571)

Honden 794 (1.031)

Katten 326 (450)

Rodentia (voor 
instellingen)

45 (373)

Insecten 431 (1.692.138.367)

Wild/exoten* 195 (628)

*14 zeehonden, 2 hyena’s, 2 vossen, 2 aardvarkens,  
14 capibara’s,  74 apen, 8 eenden, 3 karakals, 4 servals,  
4 jachtluipaarden, 1 leeuw, 2 neushoorns, 10 tijgers, 1 jaguar, 
429 lama’s, 27 giraffen, 2 armadillos,  28 kangoeroes en  
1 phloeomys pallidus (cloud rat).
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plicht voor de betreffende ziekte verplicht. De gedetail-
leerde voorwaarden kunnen in de OIE – Terrestrial Health 
Code, te raadplegen op www.oie.int, worden ingezien. De 
systematiek van ‘officieel vrij-status’ is in eerste instantie 
ingesteld om de internationale handel in levende dieren 
en dierlijke (bij)producten te vergemakkelijken.

Nederland is in 2012 officieel vrij geweest van de volgende 
zoönosen:
• hoog-pathogene aviaire influenza;
• boviene tuberculose;
• brucellose (rund, kleine herkauwers, varkens);
• kwade droes;

Tabel 2.2.1 Aangifteplichtige zoönosen van mens en dier.

Zoönose GWWDa WPGb SvZ 2012*
Anthrax √ cd j √ nee, komt niet,nauwelijks in Nederland voor

Aviaire influenza √ e √ ja

Botulisme - √ ja

Brucellose √ cd j √ ja

BSE/TSE/(v)CJD √ cd j √ ja, BSE

Kwade droes (B.mallei) √ d - ja

Campylobacteriose** √ f √ ja

Echinococcose √ f - ja

Voedselinfectie (cluster) - √ ja

Hantavirus - √ ja

Leptospirose √ g √ ja

Listeriose √ f √ ja

Monkey pox √ c - nee, exotische dierziekte

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
(community cluster)

- √ nee, zoönostische overdracht van (vee- 
gerelateerde) MRSA is niet aangifteplichtig.

Newcastle disease √ e - ja

Psittacose √ h √ ja

Q-koorts √ d √ ja

Rabiës √ cd j √ ja

Rift Valley Fever √ d - ja

SARS - √ nee, komt niet/nauwelijks in Nederland voor

Salmonellose** √ f √ ja

SIV (simian immunodeficiency virusinfecties) √c - nee, exotische dierziekte

STEC - √ ja

Toxoplasmose √ f - ja

Trichinellose √ d √ ja

Tuberculose √ i √ ja

Tularemie √ c - ja

Virale haemorrhagische koorts  
(virussen van de familie Filoviridae)

√ c √ nee, exotische dierziekte

Virale paardenencefalomyelitis  
(oa West Nijlkoorts)

√ d √ ja, West Nijlkoorts

Yersiniose √ f √ ja
a   GWWD: Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
b   WPG: Wet Publieke Gezondheid 
c   Aangifteplichtig (bestrijdingsplichtig) dierziekten bij alle zoogdieren niet zijnde vee en nertsen 
d   Aangifteplichtig (bestrijdingsplichtig) dierziekten bij vee (herkauwende en eenhoevige dieren en varkens) 
e   Aangifteplichtig (bestrijdingsplichtig) alleen bij LPAI/HPAI H5N7 en overige (hoog) pathogene stammen (en gerelateerd) bij 

pluimvee en andere vogels  
f   Meldingsplichtige volgens art. 100 (GWWD): alleen voor dierenartsen en onderzoeksinstellingen; alle diersoorten
g  Leptospirose ten gevolge van Leptospira hardjo; alle diersoorten
h  Aangifteplichtig (bestrijdingsplichtig) bij vogels niet zijnde pluimvee
i  Tuberculose ten gevolge van Mycobacterium tuberculosis complex bij alle zoogdieren
j  Aangifteplichtig (bestrijdingsplichtig) dierziekten bij nertsen
* Opgenomen in Staat van zoönosen 2012
** Alleen meldingsplichtig indien het een humaan cluster van 2 of meer gerelateerde gevallen betreft met een oorsprong  

 in consumptie van besmet voedsel of drinkwater
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• rabiës*;
• tularemie.
*Het voorkomen van vleermuisrabiës heeft geen invloed op de 
rabiës vrij-status; vanwege een positieve rabiësbevinding bij een uit 
Marokko ingevoerde puppy heeft Nederland pas per augustus 2012 
weer de ‘officieel vrij-status’ voor rabiës mogen notificeren.

2.4 Aviaire influenza

2.4.1 Laagpathogene aviaire influenza
In de verplichte monitoring3 en early warning4 voor aviaire 
influenza bij commercieel gehouden pluimvee worden 
regelmatig laagpathogene aviaire influenza (LPAI-)virussen 
gevonden.
LPAI-virussen kunnen door middel van bioassays of 
moleculaire technieken van hoogpathogene aviaire 
influenzavirussen (HPAI) worden onderscheiden. LPAI-
virussen worden in de regel door wilde vogels op gehou-
den pluimvee overgebracht.5 Voor pluimvee met uitloop 
geldt dan ook een hogere monitoringsfrequentie.
Zoals de naam suggereert, zijn klinische symptomen bij 
infecties met LPAI-virussen bij pluimvee doorgaans mild. 
H5- en H7-LPAI-virussen hebben echter de neiging om 
naar hoogpathogene varianten te muteren en zijn 
derhalve, net als alle HPAI-virussen, bestrijdingsplichtig bij 
commerciële pluimveebedrijven. De maatregelen bij een 
H5- of H7-LPAI-besmetting zijn dezelfde als bij een 
HPAI-besmetting. De maatregelen komen op hoofdlijnen 
op het volgende neer: het pluimvee van het besmette 
bedrijf wordt geruimd en voor het bedrijf gelden vervoers-
beperkingen. De pluimveecontacten van het bedrijf 
worden getraceerd en onderzocht. Daarnaast zullen de 
andere pluimveebedrijven in een straal van drie kilometer 
om het besmette bedrijf eveneens worden onderzocht. Bij 
besmettingen met andere LPAI-virussen dan de H5 en H7 
worden door de NVWA geen maatregelen genomen. 
Infecties met deze virussen worden door de besmette 
pluimveestapel in de regel binnen enkele weken geklaard.
Van bepaalde HPAI-virussen (zoals H5N1) is bekend dat ze 
mensen kunnen infecteren met ernstige ziekte of sterfte 
tot gevolg. Ook LPAI H7N1, H7N2, H9N2 en H10N7 kunnen 
mensen infecteren. Uit literatuuronderzoek uitgevoerd in 
2012 blijkt dat de ziektelast van LPAI-virussen bij mensen 
zeer beperkt is. In het griepseizoen is er een (kleine) kans 
op menginfecties van het seizoensgriepvirus en LPAI-
virussen met als mogelijke uitkomst het ontstaan van 
nieuwe varianten door reassortment van genetisch 
materiaal. Het RIVM-CIb adviseert daarom personen die in 
aanraking zijn geweest met besmet pluimvee(materiaal) 
alert te zijn op griepachtige verschijnselen.6 De GGD 
monitort het optreden van eventuele gezondheidsklach-
ten en zet indien nodig diagnostiek in.
In 2012 is op een kalkoenbedrijf in Kelpen-Oler LPAI H5N2 
vastgesteld. Op één pluimveebedrijf in Hagestein werd 
LPAI H7N7 gevonden. Verder was er een kleine uitbraak 

van H10N9. Eén leghennenbedrijf en drie kalkoenbedrijven 
zijn positief getest op het LPAI H10N9-virus. De dieren op 
het bedrijf Kelpen-Oler zijn geruimd. Op de bedrijven met 
de H7- of H10-uitbraak vond geen ruiming plaats.

2.5 Botulisme

Botulisme bij de mens is een meldingsplichtige ziekte. De 
ziekte wordt veroorzaakt door botulinum neurotoxines 
(BoNT’s), deze worden beschouwd als de meest potente 
natuurlijk voorkomende toxines. Er worden zeven 
verschillende typen neurotoxines onderscheiden (A t/m G), 
geproduceerd door Clostridium botulinum en een aantal 
andere Clostridium species, die overal in de grond voorko-
men en sporevormend zijn. Onder – voor de bacterie – 
gunstige omstandigheden kunnen grote hoeveelheden 
toxines worden geproduceerd. Bij dieren is botulisme het 
meest bekend bij watervogels, maar velerlei diersoorten 
kunnen botulisme oplopen, onder andere paarden, 
runderen en honden. Type B, C en D zijn daarbij de 
belangrijkste types bij vogels en zoogdieren. Vissen zijn 
gevoelig voor toxinetype E. Bij de mens zijn type A, B en E 
(en zeer zelden type F) veroorzaker van de ziekte/
intoxicatie.
Botulisme komt bij mensen zelden voor. De meest 
voorkomende vorm is voedselgerelateerde botulisme 
waarbij de bacterie kans heeft gezien zich in voedsel te 
vermenigvuldigen en toxine te produceren. Andere 
vormen van botulisme die worden onderscheiden zijn 
wondbotulisme (productie van toxine door C. botulinum in 
een wond) en infantiel botulisme (waarbij de sporen van C. 
botulinum in de darm van een jong kind (< 12 maanden) 
ontkiemen en toxinen worden gevormd).
In Nederland wordt botulismediagnostiek routinematig 
uitgevoerd door het Centraal Veterinair Instituut van 
Wageningen Universiteit en Research Centrum in Lelystad 
(CVI). Monsters bestaan behalve uit humane monsters uit 
monstermateriaal afkomstig van dieren, levensmiddelen 
en diervoeders. Een enkele keer worden omgevingsmon-
sters onderzocht. Onderzoek op de aanwezigheid van 
botulismetoxines wordt uitgevoerd door middel van de 
muis-bioassay. Tot op heden is dit de (enige) internatio-
naal aanvaarde methode, aangezien alternatieve testen 
tot nu toe niet de vereiste sensitiviteit (< 10 pg toxine per 
ml eluaat) hebben kunnen bereiken in verschillende 
matrices.
Er wordt jaarlijks een wisselend aantal humane monsters 
onderzocht. In 2012 zijn dertien monsters getest, waaron-
der materiaal van een tweetal verdenkingen van infantiel 
botulisme. In beide gevallen werd de waarschijnlijkheids-
diagnose door het laboratoriumonderzoek bevestigd.
Hoewel beide cases vrijwel gelijktijdig speelden, zijn ze 
niet aan elkaar gerelateerd. Behalve dat ze afkomstig 
waren uit verschillende regio’s (zuiden respectievelijk 
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midden van het land) was sprake van verschillende 
toxinetypen. Het eerste geval van infantiel botulisme 
betrof een twee maanden oude zuigeling. Het kind werd 
met respiratoire insufficiëntie in een Brabants ziekenhuis 
opgenomen. Na een bradycardie en reanimatie werd het 
kindje overgeplaatst naar de IC van het MUMC. Later 
kwamen daar uitval van de gezichtsspieren en een 
dubbelzijdige ptosis (hangende oogleden) bij. Ook was de 
zuigreflex afwezig. Het patiëntje bleek dagelijks honing bij 
de borstvoeding te krijgen. Omdat bekend is dat honing 
besmet kan zijn met C. botulinum was er een sterke 
verdenking op infantiel botulisme.7 Bij het CVI werd 
BoNT-A aangetoond in zowel serum als feces. De honing 
die was gebruikt, is eveneens onderzocht, maar hier 
konden geen C. botulinum sporen in worden aangetoond.
Het tweede geval betrof een zuigeling van vier maanden 
oud waarbij in de darmen een grote hoeveelheid toxine 
type B producerende C. botulinum bacteriën werd aange-
toond. Informatie over een mogelijke bron is niet bekend.
Bij watervogels deden de eerste ernstige gevallen van 
botulisme zich in Nederland voor in 1970, wat leidde tot 
uitgebreid onderzoek met betrekking tot deze ziekte.8, 9 
Sindsdien wordt jaarlijks een variabel aantal watervogels 
onderzocht, afhankelijk van het aantal verdachte gevallen. 
Dit is sterk geassocieerd met de weersomstandigheden (in 
hete zomers kan het aantal dieren dat wordt ingezonden 
door de politie, waterschappen en de dierenambulances 
oplopen tot meer dan 200 dieren). Gemiddeld werd in de 
afgelopen jaren BoNT C aangetroffen in ongeveer 
47 procent van de onderzochte dieren. In 2012 zijn relatief 
weinig verdachte gevallen gemeld. In totaal zijn 50 dieren 
onderzocht, waarbij in 24 gevallen toxine type BoNT C 
werd aangetoond (48 procent). In één geval betrof het 
toxine BoNT E (2 procent).
Botulisme wordt ook met enige regelmaat vastgesteld bij 
runderen. Momenteel wordt geschat dat de ziekte 
ongeveer twintig melkkoeien per jaar treft. Bij runderen 
kunnen BoNT B, C en D een rol spelen. BoNT C en D zijn 
meestal gerelateerd aan de aanwezigheid van kadavers 
van pluimvee en watervogels, terwijl type B wordt 
geassocieerd met slecht geconserveerd kuilvoer.10-13 In 2012 
is van 22 verdenkingen monstermateriaal ingestuurd naar 
het CVI, in 11 gevallen kon worden bevestigd dat het om 

botulisme ging. Het merendeel betrof BoNT D (7 gevallen).
Slecht geconserveerd kuilvoer waarin zich C. botulinum type 
B kan vermenigvuldigen en toxine kan produceren is 
tevens de voornaamste oorzaak van botulisme bij 
paarden.14 In 2012 ontving het CVI monstermateriaal van 
zeven van botulisme verdachte paarden. In twee gevallen 
kon botulisme worden bevestigd (eenmaal BoNT B en 
eenmaal BoNT C).
Botulisme wordt ook met enige regelmaat gezien bij 
pluimvee (kippen, eenden en kalkoenen). In 2012 werd bij 
26 uitbraken materiaal ingestuurd voor confirmatie van de 
diagnose, in 12 gevallen werd BoNT C aangetoond.

2.6 Brucellose

Brucellose komt wereldwijd voor, maar slechts enkele 
landen hebben brucellose in de landbouwhuisdierenpopu-
latie effectief bestreden. Volgens de OIE en andere officiële 
instanties is Nederland sinds 1999 officieel vrij van 
brucellose. Brucellose wordt veroorzaakt door een 
bacterie van het geslacht Brucella. Brucella abortus veroor-
zaakt brucellose bij herkauwers, voornamelijk runderen en 
wordt ook wel abortus Bang genoemd. Brucella melitensis en 
Brucella ovis veroorzaken brucellose bij schapen en geiten, 
terwijl Brucella suis en Brucella canis brucellose veroorzaken 
bij respectievelijk varkens en honden. Intersoortelijke 
infecties zijn beschreven en mensen kunnen er ook ziek 
van worden. Besmette dieren scheiden de bacterie uit in 
melk, urine, ontlasting, sperma, vaginale excreta en 
placentamateriaal.
In 2012 registreerde de NVWA in totaal 226 meldingen van 
verdenking van brucellose bij dieren waarbij echter geen 
brucellose werd vastgesteld (Tabel 2.6.1).

2.6.1 Runderen
Sinds 1997 zijn er geen besmette runderen in Nederland 
gevonden en vanaf 1 augustus 1999 is Nederland officieel 
vrij van boviene brucellose. Ter bewaking van de vrij-sta-
tus wordt er een aantal controles uitgevoerd. Alle 
runderen aangeboden ter slachting worden individueel 
klinisch en postmortem gecontroleerd op aandoeningen. 
Veehouders zijn verplicht bloedonderzoek uit te laten 

Tabel 2.6.1 Resultaten Brucella-onderzoek. (Bron: NVWA)

Aatal bedrijven met verdenkingen* (aantal positief)
2008 2009 2010 2011 2012

Brucella abortus 120 (0) 96 (0) 113 (0) 94 (0) 85 (0)

Brucella suis 84 (0) 57 (0) 71 (0) 87 (0) 123 (0)

Brucella melitensis 12 (0) 8 (0) 13 (0) 9 (0) 15 (0)

Brucella ovis 2(0) 3 (0) - - 3 (0)

Totaal aantal verdenkingen  208 164 197 190 226

* aantal bedrijven met verdenkingen; mogelijk meer dieren in onderzoek bij een verdenking 
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voeren door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bij elk 
rund dat verwerpt tussen dag 100 en 260 van de dracht. 
Dierenartsen, veehouders en laboratoria moeten een 
klinische verdenking verplicht melden aan de NVWA die 
vervolgens de dieren onderzoekt. Runderen die aangebo-
den worden ter export of worden ingezet voor reproductie 
worden vaak ook klinisch en serologisch onderzocht op 
boviene brucellose.
In 2012 werden 85 verdenkingsmeldingen bij rundvee 
afgehandeld. Daarnaast waren enkele verdenkingen bij 
een hert, een lama en bij alpaca’s. Alle meldingen waren 
negatief voor B. abortus.

2.6.2 Schapen en geiten
Brucellose bij schapen en geiten is in Nederland nog nooit 
vastgesteld. Ter bewaking van de vrij-status wordt er een 
aantal controles uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met die 
van de boviene brucellose. De controles bij schapen en 
geiten zijn echter minder uitgebreid dan bij runderen.
Er werden in 2012 28 verdenkingen bij schapen en geiten 
afgehandeld. Ook bij deze meldingen werd er geen 
brucellose vastgesteld.

2.6.3 Varkens
Ter bewaking van de vrij-status wordt er ook bij varkens 
een aantal controles uitgevoerd. Hierbij horen ook de 
meldingen die in het kader van monitoring bij varkens 
door de GD worden uitgevoerd. Deze B. suis-meldingen 
worden voornamelijk gedaan door Kunstmatige 
Inseminatie (KI-)varkensverenigingen en varkensfokkers. 
De inzet van reproductiemateriaal wordt standaard 
onderzocht en moet vrij zijn van brucellose voordat de 
dieren worden ingezet voor reproductie. Beren worden 
gescreend voor spermawinning en zeugen wanneer er 
afwijkingen zijn bij de geboorte (verwerpers). Bij een 
verdenking wordt eerst een confirmatie van de bloedmon-
sters uitgevoerd. Als deze ook verdacht is, wordt door de 
NVWA opnieuw bloed afgenomen van het betreffende dier 
en (eventueel) ook van koppelgenoten.
In 2012 waren er in totaal 123 verdenkingen, allemaal met 
een negatieve uitslag. In circa 50 procent van de gevallen 
was het niet nodig opnieuw bloed af te nemen omdat de 
confirmatietest bij het CVI geen B. suis aantoonde.
B. suis kan ook voorkomen bij wilde zwijnen. Serologisch 
onderzoek bij wilde zwijnen in Nederland gaf aan dat 
besmettingen van wilde zwijnen met B. suis niet uitgeslo-
ten konden worden. Bij nader onderzoek werd bij twee 
wilde zwijnen B. suis biovar 2 aangetoond. Het risico voor 

de mens op besmetting met deze biovar is nihil. Zie voor 
meer informatie paragraaf 4.4 ‘Wilde zwijnen’.

2.6.4 Mensen
Vooral B. melitensis, maar ook B. suis en B. abortus zijn 
besmettelijk voor de mens. De ziekte wordt bij mensen 
ook wel maltakoorts (B. melitensis) of ziekte van Bang 
genoemd. De besmetting vindt voornamelijk plaats door 
contact met besmette dieren, het drinken van rauwe melk 
of andere ongepasteuriseerde zuivelproducten. De ziekte 
wordt niet van mens op mens overgedragen.
In Nederland worden sporadisch gevallen van menselijke 
besmettingen met Brucella gemeld, meestal na bezoek aan 
het buitenland of door consumptie van rauwmelkse 
zuivelproducten afkomstig uit het buitenland. Vooral 
Turkije, Irak en andere landen in het Midden-Oosten 
worden genoemd als land van besmetting (Tabel 2.6.2). De 
ziekte heeft een incubatieperiode van tien dagen tot 
enkele maanden.
In 2012 zijn er in Nederland twee brucellosemeldingen (één 
man, één vrouw) geregistreerd. Bij een patiënt werd 
aangegeven dat het B. melitensis betrof, en bij de andere 
patiënt werd de diagnose gesteld op basis van een 
eenmalige hoge antilichaam titer in het serum. De patiënt 
met B. melitensis heeft de infectie vermoedelijk opgelopen 
in Irak, terwijl van de andere patiënt de mogelijke bron of 
plaats van besmetting onbekend is gebleven.

2.7 BSE

BSE (Boviene spongiforme encefalopathie) is een 
infectieziekte die voorkomt bij rundvee en behoort tot de 
groep van ‘overdraagbare spongiforme encefalopathieën’ 
(in het Engels: transmissible spongiform encephalopa-
thies, TSE’s) of prionziekten. Het is zo goed als zeker dat er 
een verband bestaat tussen BSE en het ontstaan van een 
variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (vCJD) bij de 
mens. vCJD werd voor het eerst vastgesteld in 1996 in 
Groot-Brittannië. Wereldwijd zijn er tot 2013 227 mensen 
gestorven aan vCJD, waarvan 176 in het Verenigd 
Koninkrijk en 26 in Frankrijk. In Nederland zijn van 2005 
tot en met 2008 drie mensen overleden.

Door import van besmette koeien en besmet diermeel is 
BSE waarschijnlijk al aan het eind van de jaren tachtig in 
Nederland geïntroduceerd. Van 1997 tot 2013 zijn in totaal 
88 gevallen van BSE vastgesteld bij Nederlandse runderen. 

Tabel 2.6.2 Aantal gemelde humane patiënten geïnfecteerd met Brucella spp. (Bron: Osiris)

Jaar 2008 2009 2010 2011 2012
Aantal meldingen 8 4 6 1 2

Opgelopen in Turkije/Irak 5/0 0/2 3/3 0/1 0/1
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In 2012 zijn evenals in 2011 geen gevallen vastgesteld 
(Tabel 2.7.1).

BSE is in Nederland een meldingsplichtige ziekte sinds 29 juli 
1990: dierenartsen en veehouders zijn verplicht om dieren 
met verschijnselen van BSE te melden aan de NVWA. Deze 
meldingsplicht is de pijler van het zogenaamde passieve 
surveillancesysteem. Daarnaast kunnen dieren met 
verschijnselen worden gevonden bij de keuring voor het 
slachten op slachthuizen door medewerkers van de NVWA. 
Deze dieren worden vervolgens naar het NRL (nationaal 
referentielaboratorium, Centraal Veterinair Instituut) 
vervoerd, waar een definitieve diagnose wordt gesteld.15

Sinds het einde van 2000 bestaat er ook een actief 
surveillancesysteem en worden gezonde slachtrunderen, 
in nood geslachte runderen en gestorven dieren, op BSE 
getest (Tabel 2.7.1). Gezien de gunstige situatie wordt 
begin 2013 gestopt met het testen van gezonde slachtrun-
deren in een groot aantal Europese lidstaten, waaronder 
Nederland. Aan Nederland is in mei 2013 de hoogst 
haalbare risicostatus (verwaarloosbaar BSE-risico) 
verleend (OIE, EU).

2.8 Kwade droes (Burkholderia mallei)

Kwade droes of malleus is een natuurlijke infectie van 
paardachtigen. Bij uitzondering kunnen ook geiten, 
honden, katten en de mens geïnfecteerd worden. Bij 
paarden verloopt de ziekte meestal chronisch waarbij 
meerdere verschijningsvormen kunnen optreden. Bij 
verzwakte dieren kan het verloop acuut zijn en heeft de 
ziekte meestal een fatale afloop.
Kwade droes komt in Nederland niet meer voor, maar is 
nog wel endemisch in andere delen van de wereld zoals 
het Midden-Oosten en Azië. Wanneer paarden vanuit deze 
gebieden naar Nederland geïmporteerd worden, moeten 

zij vergezeld zijn van gezondheidscertificaten. In 2012 zijn 
bij de NVWA vier meldingen van kwade droes binnengeko-
men van paarden die uit een endemisch gebied geïmpor-
teerd werden. Na onderzoek bleken deze alle vier negatief 
te zijn.

2.9 Campylobacteriose

Incidentele gevallen van humane campylobacteriose zijn in 
tegenstelling tot diverse andere Europese landen in 
Nederland niet meldingsplichtig. Inzicht in de trend van 
campylobacteriose wordt verkregen via de laboratorium-
surveillance die door het RIVM-CIb sinds eind jaren 
negentig wordt uitgevoerd met een geschatte dekkings-
graad van 52 procent van de Nederlandse bevolking. In 
2012 was op basis van deze laboratoriumsurveillancegege-
vens het aantal humane infecties met Campylobacter iets 
gedaald ten opzichte van 2011, opmerkelijk omdat de 
afgelopen jaren er juist sprake was van een stijging. Er zijn 
aanwijzingen dat de stijging tot vorig jaar en de kentering 
in 2012 samenhangt met de sterke stijging en daaropvol-
gende daling van het gebruik van maagzuurremmers in die 
periode.16

In 2012 waren er naar schatting landelijk 8170 gevallen 
bevestigd door een laboratorium. Ook het aantal uitbra-
ken was relatief hoog maar vergelijkbaar met dat in 2011. 
Ook de frequentie van fecesdiagnostiek is vergelijkbaar 
met die van 2011 (Tabel 2.9.1, Figuur 2.9.1). Voor 2012 
wordt het aantal gevallen van acute gastro-enteritis door 
Campylobacter in de bevolking geschat op 102.000. Naar 
schattingen resulteerde dit in 3460 verloren gezonde 
levensjaren (zogenaamde DALY’s, Disability Adjusted Life 
Years),17, 18 de Cost of Illness (COI) kwam in 2012 neer op 
ongeveer € 80 miljoen (~15 procent van de totale COI 
veroorzaakt door de 14 prioritaire voedselgerelateerde 
pathogenen). 18 (Zie ook Tabel 2.20.1.)

Tabel 2.7.1 Aantal geteste runderen per jaar in het kader van de actieve BSE surveillance in Nederland. (Bron: CVI)

Gezonde Slachtrunderen Noodslachtingen Kadavers
 Jaar  Aantal getest  Pos*  Aantal getest Pos* Aantal getest  Pos*
2002  491.069  10  17.710  4  46.611  8

2003  439.403  11  15.418  1  50.525  5

2004  467.448  5  15.705  0  50.425  1

2005  451.507  1  17.936  2  47.715  0

2006  427.042  1  10.738  0  48.426  0

2007  399.181  0  5.220  1  60.907  1

2008 406.324 0 4.976 0 68.400 1

2009 357.557 0 3.227 0 46.032 0

2010 324.144 1 2.789 0 48.384 2

2011 261.601 0 3.327 0 43.552 0

2012 188.717 0 3.948 0 40.738 0

* In jaar van detectie (niet jaar van confirmatie)
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De fractie reisgerelateerde Campylobacter-infecties wordt 
geschat op 12 tot 14 procent. Naar schatting werd iets 
minder dan 26 procent van de patiënten met een labora-
toriumbevestigde Campylobacter-infectie opgenomen in 
het ziekenhuis.
Bij het registratiesysteem van het NCvB zijn de laatste 
jaren geen meldingen binnengekomen van beroepsmatig 
opgelopen campylobacteriose. Wel zijn diverse artikelen 
geschreven over arbeidsgerelateerde Campylobacter-
infecties, waaruit blijkt dat medewerkers van pluimvee-
houderijen,19 pluimveeslachterijen20 en fazantenboerde-
rijen21 een hogere kans lopen besmet te worden.
Naast surveillance van Campylobacter bij de mens heeft ook 
monitoring plaatsgevonden van koppels slachtkuikens op 
de boerderij en tijdens de slacht (monitoring Productschap 
Vee, Vlees en Eieren (PVE), Figuur 2.9.1) en van onder meer 

pluimveevlees in de winkel (monitoring NVWA, Tabel 2.9.2 
en 2.9.3). De Campylobacter-monitoring van PVE vindt sinds 
2009 niet meer plaats en is vervangen door een program-
ma van geïntensiveerde monitoring van karkassen en 
kipfilets in de slachterij. Deze monitoring werd tot en met 
2012 uitgevoerd in het kader van een convenant tussen het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
en de Vereniging van de Nederlandse Pluimvee-
verwerkende Industrie (NEPLUVI) en was primair gericht 
op het bepalen van de variatie in besmettingsgraad 
(concentratie) en de hiervoor verantwoordelijke risicofac-
toren. Hierover is vorig jaar gerapporteerd in de ‘Staat van 
zoönosen 2011’ en binnenkort zal de eindrapportage 
verschijnen.

Tabel 2.9.1 Humane gevallen van infecties met Campylobacter spp. zoals geregistreerd door vijftien streeklaboratoria.  
(Bron: Laboratoriumsurveillance RIVM, dekkingsgraad 52 % van de Nederlandse bevolking)
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Laboratorium-bevestigde gevallen 3.421 2.805 3.383 3.716 3.401 3.462 3.340 3.781 4.322 4.415 4.248

Campylobacter spp. cases / 100.000 
inwoners

40.8 33.3 40.0 43.8 40.0 40.7 39.2 44.1 50.2 50.9 48.8

Geteste feces / 100.000 inwoners 1.070 1.088 1.050 1.028 1.128 1.088 1.21 1.265 1.368 1.413 1.412

Uitbraken (#gevallen), IGZ 15(98) 10(70) 8(30) 10(63) 5(13) 10(23) 8(26) 12(34) 17(66) 16(70) 14(70)

Het aantal geteste feces is in het algemeen om redenen van gastro-enteritisklachten
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Figuur 2.9.1 Seizoens- en jaartrend van het wekelijkse voorkomen van humane gevallen van campylobacteriose (Bron: Surveillance in 
de voormalige streeklaboratoria, RIVM) (rechter-as) en het percentage positieve slachtkuikenkoppels bij de slacht. (Bron: monitoring PVE) 
(linker-as).
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Opmerkelijk is de sterke stijging van de besmetting van 
kippenvlees in de winkel in 2011 (23 procent) en 2012 
(38 procent) ten opzichte van 2010, 2007 en 2006 (onge-
veer 15 procent) (Tabel 2.9.2). De kenteringdaling bij de 
mens lijkt geen verband te hebben met die van de 
besmetting van kippenvlees. In 2011 en 2012 is ook 
gekeken in vleesbereidingen (gekruid of gemarineerd vers 
vlees) en gehakt. Hierin werden veel lagere besmettings-
percentages aangetroffen dan in vers ‘onbereid’ vlees. Er is 
in de loop der jaren geen duidelijke daling of stijging te 
zien in de besmettingsgraad bij pluimvee (Figuur 2.9.1) en 
er lijkt weinig verband te bestaan tussen het voorkomen 

van Campylobacter-infecties bij de mens in de verschillende 
jaren en de bevindingen uit de monitoring van pluimvee 
door de PVE/NEPLUVI en die van kippenvlees door de 
NVWA.22

Er is nog steeds toenemende resistentie tegen verschil-
lende soorten antibiotica. Humane Campylobacter-isolaten 
uit de streeklaboratoria tonen al sinds 1992 een geleide-
lijke stijging in resistentie tegen fluoroquinolonen 
(norfloxacine, ofloxacine en ciprofloxacine), een stijging 
die ook in recente jaren gestaag doorzet (Tabel 2.9.4). Het 
percentage resistente isolaten van endemische infecties is 

Tabel 2.9.2 Campylobacter spp. in kippenvlees in de winkel. (Bron: Monitoringprogramma NVWA)
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
Aantal monsters 1.604 1.431 1.477 1.404 1.473 1.404 1.515 1.042 1.242 609 566

%Campylobacter spp. 31.3 25.9 29.3 22.1 14.2 15.4 23.6 21.2 16.9 22.8 38.2

%Campylobacter spp. in 
biologisch kippenvlees

36.3 43.9 33.3 29.8 n.u. n.u. n.u. n.u. n.u. n.u.

* In 2012 zijn naast de 566 monsters vers vlees ook 672 monsters van ‘bereid’ vlees (kipvlees) getest. Hiervan was 12.2% positief 
voor Campylobacter. Bereid vlees is vers vlees dat is gekruid, gemarineerd of in stukjes gehakt. 
n.u.: niet uitgevoerd

Tabel 2.9.3 Campylobacter spp. in 25 g rauw product in de winkel. (Bron: Monitoringprogramma NVWA)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % +

Rund en Kalf 678 0.1 847 0.8 463 1 936 0.4 667 0.6 820 0.7 925 0.2 644 0.3 744 0.3 626 0.5

Varken 227 0 287 1 389 0 397 3 299 1 382 1 457 0.4 626 0.5 873 0.3 928 0.2

Lam 106 5 53 11 88 0.8 86 2.3 76 0 117 5.1 90 2.2 312 2.2

Tabel 2.9.4 Resistentie bij endemisch- en reisgerelateerde C. jejuni en C. coli, 2002 - 2012, uit de streeklaboratoria.  
(Bron: Laboratoriumsurveillance RIVM) 

2002-2005 2010-2012
Endemisch Reisgerelateerd Endemisch Reisgerelateerd

C. jejuni C. coli C. jejuni C. coli C. jejuni C. coli C. jejuni C. coli
N R% N R% N R% N R% N R% N R% N R% N R%

Fluoroquinolone 6792 32.7 386 36.3 600 53.5 56 50 9116 55.5 606 56.9 497 69 54 63

Tetracycline 5028 18.5 353 22.7 425 27.1 49 20.4 4786 25.5 326 35.6 92 38 15 53.5

Erythromycin 5735 1.2 372 3 511 1.6 52 0 7738 2.5 494 10.5 363 4.1 40 17.5

Tabel 2.9.4 vervolg

Campylobacter spp.

2002-2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

R% R% R% R% R% R% R%

Fluoroquinolone 35.2 45.2 50.5 51.4 53.3 57 59.4

Tetracycline 20.2 23.9 17.2 20.3 22.1 24.8 35.4

Erythromycin 1.5 2.9 2.4 2.6 2.7 3.7 3

N: aantal, R%: percentage resistent
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van 30 procent in 2000 gestegen naar bijna 60 procent in 
2012. Eenzelfde verloop wordt gevonden voor tetracycline, 
op een lager niveau, maar met een toename van 
10-35 procent ten opzichte van 2011. Resistentie tegen 
macroliden (erythromycine: eerste keuzemiddel bij 
Campylobacter-infecties) lag lang op een laag niveau maar 
lijkt ook langzaam te stijgen. Resistentie is doorgaans 
hoger in reisgerelateerde infecties dan bij endemische 
infecties. Resistentiepercentages voor endemische C. jejuni 
bij mensen zijn vrijwel gelijk aan die gevonden bij in 
Nederland geproduceerd pluimvee.23

2.9.1 Bronnenattributie
Met moleculaire typering van zeven genen van het 
core-genoom van Campylobacter (MLST-typering: Multi 
Locus Sequence Typing) kan de bijdrage van de diverse 
veterinaire reservoirs aan humane campylobacteriose 
worden geschat. Daarvoor is kennis nodig over het 
voorkomen van de sequence types (ST) in de belangrijkste 
reservoirs voor Campylobacter (pluimvee, rund, schaap, 
varken) en van de types die voorkomen in de omgeving als 
proxy voor Campylobacter uit natuurlijke reservoirs.
Voor humane isolaten van Nederlandse patiënten uit 
2002-2003 en 2010-2012 blijkt dat pluimvee (ongeveer 
60-70 procent) en rund (ongeveer 20-25 procent) de 
voornaamste bronnen zijn.24 Dit betreft wel de som van 
alle mogelijke transmissiewegen en niet alleen consumptie 
van besmet voedsel. Eerder werd op basis van patiëntcon-
troleonderzoek onder dezelfde groep patiënten geschat 
dat 28 procent voor rekening van het eten van kippenvlees 
komt.25

2.10 Echinokokkose

Echinokokkose is een parasitaire zoönose veroorzaakt 
door het larvale stadium van kleine lintwormen, die 
behoren tot het geslacht Echinococcus. Er zijn vier verschil-

lende Echinococcus-soorten bekend: E. granulosus (kleine 
hondenlintworm), E. multilocularis (vossenlintworm), E. 
oligarthrus en E. vogeli. Alle Echinococcus soorten hebben 
carnivoren als eindgastheer. In Europa zijn E. granulosus en 
E. multilocularis van belang.

E. granulosus is een lintworm (2-7 mm groot), die voorkomt 
in de dunne darm van honden. E. multilocularis is een 
lintworm (1,5-4,5mm groot), die voorkomt in de dunne 
darm van vossen (mogelijk ook van honden of katten). 
Honden en vossen zijn eindgastheer, dat wil zeggen dat zij 
het volwassen stadium van de lintworm in de darm 
hebben. In de feces kunnen eieren worden gevonden.
De mens is bij beide lintwormen een tussengastheer en 
heeft alleen het larvale stadium. De ziekte die deze 
lintworm veroorzaakt heeft meerdere namen, zoals 
hydatidosis, echinokokkose of cystic echinococcosis 
(Engels). De incubatietijd van beide lintworminfecties is 
lang – gemiddeld tien jaar –, tenzij de patiënt immuunge-
stoord is.
Bij E. granulosus-infecties ontstaan een of meerdere cysten 
bestaande uit met vocht gevulde blazen in de lever, longen 
of soms andere organen. Bij een deel van deze cysten zijn 
schotten zichtbaar en zijn er dochtercysten. De cysten 
kunnen erg groot worden (> 20 cm) en mechanische 
klachten geven door verdringing van andere organen. Bij 
het openbreken van een cyste kan een anafylactische 
shock ontstaan.
E. multilocularis infecties bij mensen (alveolaire echinokok-
kose) presenteren zich heel anders: daarbij begint de larve 
bijna altijd in de lever en groeit als een tumor door de lever 
naar andere organen. Er is vaak geen sprake van een cyste, 
maar een laesie die sterk aan een tumor doet denken, met 
verkalkingen, necrose, holtes etc. Afhankelijk van de 
locatie van de uitbreiding kunnen er klachten ontstaan 
(doorgroei in longen, bloedvaten of zenuwen).
E.vogeli en E. oligarthrus komen vooral in Latijns-Amerika 
voor. De eindgastheer van E. vogeli is de boshond (Speothos 

Tabel 2.10.1 Echinokokkose bij dieren.

Positief/aantal getest
Diersoort 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Runderen# (NVWA/RIVM) 9/29 3/27 0/1 0/2 - 0/1

Runderen# (GD) - 6/>1.000 0/>1.000 0/2.764 - -

Geiten (GD)^ - - - - 0/214 - 

Schapen (GD)^ - - - - 0/564 - 

Paard$ (NVWA/RIVM) - - - - 1/1 - 

Honden* 1/1 - - - - - 

Vossen* 11/116 - 0/41 0/94 1/165 0/3
# E. granulosus G1
$ E. granulosus G4
*E. multilocularis
^ Resultaten van pathologisch onderzoek
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venaticus) en de klinische presentatie een polycysteuze 
laesie. In 2013 werd de eerste importpatiënt in Nederland, 
afkomstig uit Suriname, beschreven. Er zijn wereldwijd 
slechts enkele patiënten met een E. oligarthrus beschreven.

2.10.1 Echinokokkose bij dieren
E. granulosus. Echinokokkose bij dieren (Tabel 2.10.1) is 
meldingsplichtig maar niet bestrijdingsplichtig. De hond is 
in alle gevallen de eindgastheer van deze parasiet, maar 
als tussengastheer komt het blaaswormstadium voor bij 
verschillende soorten landbouwhuisdieren, zoals het rund, 
schaap en varken. Door het veelal ontbreken van klinische 
verschijnselen bij landbouwhuisdieren ligt de focus van 
bewaking en beheersing in de slachtfase. Blaaswormen 
bevinden zich bij runderen meestal in de lever, de longen 
of in allebei. Detectie is afhankelijk van inspectie en 
palpatie. Wanneer bij slachtdieren een echinokokkus-
verdachte cyste wordt vastgesteld, wordt deze in eerste 
instantie microscopisch (NVWA-lab) en vervolgens met 
PCR (Polymerase Chain Reaction) geconfirmeerd door het 
NRL-parasieten (RIVM-CIb). Na bevestiging van een 
positief resultaat is het geïnfecteerde vlees conform 
Hygiëneverordening 854/2004 ongeschikt voor consump-
tie. Bij niet-gegeneraliseerde infecties worden geïnfec-
teerde organen van besmette runderen afgekeurd en ter 
destructie bestemd en wordt het karkas goedgekeurd. 
Voor menselijke consumptie bestemde organen van dieren 
zonder macroscopisch waarneembare besmetting met 
echinokokkose, maar afkomstig uit echinokokkose-risico-
landen (Roemenië, Bulgarije) worden slechts geschikt 
verklaard voor menselijke consumptie onder voorwaarde 
dat ze een koudebehandeling ondergaan (-20°C gedu-
rende minimaal twee dagen). Echinokokkose is bij 
runderen niet te diagnosticeren tijdens het leven.
In 2012 is eenmaal een van echinokokkose verdachte blaas 
gevonden tijdens de slacht van een rund. Deze bleek 
negatief tijdens de confirmatie.

E. multilocularis. In Nederland is de vossenlintworm (E. 
multilocularis) voor het eerst in 1996-1997 aangetoond bij 

vossen in delen van Zuid-Limburg en Oost-Groningen. 
Sindsdien verspreidt de parasiet zich vanuit deze regio’s in 
noordelijke (Zuid-Limburg) en westelijke (Oost-Groningen) 
richting. De methoden die gebruikt worden (microscopisch 
onderzoek van darmschraapsels en de PCR op colon-
inhoud van de vossen) zijn identiek aan het eerdere 
onderzoek.26 In Tabel 2.10.2 zijn de resultaten van de 
onderzoeken vanaf 1996 naar het voorkomen van de 
vossenlintworm bij vossen in Nederland opgenomen.

Van 2010-2012 zijn in totaal 262 vossen in het grensgebied 
(incl. Staphorst) onderzocht. De prevalentie in het grensge-
bied ligt tussen de 0,02-2,1 procent (95 procent betrouw-
baarheidsinterval). Dit betekent dat de vossenlintworm in 
dit grensgebied zeer sporadisch voorkomt en het risico voor 
de mens in het grensgebied daarmee ook erg klein is.
Eind 2012 is een onderzoek gestart in Zuid-Limburg in en 
rond de oostelijke buitenwijken van de stad Maastricht, 
waarbij honden en vossen worden onderzocht op het 
voorkomen van de vossenlintworm. Voor dit onderzoek 
zijn 37 vossen onderzocht. Voorlopige resultaten tonen dat 
ten minste 50 procent van de vossen positief is in de 
oostelijke buitengebieden van de stad Maastricht. Deze 
toename benadert de prevalenties in het endemische 
centrale deel van Europa.

2.10.2 Echinokokkose bij mensen
E. granulosus. Er werden in 2012 bij het RIVM 36 patiënten 
positief bevonden waarvan de diagnose bij 24 door middel 
van een immunoblot kon worden bevestigd. Dit betrof 13 
mannen en 11 vrouwen, in leeftijd variërend van 15 tot 80 
jaar. De meeste patiënten zijn van buitenlandse origine en 
bij een deel betreft het vervolgonderzoek bij een chroni-
sche infectie.
Er zijn in Nederland naast het RIVM drie andere laboratoria 
die serologisch onderzoek doen naar Echinococcus granulo-
sus, te weten het Havenziekenhuis in Rotterdam, het LUMC 
en het AMC in Amsterdam. Het totale aantal nieuwe 
patiënten dat in Nederland wordt gediagnosticeerd ligt 
tussen de 60 en 100 per jaar.

Tabel 2.10.2 Resultaten van onderzoek van Echinococcus multilocularis bij vossen in Nederland. (©RIVM)

Periode van  
onderzoek

Regio E. multilocularis  
positief/getest

E. multilocularis  
prevalentie (95% BI)

1996-1997 Grensregio incl. Groningen en Limburg 5/272 1.8% (0.93-82)

1998 Veluwe 0/72 0%  (0-4.0)

1998-2000 Kust (Zuid- en Noord- Holland 0/99 0% (0-2.9)

1998-2000 Oost-Groningen 10/106 9.4% (5.8-15.3)

2002-2003 Zuid-Limburg 25/196 12.7% (9.4-17.2)

2005-2006 Zuid-Limburg rond Sibbe 15/166 9.0% (6.1-13.4)

2009-2010 Vlieland 0/9 0% (0-25.8)

2009-2010 Sallandse heide 0/45 0% (0-6.3)

2011 Flevoland 0/16 0% (0.3-16.1)

2010-2012 Grensregio (excl. Groningen en Limburg 1/262 0.4% (0.1-1.8)
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E. multilocularis. In 2008 is in Nederland bij een humane 
patiënt alveolaire echinokokkose vastgesteld, bij wie deze 
infectie vermoedelijk in Nederland is opgelopen. De 
patiënt was woonachtig in Zuid-Limburg. In 2011 zijn twee 
nieuwe patiënten, beide vrouwen van ca. 60 jaar uit het 
midden van het land, met alveolaire echinokokkose 
gediagnosticeerd waarbij niet bekend is hoe zij de infectie 
hebben opgelopen. Het vermoeden bestaat dat ze het in 
Nederland hebben opgelopen.
Op basis van de toegenomen prevalentie in vossen in 
Zuid-Limburg zullen naar verwachting meer humane 
patiënten in Zuid-Limburg worden gezien de komende 
jaren.

Meer informatie: http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/
Algemeen_Actueel/ Brochures/Infectieziekten/Informatie_vossen-
lintworm_voor_professional.

2.11 Voedselinfectie (cluster)

Het aantal geregistreerde voedselinfecties en -vergiftigin-
gen in Nederland is gebaseerd op de meldingen bij de 
NVWA en de wettelijke verplichte meldingen in Osiris van 
de behandelende artsen via de GGD’en bij het Centrum 
Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb). Niet alle voedselin-
fecties en -vergiftigingen hebben een zoönotische 
oorsprong, maar de meest frequent voorkomende 
veroorzakers, Campylobacter en Salmonella, hebben dit 
bijvoorbeeld wel. Deze pathogenen worden tevens in 
meer detail besproken in paragraaf 2.9 respectievelijk 
2.20. Het aantal geregistreerde voedselinfecties en 
-vergiftigingen wordt jaarlijks gerapporteerd door het 
RIVM-CIb; onderstaande cijfers zijn uit dit rapport 
afkomstig.27

In 2012 kreeg de NVWA 527 meldingen over voedselinfec-
ties binnen, waarvan 254 uitbraken (twee of meer 
gerelateerde zieken) (Figuur 2.11.1). Dit aantal ligt tussen 
het niveau van 2008 (585 meldingen waarvan 294 uitbra-
ken) en 2009 (458 meldingen, 226 uitbraken) in. Het aantal 
zieken in 2012 (2580 zieken) ligt veel hoger dan in de jaren 
2000-2010 (1143-1878 zieken). In 2012 kwamen bij het 
RIVM-CIb 43 meldingen van clusters van voedselinfecties 
binnen, vergelijkbaar met de 42-49 meldingen in de 
periode 2004-2011, met als uitzondering 2009 (35 meldin-
gen). In 2012 waren 1652 zieken bij deze meldingen 
betrokken (Figuur 2.11.2). Het hoge aantal zieken in beide 
registraties werd veroorzaakt door de landelijke Salmonella 
Thompson-uitbraak (1149 zieken); in paragraaf 3.6 zal in 
meer detail op deze uitbraak worden ingegaan. Vooral bij 
uitbraken met tien of meer zieken was er bijna altijd 
onderling contact tussen GGD en NVWA. In totaal werden 
door beide instanties samen 276 uitbraken met 2607 
ziektegevallen van voedselinfecties en –vergiftigingen 
geregistreerd. Daarnaast zijn 275 individuele gevallen bij 

de NVWA gemeld. Deze getallen zijn echter een onder-
schatting, omdat niet iedere zieke de NVWA informeert of 
naar de huisarts gaat, waarbij deze laatste geen meldings-
plicht heeft indien het maar één patiënt betreft. Naar 
schatting zijn jaarlijks ongeveer 680.000 mensen in 
Nederland ziek door het eten van besmet voedsel.28

Voor 86 procent van de uitbraken gemeld bij het RIVM-CIb 
werd een ziekteverwekker bij de patiënt gedetecteerd, met 
name Campylobacter (33 procent), Salmonella (28 procent) en 
norovirus (23 procent). Salmonella zorgt standaard voor de 
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meeste zieken en ziekenhuisopnamen, maar ook norovirus 
veroorzaakt relatief grote uitbraken. In 2012 waren 
meerdere grotere uitbraken. Bij de NVWA werd in 2012 in 
10,8 procent van de meldingen met twee of meer zieken 
een ziekteverwekker in voedsel gevonden en bij 3,6 pro-
cent van de meldingen van één zieke. Bacillus cereus 
(4 procent) werd net als in eerdere jaren het meest 
aangetroffen, gevolgd door norovirus (2 procent) en 
Staphylococcus aureus (1 procent). De overige ziekteverwek-
kers werden in maximaal drie meldingen gevonden. Op 
basis van incubatietijd en percentage zieken met braak-
klachten wordt het aantal norovirusuitbraken onder de 
NVWA-meldingen in 2012 geschat op 14 procent (2008-
2011: 6-12 procent).

2.12 Hantavirusinfectie

Hantavirusinfectie is een zoönose die onder knaagdieren 
voorkomt. Hantavirussen circuleren in specifieke knaag-
dier- en insectivoorgastheren die het virus gedurende 
enkele maanden uitscheiden via feces, urine en speeksel. 
In Nederland is de circulatie van twee typen hantavirussen 
in hun specifieke knaagdierreservoir aangetoond. 
Puumala-virus (PUUV) is gevonden in rosse woelmuizen 
(Myodes glareolus) en Tula-virus (TULV) is gevonden in 
veldmuizen (Microtus arvalis).
Incidenteel raken mensen besmet door het inademen van 
besmette virusdeeltjes in opdwarrelend stof. De overgrote 
meerderheid van de humane gevallen in Europa wordt 
veroorzaakt door PUUV. Andere hantavirussen die in 
Europa circuleren zijn Dobrava-virus (DOBV, vier verschil-
lende genotypen allen met hun eigen specifieke gastheer) 
en Seoul-virus (verspreid door zwarte en bruine ratten). In 
Nederland zijn hantavirusinfecties humaan meldingsplich-
tig sinds december 2008.

In 2012 zijn 24 patiënten gemeld uit tien verschillende GGD 
regio’s waarvan één met eerste ziektedag in 2011. Dit is 
meer dan drie keer zoveel dan in 2011 toen 7 patiënten 
werden gemeld en vergelijkbaar met 2010 toen 19 
patiënten gemeld werden. De meeste meldingen kwamen 
uit de GGD-regio Twente (n=8) en Brabant Zuid-Oost 
(n=6), beide bekend endemisch gebied. Negentien 
patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis waarvan 5 
patiënten dialyse nodig hadden. Voor 2 patiënten is het 
waarschijnlijk dat ze de infectie in het buitenland hebben 
opgelopen: een PUUV infectie in Noorwegen en een 
DOBV-infectie in Wit-Rusland. Als mogelijke risicofactor 
voor infectie werd voor 2 patiënten genoemd dat ze oude 
panden renoveren en restaureren.
Het RIVM-CIb vangt tweemaal per jaar op dezelfde locatie 
in Twente muizen om PUUV-antistoffen te bepalen. In juli 
2012 was 5 procent van de gevangen rosse woelmuizen 
serologisch positief, in oktober 2012 was dit 23 procent. Dit 

is een toename ten opzichte van 2011 toen in de maanden 
juli en oktober respectievelijk 0 procent en 7 procent van 
deze woelmuizensoort serologisch positief waren voor 
PUUV. Deze trend lijkt overeen te komen met de aantallen 
humane gevallen in 2011 en 2012.

2.13 Leptospirose

Leptospiren kunnen worden onderverdeeld in pathogene 
en niet-pathogene leptospiren. De niet-pathogene 
leptospiren (L. biflexa) zijn normale water- en modderbe-
woners. Alle pathogene leptospiren zijn varianten van de 
species L. interrogans. Leptospiren dringen via wondjes in 
de huid of door de slijmvliezen van oog, neus en mond 
actief het lichaam binnen. Een besmetting kan overge-
bracht worden door direct of indirect contact met 
besmette urine, gecontamineerd (oppervlakte)water, 
modder of sperma, maar kan ook ontstaan via consumptie 
van besmet voedsel en drank, bijvoorbeeld rauwe melk, of 
door inademing van besmette aerosolen. Met rattenurine 
besmet oppervlaktewater is de grootste risicobron voor 
honden en de mens.
Veterinair is alleen een besmetting van runderen met 
serovar Hardjo aangifteplichtig volgens de GWWD. Dankzij 
een intensief bestrijdingsprogramma komt serovar Hardjo 
nauwelijks meer voor bij runderen in Nederland. In 2012 
zijn bij de NVWA geen meldingen van een besmetting met 
serovar Hardjo binnengekomen.
In 2012 werden 41 humane gevallen van leptospirose 
gemeld ten opzichte van een gemiddelde van 31 humane 
gevallen per jaar in 2005-2011 (Tabel 2.13.1). Zoals in vorige 
jaren, zijn ook in 2012 de meeste infecties (59 procent) in 
het buitenland verkregen, meestal na een vakantie in de 
tropen. Van deze patiënten hebben 7 mensen in Thailand, 
4 in Indonesïe, 2 in Cuba, 2 in Maleisië en 3 in Duitsland 
een infectie opgelopen. In Nederland hebben 16 mensen 
leptospirose opgelopen, waarvan 5 werkgerelateerde 
infecties. Het betrof twee boeren, een muskusrattenvan-
ger, een bouwvakker en een persoon, die silo’s 
schoonmaakte.

Wanneer bij een humane besmetting een mogelijke 
veterinaire bron kan worden aangewezen, meldt de GGD 
dit aan de NVWA en verzoekt de NVWA om een bronop-
sporing uit te voeren. In 2012 is een update van het 
draaiboek voor bronopsporing verschenen.
In 2011-2012 heeft het RIVM in samenwerking met CVI en 
KIT onderzoek gedaan naar het voorkomen van leptospi-
rose bij de bruine en zwarte rat in Limburg (laag ende-
misch) en Friesland (hoog endemisch). Het doel is om te 
onderzoeken of het onderzoeken van ratten een voorspel-
lende waarde heeft voor leptospirosegevallen bij de mens. 
In Limburg werd DNA afkomstig van de nieren van 51 
ratten onderzocht en 27 procent van de ratten werd 
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positief bevonden met behulp van PCR. Sommige werden 
verder getypeerd als L. interrogans vermoedelijk serovar. 
Icterohaemorrhagiae/Copenhageni. Het onderzoek in 
Friesland zal in 2013 worden afgerond, maar voorlopige 
resultaten geven aan dat ook hier geïnfecteerde ratten 
met L. interrogans serovar Icterohaemorrhagiae /
Copenhageni worden gevonden.
Beroepsgroepen die een verhoogd risico hebben op het 
oplopen van leptospirose zijn onder meer rioolwerkers, 
tuinders, veehouders, landbouwers, bouwvakkers en 
militairen. Het percentage van de binnenlandse infecties 
die beroepsmatig zijn opgelopen schommelt de afgelopen 
jaren tussen 30-70 procent. De meeste binnenlandse 
infecties traden op na contact met oppervlaktewater in de 
woonomgeving of tijdens waterrecreatie.

2.14 Listeriose

Sinds 2005 bestaat een geïntensiveerde surveillance van 
Listeria monocytogenes in Nederland. Vanaf 2006 worden 
daarbij ook de resultaten van de voedselmonitoring door 
de NVWA betrokken. In december 2008 is listeriose 
opgenomen in de lijst van meldingsplichtige ziekten bij de 
mens. In 2012 werden 77 patiënten gemeld (Figuur 2.14.1). 
Dit komt overeen met een incidentie van 4,5 ziektegeval-
len per miljoen inwoners per jaar in Nederland. Zes 
patiënten (8 procent) waren zwanger ten tijde van de 
Listeria-infectie: alle kinderen werden levend geboren, 
maar in ieder geval twee kindjes waren prematuur en twee 
andere kindjes ontwikkelden sepsis. Acht volwassenen 
overleden. Het sterftepercentage onder gemelde patiën-
ten met listeriose (exclusief zwangerschapsgerelateerde 

sterfte onder baby’s) was in 2012 12 procent. Het sterfte-
percentage varieert sterk door de jaren heen en was het 
hoogst in 2006 (31 procent) en het laagst in 2011 (5 pro-
cent). De incidentie, berekend over 2009-2012, stijgt met 
de leeftijd, met uitzondering van een lichte piek voor 
vrouwen in de leeftijd 19-34 jaar wat voornamelijk 
zwangeren zijn (Figuur 2.14.2). Boven de 65 jaar is de 
incidentie hoger onder mannen dan onder vrouwen. 
Alleen van de officieel gemelde patiënten zijn extra 
gegevens bekend; slechts 3 procent van de patiënten in 
2012 had geen onderliggend lijden en gebruikte geen 
immunosuppressiva of maagzuurremmers. Sepsis 
(29 procent) was het meest voorkomende ziektebeeld, 
gevolgd door maagdarminfectie (22 procent), meningitis 

Tabel 2.13.1 Overzicht over het aantal positieve leptospirose diagnoses en de meest voorkomende serogroepen in 2008-2012.  
(Bron: surveillance gegevens Osiris en Nationale Referentie Laboratorium voor Leptospirosen)

2008 2009 2010 2011 2012
Aantal bevestigde patiënten,  
NRL (man/vrouw) 

32 (29/3) 24 (20/4) 31 (27/4) 31 (26/5) 41 (33/8)

PCR positief 13 7 7 7 17

Meest voorkomende serogroepen 
(aantal)1

Ictero (15), 
Grippo (4)

Ictero (11), 
Sejroe (4), 
Grippo (2)

Ictero (8), 
Grippo (4), Pom 
(2), Ballum (2) 
Pyrogenes (2), 
Australis 
Bratislava (2)

Ictero (7), 
Grippo (4), 
Javanica (2), 
Australis 
Australis (2)

Grippo (7), Mini 
(6), Ictero (4), 
Javanica (3)

Infectie opgelopen in Nederland
(% van bevestigde patienten)

11 (34%) 10 (42%) 16 (52%) 9 (31%) 17 (41%)

Beroepsmatige infecties in 
Nederland
(% van de in Nederland opgelopen 
infecties)

7 (64%) 5 (50%) 7 (44%) 6 (67%) 5 (29%)

Infecties in Zuidoost Azië/Thailand 
(% opgelopen in Thailand)

13 (85%) 9 (67%) 10 (90%) 16 (37%) 13 (54%)

1  Vermoedelijke serogroepen gebaseerd op de MAT; Ictero is Icterohaemorrhagiae, Grippo is Grippotyphosa, Pom is Pomona.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

aa
nt

al
 p

at
ië

nt
en

jaar

Totaal Zwangerschap gerelateerd

Figuur 2.14.1 Aantal Listeria-patienten 2005-2012 bij de mens, 
totaal en zwangerschap gerelateerd.

Staat van zoönosen 2012 | 23



(12 procent) en longontsteking (12 procent). Als mogelijke 
bronnen van infectie werden consumptie van worst 
(39 procent), kip- of kalkoenvleeswaren (35 procent), 
haring (34 procent) en zachte kazen (32 procent) het meest 
genoemd. Het RIVM-CIb ontving isolaten van 62 patiënten 
voor bevestiging en nadere typering. De meeste patiënten 
bleken geïnfecteerd met L. monocytogenes serotype 4b 
(44 procent). Daarnaast werd bij 31 procent van de 
patiënten serotype 1/2a, bij 16 procent serotype 1/2b, bij 
8 procent serotype 1/2c en ten slotte bij één patiënt 
serotype 3b gevonden.

In Europa is het terugdringen van het aantal listeriosege-
vallen een speerpunt. Aangezien de mens voornamelijk 
door levensmiddelen aan Listeria wordt blootgesteld, zijn 
er op Europees niveau wettelijke normen voor L. monocyto-
genes opgesteld voor kant-en-klare producten, opdat 
alleen veilige producten op de markt worden gebracht. 
Deze normen zijn vastgelegd in Verordening (EG) 
2073/2005. Algemeen geldt een norm van ≤ 100 kve/g en 
in bijzondere gevallen geldt afwezigheid in 25 g direct na 
productie. De NVWA doet jaarlijks onderzoek naar het 
voorkomen van L. monocytogenes in levensmiddelen. De 
nadruk ligt hierbij op langer houdbare (> 5 dagen), 
koelverse producten, die na eventuele verhitting nog een 
bereidingsstap hebben ondergaan, zoals snijden.
In 2012 werden ca. 2175 levensmiddelenmonsters op 
aanwezigheid (kwalitatief en/of kwantitatief) van deze 
pathogeen onderzocht. Er werden ca. 775 monsters 
gerookte vis onderzocht waarvan 1,1 procent niet aan de 
norm van ≤ 100 kve/g voldeed. Van de bijna 100 monsters 
die zowel kwantitatief als kwalitatief (in 25 g) op L. 
monocytogenes werden onderzocht, bleek 12,9 procent 
besmet te zijn met dit pathogeen. Een andere categorie 
levensmiddelen waarin L. monocytogenes werd aangetroffen 
waren de vlees(waar)vervangers waartoe ook tempé, tofu 

en tahoe worden gerekend. In 2,3 procent van de bijna 350 
onderzochte monsters werd L. monocytogenes aangetroffen 
en 0,3 procent van de monsters overschreed de norm. De 
laatste onderzochte categorie levensmiddelen waarin deze 
pathogeen werd aantroffen was vlees en vleesproducten. 
Hierbij werden voornamelijk partijen rauw te consumeren 
vleesbereidingen (filet americain, carpaccio e.d.) onder-
zocht, waarbij per partij 5 monsters werden genomen. Van 
de bijna 50 onderzochte partijen was 2 procent positief, 
maar niet afwijkend wat de norm betreft. Daarnaast 
werden bijna 575 monsters (gesneden) groenten en sla, ca. 
200 monsters ‘zuivel’, waarvan het grootste gedeelte (half)
zachte kazen, ruim 175 monsters gesneden fruit en ca. 25 
monsters sesamzaadproducten (tahin e.d.) onderzocht, 
waarin geen L. monocytogenes werd aangetroffen.

2.15 Newcastle Disease

Newcastle Disease (NCD), ook wel pseudovogelpest 
genoemd, wordt veroorzaakt door een aviaire paramyxo-
virus 1 uit de familie Paramyxoviridae. De verschillende 
virusstammen kunnen sterk in virulentie verschillen 
waarbij de ziekteverschijnselen uiteenlopen van geen of 
lichte verschijnselen tot sterfte van 100 procent van de 
besmette dieren. Kippen, kalkoenen, kwartels, duiven, 
struisvogels en kanaries zijn erg gevoelig voor een 
besmetting. Veel watervogels worden niet ziek bij een 
besmetting, maar kunnen het virus wel uitscheiden en 
over grote afstanden verspreiden. Overdracht van het 
virus tussen de vogels vindt plaats door direct contact of 
via gecontamineerde aerosolen. Ook via opname van 
gecontamineerd voer of water kan een besmetting worden 
overgedragen. NCD is een zoönose, waarbij bij de mens in 
zeldzame gevallen ontstoken ogen of griepachtige 
verschijnselen kunnen optreden.
Volgens de GWWD is NCD aangewezen als aangifteplich-
tige en bestrijdingsplichtige dierziekte. De bestrijding is 
vastgelegd in Europese Richtlijn (92/66/EU) en vindt in 
Nederland plaats door middel van vaccinatie, waarbij voor 
alle bedrijfsmatig gehouden pluimvee een vaccinatieplicht 
geldt. Ook voor hobbypluimvee en postduiven is vaccina-
tie verplicht als zij deelnemen aan een tentoonstelling of 
wedstrijd.
In 2012 zijn bij de NVWA zeven meldingen van een 
mogelijke besmetting bij vogels binnengekomen. Bij nader 
onderzoek zijn door de NVWA bij pluimvee geen bijzon-
derheden gevonden.

2.16 Psittacose

2.16.1 Humane meldingen
In 2012 werden 46 meldingen van psittacose ontvangen bij 
de GGD’en. Het aantal meldingen is sinds 2004 niet zo laag 
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geweest (Figuur 2.16.1). Wel vond er een uitbraak plaats 
onder de medewerkers van een vogelopvang in Rotterdam 
(paragraaf 3.6).
De incidentie van psittacose is bij mannen hoger dan 
vrouwen. De leeftijdsverdeling van de patiënten in 2012 
was vergelijkbaar met het voorgaande jaar, terwijl het 

percentage ziekenhuisopnames vergeleken met de 
voorgaande twee jaren iets gedaald is naar 67 procent 
(Tabel 2.16.1). Er werden in 2012 geen overlijdensgevallen 
wegens psittacose gerapporteerd in Osiris.
Het aantal diagnoses van C. psittaci in de virologische 
weekstaten was evenals andere jaren lager dan het aantal 
meldingen. De epidemische curve naar datum van het 
begin van de symptomen laat geen duidelijk seizoensge-
bonden voorkomen zien (Figuur 2.16.2).

Diagnostiek en meldingsgedrag
Serologie is in 2012 wederom de meest gebruikte labora-
toriumdiagnostische methode waarmee psittacose werd 
vastgesteld bij de gemelde patiënten. Het aandeel van PCR 
is 28 procent. Dit is net als in 2011 vrij hoog vergeleken met 
de jaren daarvoor (Tabel 2.16.1).

Pilotproject genotypering
Om meer zicht te krijgen op de genotypes van C. psittaci die 
een rol spelen bij transmissie naar mens, is eind augustus 
2012 een pilotproject van start gegaan waarbij materiaal 
van gemelde psittacosepatiënten gegenotypeerd kan 
worden in het OrbisMC in Sittard. De genotyperingsme-
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Figuur 2.16.1 Aantal meldingen van psittacose naar jaar van 
ontvangst melding bij de GGD (staven) en incidentie (lijn), 2004 
t/m 2012. (Bron: Osiris en CBS Statline)

Tabel 2.16.1 Demografische en klinische gegevens van psittacose meldingen in 2006 t/m 2012. (Bron: Osiris)

Jaar (n = aantal 
meldingen)

Mediane leeftijd 
in jaren  

(1e en 3e kwartiel)

Aantal mannen 
(% van totaal)

Aantal besmet in 
het buitenland

Ziekenhuisopname 
(% van totaal)

Aantal overleden

2012 (n = 46) 57 (45-65) 29 (63%) 1 (2%) 31 (67%)a 0 (0%)

2011 (n = 77) 59 (50-70) 55 (71%) 0 (0%)c 58 (75%)a 2 (3%)

2010 (n = 70) 60 (49-65) 49 (70%) 4 (6%)a 52 (75%)a 0 (0%)

2009 (n = 76) 58 (48-65) 46 (61%) 1 (1,3%) 45 (59%) 0 (0%)

2008 (n = 83) 55 (42-64) 56 (68%) 2 (2,4%)a 50 (60%) 1 (1%)

2007 (n = 55) 51 (42-60) 34 (62%) 3 (5,6%)a 27 (49%) 3 (5%)

2006 (n = 68) 52 (42-60) 46 (68%) 3 (4,6%)b 42 (63%)a 1 (1%)
a   Van 1 melding ontbreekt de betreffende informatie of is de vraag met ‘onbekend’ beantwoord.
b  Van 3 meldingen ontbreekt de betreffende informatie of is de vraag met ‘onbekend’ beantwoord.
c  Van 2 meldingen ontbreekt de betreffende informatie of is de vraag met ‘onbekend’ beantwoord. Genotypering bij meldingen is   
 gestart op 27 augustus 2012.

Tabel 2.16.1 vervolg

Jaar  
(n = aantal meldingen)

Serologisch* Aantonen  
verwekker (PCR)*

Aantonen verwekker 
(PCR) en serologisch*

2012 (n = 46) 33 (72%) 13 (28%) 0 (0%)

2011 (n = 77) 43 (56%) 30 (39%) 4 (5%)

2010 (n = 70) 63 (90%) 7 (10%) 0 (0%)

2009 (n = 76) 71 (93%) 5 (7%) 0 (0%)

2008 (n = 83) 73 (88%) 10 (12%) 0 (0%)

2007 (n = 55) 49 (89%) 3 (5%) 3 (5%)

2006 (n = 68) 60 (88%) 7 (10%) 1 (1%)

* Aantal positieven (% van totaal)
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Figuur 2.16.2 Aantal meldingen van psittacose per maand van begin symptomen over de jaren 2004 t/m 2012.  
Opmerking: Voor meldingen gerelateerd aan het cluster in Weurt die voortgekomen zijn uit een cohortonderzoek en retrospectief 
gediagnosticeerd en gemeld zijn zonder eerste ziektedag is november 2007 als maand van begin symptomen gebruikt.

Tabel 2.16.2  Meest waarschijnlijke bronnen van besmetting gerapporteerd bij in 2012 ontvangen meldingen van psittacose.

N (%)a

Locaties:

Thuissituatie 24 (60.0)

   Waarvan gehouden vogels 20 (50.0)

   Waarvan wilde vogels   3 (7.5)

   Waarvan ongespecificeerd gehouden of wilde vogels   1 (2.5)

Vogelopvang en dierenambulance 9b (22.5)

Vogel- of dierenwinkel/ - handel 5 (12.5)

Vogelmarkt of –show 2 (5.0)

Pluimveeslachterij 1 (2.5)

Buitenland 2 (5.0) 

Onbekend 6

Vogelsoorten:

Duiven 10 (43.5)

  waarvan gehouden   7 (30.4) 

  waarvan wild   3 (13.0)

Papegaai-achtigen 6 (26.1)

Pluimvee 4 (17.4)

Kwartels 1 (4.3)

Kanarie 1 (4.3)

Fazanten (gehouden) 1 (4.3)

Onbekend/ niet gerapporteerd 23
a  per patiënt kunnen meerdere waarschijnlijke bronnen (locaties en vogelsoorten) gerapporteerd worden, waardoor de percentages 

niet optellen tot 100%. Percentages voor locaties zijn gebaseerd op alle meldingen waarbij een locatie gerapporteerd is als 
waarschijnlijke bron en percentages voor vogelsoorten zijn gebaseerd op alle meldingen waarbij een vogelsoort gerapporteerd is 
als waarschijnlijke bron.     

b  waarvan 8 gerelateerd aan het cluster bij de vogelopvang in Rotterdam    
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thode (OmpA genotypering) kan zeven van de negen 
aviaire genotypes van C. psittaci onderscheiden (A t/m F en 
E/B) die een min of meer vogelsoortafhankelijk voorko-
men hebben. Daarnaast kunnen met deze methode ook C. 
abortus en C. caviae geïdentificeerd worden. Genotypering 
kan alleen indien de diagnose met PCR is vastgesteld. Van 
de vier in 2012 gemelde patiënten die in aanmerking 
kwamen voor deze typering is van drie daadwerkelijk 
materiaal voor typering ingestuurd. Bij alle drie was sprake 
van C. psittaci genotype A.

Besmettingsbronnen
Vogels in de thuissituatie zijn ook in 2012 wederom de 
meest gerapporteerde besmettingsbron bij gemelde 
patiënten (Tabel 2.16.2), gevolgd door de vogelopvang en 
locaties waar vogels verhandeld en getoond worden 
(winkels, markten, shows etc.). Duiven, papegaaiachtigen 
en pluimvee zijn de meest gerapporteerde vogelsoorten. 
Van de 46 psittacosemeldingen in 2012 waren er 12 
meldingen waarbij de ziekte beroepsmatig opgelopen 
was.

2.16.2 Chlamydia psittaci veterinair
Bij de NVWA zijn in 2012 in totaal 88 meldingen van een 
verdenking of besmetting met Chlamydia psittaci binnenge-
komen. Deze kunnen worden onderverdeeld in 58 
meldingen bij vogels, en 30 meldingen van bevestigde 
humane psittacose besmettingen waarbij de GGD de 
NVWA verzoekt om bronopsporing uit te voeren.
Van de 58 veterinaire meldingen zijn de locaties bezocht 
door een dierziektedeskundige van de NVWA, waarbij 
cloacaswabs en/of fecesmonsters werden genomen. Deze 
monsters zijn op het CVI onderzocht met een PCR. In 44 
gevallen (75,9 procent) werd C. psittaci-DNA aangetoond.
Voor de tracering van humane ziektegevallen heeft de 
NVWA in 30 gevallen de locatie met de verdachte vogels 
bezocht en bemonsterd. Op 10 locaties (33,3 procent) is de 
bacterie daadwerkelijk aangetoond.
In Figuur 2.16.3 wordt een overzicht gegeven van het 
aantal psittacosemeldingen dat de laatste zes jaar bij de 
NVWA is binnengekomen. Sinds 2009 worden de veteri-
naire en humane meldingen apart geregistreerd.

2.17 Q-koorts

2.17.1 Humane meldingen
In 2012 werden 66 patiënten met Q-koorts gemeld. 
Hiermee heeft de dalende trend die sinds 2010 werd 
ingezet, zich voortgezet (Tabel 2.17.1). Vanuit de GGD-regio 
Fryslân zijn de meeste patiënten gemeld (14). De incidentie 
in de provincie Friesland kwam daarmee op 21,6 per 
miljoen inwoners, wat aanzienlijk hoger is dan de 
landelijke incidentie van 3,9 patiënten per miljoen 
inwoners. De patiënten in Friesland waren voornamelijk 
woonachtig in het oosten van de provincie. De twaalf 
meldingen van GGD Fryslân en één van de GGD Groningen 
die in de periode 21 juni t/m 24 augustus 2012 zijn 
ontvangen, heeft de GGD (in overleg met NVWA en het 
RIVM) als cluster in tijd, plaats en persoon afgebakend en 
nader onderzocht.29 Na uitvoerig onderzoek heeft men 
echter geen gemeenschappelijke bron kunnen vinden.
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Figuur 2.16.3 Jaarlijkse meldingen van psittacose bij de NVWA.

Tabel 2.17.1 Demografische, klinische en diagnostische gegevens van in Osiris gemelde Q-koorts patiënten en diagnoses in de 
virologische weekstaten, 2006 t/m 2012. (Bron: Osiris)

Jaar  
(n= aantal 
meldingen)

Incidentie
(per 100.000)

Mediane 
leeftijd in jaren 

 (1e en 3e kwartiel)

Aantal mannen  
(% van totaal)

Aantal besmet  
in het buitenland

Ziekenhuis-
opname 

(% van totaal)

Aantal 
overleden

2012 (n = 66) 0.39 55 (46-64) 50 (76%) 1 35 (53%) 0

2011 (n = 81) 0.49 47 (37-61) 51 (63%) 6 43 (53%) 1

2010 (n = 504) 3.04 49 (39-59) 272 (54%) 9 106 (21%) 1

2009 (n = 2354) 14.28 49 (38-59) 1.438 (61%) 3 459 (21%) 6

2008 (n = 1000) 6.10 50 (41-59) 641 (64%) 11 207 (21%) 1

2007 (n = 168) 1.03 53 (43-62) 103 (61%) 3 83 (50%) 0

2006 (n = 12) 0.07 48 (42-70) 7 (58%) 1 8 (67%) 0
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Evenals in 2010 en 2011 was er op nationaal niveau in 2012 
geen duidelijke seizoenpiek zichtbaar. In 2012 werden 
echter de meeste gemelde patiënten ziek in de maanden 
mei, juni en juli. De leeftijds- en geslachtsverdeling van de 
meldingen is in 2012 enigszins veranderend ten opzichte 
van voorgaande jaren: de mediane leeftijd lag hoger (55 
jaar t.o.v. 47 jaar in 2011) en het percentage mannelijke 
patiënten is toegenomen van 63 procent in 2011 tot 
76 procent in 2012.

Het is geruststellend dat het aantal meldingen ook in 2012 
op een laag niveau is gebleven. De uitgebreide veterinaire 
maatregelen van de afgelopen jaren lijken hiermee een 
blijvend effect te sorteren. Naast een daling van het aantal 
meldingen, wordt afnemende incidentie bevestigd door de 
dalende trend in de virologische weekstaten. Het aantal 
diagnoses van C. burnetii in de virologische weekstaten ligt 
in 2012 (n=82) net als in 2011 echter iets hoger dan het 
aantal meldingen (n=66). Deze discrepantie heeft er 
mogelijk mee te maken dat een deel van de diagnoses niet 
aan de meldingscriteria voldoen (o.a. passend klinisch 
beeld gedefinieerd als koorts, pneumonie en/of hepatitis 
en tijd tussen eerste ziektedag en datum laboratoriumuit-
slag maximaal 90 dagen) of doordat eenzelfde patiënt 
meerdere malen in de weekstaten voorkomt door de 
periodieke controles van subgroepen van hoogrisico-
patiënten conform het consensus diagnostiek en behandel 
protocol.
Zorgelijk is wel dat zich in 2012 een kleine verheffing van 
Q-koorts voordeed in het oosten van Friesland, een regio 
waar deze ziekte voorheen nauwelijks voorkwam (Figuur 
2.17.1). Het blijft daarom noodzakelijk om ook de komende 
jaren alert te blijven op acute Q-koorts, ook in regio’s die 
vooralsnog Q-koortsvrij geweest zijn. Daarnaast blijft 
chronische Q-koorts (een ernstig ziektebeeld dat bij 
1-2 procent van de geïnfecteerde patiënten kan ontstaan 
na de initiële infectie en dat zich met name uit als 
endocarditis of een vasculaire infectie) een aandachtspunt, 
met name in gebieden waar de incidentie in voorgaande 
jaren hoog was.

2.17.2 Q-koorts veterinair
Volgens de GWWD zijn veehouders en dierenartsen 
verplicht verschijnselen van besmettelijke dierziekten te 
melden. Voor Q-koorts geldt dat een afwijkend aantal 
abortussen bij schapen en geiten gemeld moet worden bij 
de NVWA. Deze meldingsplicht geldt voor alle veehouders, 
dus ook voor bijvoorbeeld hobbyhouders en zorgboer-
derijen. In 2012 zijn bij de NVWA drie meldingen binnen-
gekomen van bedrijven met een afwijkend aantal 
verwerpers. Deze bedrijven zijn door de NVWA bezocht en 
bemonsterd. De monsters zijn onderzocht op het CVI 
waarbij in één van de monsters C. burnetii aangetoond 
werd. Het positieve monster liet slechts een zwak positief 
signaal zien te wijten aan een omgevingsbesmetting en 

niet door een actieve excretie.
Alle bedrijven met meer dan vijftig melkgeiten of -schapen 
zijn verplicht mee te doen aan het monitoringsonderzoek 
tankmelk uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor 
Dieren (GD). Een positieve of dubieuze uitslag wordt, na 
bevestiging door het CVI, door de GD aan de NVWA 
gemeld. De NVWA bezoekt hierna het bedrijf en neemt 
een ambtelijk melkmonster, dat onderzocht wordt bij het 
CVI. Wanneer het CVI de bacterie ook in dit tweede 
melkmonster aantoont wordt het bedrijf besmet ver-
klaard. Van de dertien meldingen die de GD in 2012 bij de 
NVWA heeft gedaan werden er vier bevestigd.
Wanneer bij een humane patiënt met Q-koorts een 
mogelijke veterinaire bron kan worden aangewezen 
verzoekt de GGD de NVWA om een brononderzoek uit te 
voeren. In 2012 heeft de GGD drie verzoeken uitgezet bij 
de NVWA. Bij nader onderzoek heeft de NVWA de bacterie 
niet kunnen aantonen.

Alle schapen en geiten van aangewezen schapen- en 
geitenmelkbedrijven en alle bedrijven die voldoen aan de 
definitie van publieksbedrijf worden elk jaar gevaccineerd 
tegen Q-koorts.

G em el de  Q -k oo r t sp a t i ën t en  2 01 2
1-1-2012 t/m 31-12-2012, N = 66

Bronnen:
 - OSIRIS / RIVM (20-3-2013)
 - CBS (2012)
 - NVWA (1-1-2013) 

Bedrijfslocaties van melkleverende schapen- en geitenbedrijven met constatering Q-koorts.
jaar van besmetverklaring

2012
2011
2010
2009

Melding, geplaatst o.b.v. 4-positie-postcode

Figuur 2.17.1 Geografische verdeling van in 2012 gemelde 
Q-koorts patiënten (naar woonadres) en locaties van in 2012 (nog) 
besmet verklaarde melk leverende geiten- of schapenbedrijven. 
(Bron: Osiris en NVWA).
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2.18 Rabiës

Rabiës (hondsdolheid) is een zoönose met een mortaliteit 
van 55.000 personen per jaar wereldwijd.30 In Nederland is 
het klassieke rabiësvirus geëlimineerd in wilde en 
gedomesticeerde dieren. Toch is in 2012 een geïmporteer-
de pup uit Marokko positief bevonden op het klassieke 
rabiësvirus. Verdere verspreiding tussen dieren en mensen 
werd niet geconstateerd. In paragraaf 3.5 wordt deze casus 
uitgebreid beschreven.
De incidentie van humane rabiës in Nederland is erg laag. 
In de laatste dertig jaar zijn slechts twee importgevallen 
beschreven, veroorzaakt door het klassieke rabiësvirus en 
het Duvenhagevirus.
Specifieke vleermuisgerelateerde rabiësvirussen (European 
Bat Lyssavirus, EBLV 1 en 2) komen wel endemisch voor. 
Van alle in Nederland onderzochte dieren in 2012 zijn 14 
van de 205 vleermuizen positief bevonden op EBLV 1, een 
uitslag vergelijkbaar met voorgaande jaren (Tabel 2.18.1).

2.19 Rift Valley fever

Rift Valley fever (Riftdal-koorts) is een door muggen 
overgebrachte virale aandoening die zowel bij mens als 
dier kan voorkomen. Een infectie met het Rift Valley fever 
(RVF) virus verloopt bij mensen in het merendeel van de 
gevallen (> 95 procent) asymptomatisch of met milde 
influenza-achtige verschijnselen. In een beperkt aantal 
gevallen kan de infectie echter een ernstiger verloop 
hebben gepaard gaande met oogontstekingen, die tot 
blindheid kunnen leiden, hersenvliesontsteking met 
blijvende neurologische schade en hemorragische koorts 
als gevolg van ernstige leverschade en interne bloedingen. 
Van de patiënten die de laatste vorm van de ziekte 
ontwikkelen, minder dan 1 procent, overlijdt ongeveer 
50 procent. Bij dieren veroorzaakt het virus vooral veel 
schade bij evenhoevigen, zoals schaap, geit en rund. Na 
een infectie overlijdt 50-100 procent van de dieren jonger 
dan twee weken en aborteren vooral drachtige schapen 
massaal.

Het RVF-virus kwam tot 2000 uitsluitend in Afrika voor. 
Voornamelijk in het oostelijke en zuidelijke deel van dit 
continent en in het westelijke en centrale deel ten zuiden 
van de Sahara veroorzaakt het virus met tussenpozen van 
5-15 jaar grootschalige epidemieën bij gevoelige dieren en 
mensen. In 2000-2001 verspreidde het RVF virus zich voor 
het eerst ook buiten Afrika en veroorzaakte een groot-
schalige epidemie in Saoedi-Arabië en Jemen. In de 
afgelopen tien jaar zijn er buiten de reeds geïnfecteerde 
gebieden geen nieuwe gebieden bijgekomen. 
Desalniettemin blijkt uit een recent rapport van de EFSA31 
dat er wel degelijk een kans bestaat op insleep van het 
virus, met name via besmette dieren, in de zuidelijke 
mediterrane regio’s rondom de Middellandse Zee. Een 
ander belangrijk aspect bij de verspreiding en overleving 
van het RVF-virus zijn muggen. Meer dan dertig muggen-
soorten, waaronder verschillende Aedes-soorten en de 
gewone huismug Culex pipiens, kunnen in Afrika het virus 
verspreiden. Van Aedes vexans is zelfs bewezen dat het virus 
naar de eitjes wordt overgedragen, waarin het bij droge 
omstandigheden jaren kan overleven. In erg natte 
periodes komen uit deze eitjes dan weer muggen die het 
virus bij zich dragen en het vervolgens kunnen versprei-
den. Dit is dus een manier waarop het virus jarenlang 
onzichtbaar kan blijven om daarna bij gunstige omstan-
digheden ineens weer op te duiken.
Verschillende muggensoorten die het RVF-virus in Afrika 
verspreiden komen ook in West-Europa voor. Het is dan 
ook niet ondenkbeeldig dat deze muggen bij een insleep 
van het RVF-virus via geïnfecteerde dieren voor verdere 
verspreiding en vestiging van het virus in onze contreien 
kunnen zorgen. Om deze mogelijkheid op zijn merites te 
testen zijn er bij het CVI sinds 2012 studies gaande waarbij 
getest wordt of Nederlandse veldmuggen het RVF-virus op 
kunnen nemen, het kunnen vermenigvuldigen en 
vervolgens over kunnen dragen naar een gevoelig 
doeldier, in dit geval het schaap. Daarnaast loopt er bij het 
CVI al een aantal jaren een uitgebreid programma om een 
geschikt vaccin tegen RVF voor schapen en runderen te 
ontwikkelen. De ontwikkeling van diagnostische testen en 
diermodellen, die daarbij essentieel zijn, vormen ook 
onderdeel van dit programma.

Tabel 2.18.1 Rabiës: aantal onderzochte dieren en aantal positieve bevindingen. 

Diersoort
Positief/totaal (% positief)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Vleermuizen 7/154 (4,5%) 11/124 (8,9%) 11/165 (6,7%) 13/230 (5,7%) 7/164 (4,3%) 14/205 (6,8%)

Vossen 0/10 0/7 0/2 0/13 0/6 0/4

Honden 0/2 0/4 0/5 0/4 0/9 1*/8

Katten 0/5 0/4 0/6 0/14 0/6 0/14

Andere diersoorten 0/2 0/5 0/12 0/2

* geïmporteerde pup uit Marokko.
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2.20 Salmonellose

Incidentele gevallen van humane salmonellose zijn in 
Nederland, in tegenstelling tot diverse andere Europese 
landen, niet meldingsplichtig. Inzicht in de trend van 
salmonellose wordt verkregen via de laboratoriumsurveil-
lance die door het RIVM-CIb sinds de jaren tachtig wordt 
uitgevoerd met een geschatte dekkingsgraad van 
64 procent van de Nederlandse bevolking. Diverse 
epidemiologische onderzoeken in de afgelopen vijftien 
jaar hebben het mogelijk gemaakt om op basis van de 
laboratoriumbevindingen te schatten hoeveel mensen in 
de algemene bevolking acute gastro-enteritis krijgen door 
Salmonella, daarmee naar de huisarts gaan, in het zieken-
huis belanden en komen te overlijden. Ook de ziektelast in 
Disability Adjusted Life Years (DALY’s) en kosten (Cost of 
Illness (COI)) kunnen zo berekend worden. In Tabel 2.20.1 
is dit voor Salmonella en Campylobacter geschat voor 2012 op 
basis van surveillancegegevens voor dat jaar.17, 18 Voor 2012 
wordt het aantal gevallen van acute gastro-enteritis door 
Salmonella-infecties in de bevolking geschat op 61.000. Dit 
komt overeen met 1800 verloren gezonde levensjaren 
(DALY’s); de COI zou in 2012 neerkomen op € 40 miljoen.

In 2011, 2009 en 2007 was het aantal ingestuurde 
Salmonella-isolaten van humane patiënten in Nederland 
lager dan ooit, landelijk naar schatting ongeveer 2000 
isolaten, passend in de afnemende trend sinds 1996 
(Figuur 2.20.1, Tabel 2.20.2). Het beeld in 2008, 2010 en in 
het bijzonder 2012 is volledig anders (ongeveer 2500 
isolaten in 2008 en 2010 en bijna 3500 in 2012). In 2008 en 
2010 veroorzaakt door een reeks van grote uitbraken met 
besmettingen van vruchtensap, yoghurt en besmet rauw 
vlees in filet americain en ossenworst.25, 32-34 en in 2012 een 
grote uitbraak door met S. Thompson besmette gerookte 
zalm (zie ook paragraaf 3.6) met ruim 1100 geregistreerde 
patiënten (Figuur 2.20.1 A).35 Deze aantallen betreffen 
meestal het topje van de ijsberg; het werkelijke aantal 
gevallen van salmonellose veroorzaakt door zulke 
uitbraken ligt naar schatting ruim vijftien maal zo hoog. 
Dit betreft dan alleen maar de grote onderzochte uitbra-
ken. Tijdreeksanalyse en analyse van geografische 
clustering brengen echter meer uitbraken in de afgelopen 

tien jaar aan het licht, variërend van 13-34 procent van het 
totale aantal, 49 procent in 2012 (Tabel 2.20.3). In 2012 
betrof het in totaal twintig uitbraken, waarvan vijf 
geografisch geclusterd. Het percentage ziekenhuisopna-
mes van alle laboratoriumbevestigde Salmonella-gevallen 
is in 2012 gelijk aan voorgaande jaren, ongeveer 22 procent 
en daarmee in absolute zin aanzienlijk hoger dan voor-
gaande jaren voornamelijk veroorzaakt door de S. 
Thompson-uitbraak.
Het NCvB en Osiris registreerden de laatste vijf jaar geen 
meldingen van arbeidsgerelateerde salmonellose.

De geschatte bijdragen aan de humane salmonellosepro-
blematiek door reizen, landbouwhuisdieren en hun 
producten worden getoond in Figuur 2.20.1.36 Hoewel het 
de laatste paar jaar niet meer zo dominant lijkt, blijken 
eieren, evenals in andere Europese landen, de afgelopen 
twintig jaar de belangrijkste bron voor salmonellose te 
zijn, maar ongeveer gelijk aan die door varkens. Daarom 
geldt vanaf 2009 dat eieren afkomstig van S. Enteritidis/S. 
Typhimurium-positieve koppels niet meer op de markt 
gebracht mogen worden als tafeleieren voor directe 
humane consumptie (EG-besluit 1237/2007). Deze eieren 
dienen te worden gekanaliseerd naar de eiverwerkende 
industrie. Dit leek effect te hebben. In de afgelopen twintig 
jaar was de bijdrage van eieren nog nooit zo laag als in 
2009. Echter de bijdrage van eieren aan salmonellose is in 
2010, 2011 en 2012 toch weer een stuk hoger dan in 2009.
Een bronattributiestudie uitgevoerd met reptielen en 
amfibieën als mogelijke infectiebron toont aan dat na 1997 
het aantal salmonellosegevallen dat toegerekend kan 
worden aan deze diergroepen beduidend hoger ligt dan 
daarvoor: van gemiddeld zes geregistreerde patiënten in 
de vorige eeuw naar ongeveer 25 patiënten in de afgelo-
pen jaren (Figuur 2.20.2).37 Over vrijwel alle jaren lopen 
kinderen van 0 tot 4 jaar een bijna tweemaal zo hoog risico 
op infectie als de andere leeftijdsgroepen. In 2012 is het 
aantal geschatte gevallen van salmonellose veroorzaakt 
door reptielen of amfibieën om onduidelijke redenen juist, 
na een onverklaarbare dip in 2011, weer vergelijkbaar met 
de jaren daarvoor. Wel blijkt het aandeel van volwassenen 
ouder dan 40 jaar relatief groot te zijn en is het aandeel 
van kleine kinderen afgenomen.

Tabel 2.20.1 Geschatte ziektelast in Disability adjusted Life Years (DALYs) en kosten (cost-of-illness (COI)) voor Salmonella en 
Campylobacter in 2012.13

  
Campylobacter Salmonella

Algemene bevolking 102 61

Huisarts bezoek 25 9.5

Ziekenhuis opname 1.1 1.1

Sterfte 34 60

DALY 3.46 1.81

COI (€) 80.000.000 40.000.000
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Figuur 2.20.1A Geschatte bijdrage aan de humane, laboratoriumbevestigde salmonellose (linker y-as) door reizen (of onbekend), 
landbouwhuisdieren of hun producten. Omvangrijke explosies in 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 en 2012 die niet representatief zijn voor 
de salmonella-status van de Nederlandse vee- en pluimveestapel, zijn in paars aangegeven. (Bron: Laboratoriumsurveillance RIVM)
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Figuur 2.20.1B Vergelijk Figuur 1A. Bijdrage aan de humane laboratorium bevestigde salmonellose per bron (2000-2011, i.e. 0-11 op 
x-as), met 95 % betrouwbaarheidsinterval (10.000 bootstrap iteraties). (Bron: Laboratoriumsurveillance RIVM)
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Een belangrijk deel van de afname van Salmonella-infecties 
bij de mens lijkt te kunnen worden verklaard door het 
Salmonella-bestrijdingsprogramma in pluimvee (Figuur 
2.20.3). In alle schakels van de productieketen toont zowel 

de monitoring van de PVE als de monitoring van de NVWA 
een aanzienlijke reductie van de Salmonella-besmetting. Dit 
stagneerde echter na 2004 (Figuur 2.20.4), maar bleek zich 
vervolgens tot 2011 toch door te zetten in de monitoring 

Tabel 2.20.2 De ontwikkeling van de belangrijkste Salmonella-serotypes in de mens. (Bron: Laboratoriumsurveillance RIVM, met 
dekking 64 % van de Nederlandse bevolking)

Humaan 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Reis>2009
Total aantal 2144 1626 1359 1667 1262 1648 1229 1466 1298 2212 9%

Enteritidis 1183 768 482 626 464 566 406 516 380 422 13%

Typhimurium 514 463 531 616 331 580 404 438 331 276 4%

SI 1,4,5,12:i:2ef nat --- 2 27 81 68 95 86 138 262 320 4%

Thompson (1140)* 3 --- 2 3 3 6 3 7 --- 808 1%

Typhi 22 18 11 9 11 9 11 10 7 7 23%

Paratyphi B 10 6 3 7 6 6 6 4 4 2 19%

Paratyphi A 7 7 1 7 5 6 8 5 4 6 39%

Infantis 27 23 18 18 12 13 33 18 13 23 15%

Newport 17 13 7 11 26 12 25 21 29 20 15%

Virchow 22 13 18 25 23 22 15 10 1 9 34%

Kentucky 7 21 11 11 19 20 14 14 14 11 38%

Brandenburg 19 19 26 9 8 7 4 6 4 11 8%

Corvallis 2 6 18 8 8 14 10 14 13 10 17%

Hadar 22 16 12 17 6 5 4 8 1 8 24%

Derby 17 10 13 7 8 4 8 9 10 10 3%

Goldcoast 45 13 2 6 7 2 3 2 6 9 0%

Stanley 10 6 9 7 7 7 12 6 7 16 27%

Saintpaul 3 6 17 6 8 13 5 19 5 3 25%

Panama 7 8 4 5 7 34 0 8 4 2 14%

Heidelberg 10 13 5 6 8 8 10 3 8 3 0%

Paratyphi B. var. Java 3 4 1 3 10 10 8 9 15 6 18%

Bovismorbificans 11 9 3 5 3 9 3 4 6 14 0%

Oranienburg 4 4 0 6 12 11 3 7 8 9 19%

Montevideo 5 6 5 6 7 4 4 6 4 16 23%

Agona 5 8 2 5 9 3 4 5 5 8 32%

Dublin 5 6 2 8 6 6 2 5 8 4 5%

London 6 16 1 3 2 6 5 3 7 3 0%

Braenderup 7 2 5 6 3 5 1 8 6 8 9%

Mbandaka 3 9 2 3 9 2 3 9 1 4 29%

Napoli 1 1 1 2 2 9 10 3 7 7 11%

Livingstone 11 7 4 2 4 2 3 2 1 6 8%

Give 3 17 3 1 4 4 2 --- 2 2 33%

Weltevreden --- 2 1 2 10 5 4 6 4 4 11%

Poona 3 5 3 --- 5 3 1 6 5 5 24%

Javiana 1 5 2 5 2 2 5 4 2 5 6%

Muenchen 2 2 5 11 3 1 1 2 2 4 11%

Bareilly 3 2 1 2 2 3 2 4 4 3 31%

Bredeney 1 2 2 5 10 --- --- 1 --- 3 75%

Mikawasima --- 3 --- 8 3 2 1 --- --- 7 0%

Chester 2 --- --- 3 --- 11 1 1 --- 2 25%

SI 9,12:l,v:- 6 3 9 7 6 4 2 --- 4 5 0%

SI 4,5,12:b:- 1 1 3 4 1 6 9 11 4 4 14%

Andere serotypes 114 81 87 85 114 111 88 114 100 107 18%

* S. Thompson betrof 1140 op het RIVM ontvangen isolaten maar daarvan  waren er 808 ingestuurd vanuit de voormalige streeklabo-
ratoria waarop de laboratoriumsurveillance en de tabel is gebaseerd.
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van pluimveevlees in winkels. In 2012 is er een licht 
stijgende tendens. In 2011 en 2012 is ook gekeken in 
vleesbereidingen (gekruid of gemarineerd vlees) en 
kippengehakt; hierin werden dezelfde besmettingspercen-
tages aangetroffen als in onbereid kippenvlees.

De Salmonella-serotypes Enteritidis en Typhimurium samen 
vormen bij de mens meestal ongeveer 70 procent van alle 
ingestuurde isolaten (Tabel 2.20.2). In tegenstelling tot S. 
Enteritidis zijn de problemen met S. Typhimurium meestal 
niet reisgerelateerd (Tabel 2.20.2). Op de derde plaats van 
meest voorkomende serotypes staat het sinds 2004 sterk 
opkomende antigeentype S. Enterica subgroep I serovar 
1,4,5,12:i:- met 5 procent in 2006, 6 procent in 2008, 
7 procent in 2009, 9 procent in 2010, een opmerkelijke 
20 procent in 2011. In 2012 is dit aantal verder gestegen, 
echter door de grote uitbraak van S. Thompson heeft het 
uitdrukken in een percentage van het totaal weinig 
betekenis om jaren te vergelijken. Ook bij varkens en 
runderen neemt dit type sterk toe en het wordt nu ook 

gevonden in pluimvee. Het betreft een monofasische 
variant van S. Typhimurium. Internationaal is dit monofa-
sische type in veel landen om onduidelijke redenen 
‘emerging’. De monofasische variant tezamen met de 
klassieke stammen brengt S. Typhimurium in ranking weer 
op het niveau van de jaren tachtig voorafgaande aan de S. 
Enteritidis-epidemie. Ondanks de hoge blootstelling door 
kippenvlees aan S. Paratyphi B var. Java wordt dit multire-
sistente type, soms zelfs ESBL (Extended Spectrum Beta 
Lactamase)-producerend, weinig (6x in 2012) en dan vaak 
reisgerelateerd (18 procent), bij de mens gevonden. Bij 
pluimvee is de fractie S. Paratyphi B var. Java in 2012 
duidelijk lager maar nog steeds hoog; ongeveer 50 procent 
van alle isolaten gevonden op kippenvlees in de winkel 
(Tabellen 2.20.4 en 2.20.5). Weinig verschuivingen hebben 
plaatsgevonden met betrekking tot de circulerende 
faagtypes van S. Enteritidis in mens en dier: S. Enteritidis 
Pt8 neemt nu een tweede positie in bij zowel de mens als 
in slachtkuikens en met name in leghennen. Het klassieke 
Pt4-type staat nog steeds op de eerste plaats. Pt4 en Pt8 
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Figuur 2.20.2 Geschatte aantallen gevallen van salmonellose veroorzaakt door een exotisch Salmonella type hoogst waarschijnlijk 
afkomstig van reptiel of amfibie. (Bron: Laboratoriumsurveillance RIVM).

Tabel 2.20.3 Regionale en diffuse uitbraken geconstateerd binnen de Laboratorium Surveillance RIVM (dekkingsgraad 64%) en het 
aantal betrokken (extra) gevallen van salmonellose verwacht in de periode van het cluster.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Totaal (regionaal) 15 (1) 26 (8) 17 (4) 23 (9) 19 (6) 17 (7) 21(5) 20(5)

Isolaten (% in clusters) 1343 (18%) 1673 (34%) 1262 (11%) 1648 (33%) 1229 (13%) 1466 (23%) 1299 (26%) 2207 (49%)

Aantal cases in clusters 
(excess)

311 (241) 739 (574) 198 (141) 653 (551) 202 (163) 522 (342) 523 (332) 1278 (1091)
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zijn momenteel het duidelijkst endemische types, Pt1, Pt6 
en Pt21 zijn net als voorgaande jaren het sterkst reisgerela-
teerd. De faagtypering van S. Typhimurium is per februari 
2010 stopgezet, die voor S. Enteritidis per 1 januari 2013. 
Daarvoor in de plaats wordt MLVA (Multiple-Locus 
Variable number tandem repeat Analysis)-typering 
uitgevoerd. MLVA blijkt bij uitstek geschikt om clusters van 
patiënten te onderscheiden met een mogelijk gemeen-
schappelijke bron. MLVA verandert echter snel in regio en 
tijd en door de voedselketen heen, waardoor nieuwe 
methodes moesten worden ontwikkeld om bronattributie 
te kunnen uitvoeren. Hierdoor kan bij S. Typhimurium wel 
beter onderscheid gemaakt worden tussen rund en varken 
als bron voor humane salmonellose en is voorheen de rol 
van rund mogelijk overschat en die van varken onderschat. 
Een multiresistent type als DT104 of de dominante 
faagtypes bij S. Enteritidis kunnen met MLVA niet meer 
worden herkend en worden vergeleken met het 
buitenland.
Opmerkelijk bij landbouwhuisdieren zijn de toename van 
het monofasische type van S. Typhimurium, de verder-
gaande toename van S. Derby en S. Brandenburg bij 
varkens en de nog steeds zeer hoge percentages S. 
Paratyphi B var. Java bij pluimvee, vooral slachtkuikens 
(Tabel 2.20.5).

De NVWA onderzoekt jaarlijks voor een groot aantal 
levensmiddelen of zij voldoen aan de gestelde norm van 
afwezigheid van Salmonella in 25 g en in sommige gevallen 
10 g. In Tabel 2.20.4 is een overzicht gegeven van het 
onderzoek van kippenvlees, waarbij voor vers kippenvlees 
een afwezigheidsnorm geldt (in 25 g) voor alleen de twee 
humaan meest belangrijke serotypes: S. Enteritidis en S. 
Typhimurium. In vleesbereidingen mag überhaupt geen 

Salmonella (in 25 g) worden aangetroffen.
In Tabel 2.20.6 is een overzicht gegeven van de overige 
soorten (rauw) vlees die werden onderzocht in de retail. 
Het gaat hier om ‘vers vlees’* en ‘gehakt vlees, vleesberei-
dingen en -producten’* van rund- of kalf, varken en schaap 
of lam. Hoewel er geen normen voor Salmonella gelden 
voor vers vlees van deze diersoorten, volgt de NVWA wel 
de prevalentie van o.a. Salmonella in dit type product; voor 
‘gehakt vlees, vleesbereidingen en -producten’ geldt een 
afwezigheid van Salmonella in 10 g. Andere producten van 
dierlijke oorsprong die werden onderzocht waren zuivel, 
eieren, mosselen/oesters en gerookte vis. In geen van de 
circa 230 onderzochte rauwmelkse kazen (hard en (half)
zacht) werd Salmonella aangetroffen. In 2012 werden ruim 
3700 monsters eieren (à 10 eieren per monster) onderzocht 
op Salmonella waarvan 0,05 procent besmet bleek met 
deze pathogeen.
* Definities van deze producten zijn bij wet vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 853/2004.

2.21 STEC-infectie

Sinds januari 1999 bestaat er een surveillance van Shiga 
toxine-producerende Escherichia coli (STEC) O157-infecties 
in Nederland. In datzelfde jaar is STEC O157 ook meldings-
plichtig geworden. In 2007 is STEC non-O157 opgenomen 
in de surveillance. Niet alle laboratoria gebruikten in 2012 
echter een methode die STEC non-O157 kan detecteren, 
waardoor er geen sprake was een van landelijke dekking. 
In 2012 werden 1043 patiënten via de aangifte en/of het 
insturen van een isolaat gemeld. Van 443 van de 1043 
patiënten werden isolaten naar het RIVM-CIb gestuurd, 
waarvan bij 85 een STEC O157-infectie en bij 198 een STEC 

Tabel 2.20.4 Salmonella spp. in kippenvlees in de winkel. (Bron: Monitoring programma NVWA) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
vlees vlees-

bereidigen
vlees vlees-

bereidigen

Samplegrootte 1.51 1.482 1.474 1.539 1.403 1.505 1.042 1.357 500 561 564 672

% Salmonella spp. 11.3 7.4 9.4 8.4 8.1 8.1 7.9 4.1 3.4 3.3 6.6 5.4

biologisch 3.4 2.1 1.9 4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Paratyphi B Java 45.6 58.2 46.8 38.5 59.6 76.2 62.2 68.6 52.9 57.9 43.2 52.8

Enteritidis 8.8 5.5 7.2 6.6 2.0 1.6 17.1 3.9 5.3 10.8 5.6

Hadar 1.8 1.4 5.7 1.0 2.5 2.4

Indiana 6.4 1.8 2.2 4.1 6.1 0.8 2.4

Infantis 11.7 11.5 13.9 13.1 4.9 9.8 5.9 23.5 21.1 40.5 36.1

Virchow 5.8 4.5 8.6 11.5 4.0 1.6

Typhimurium 5.8 3.6 5.0 1.6 1.0 0.8 5.9 2.8

Corvallis 4.3 1.6

Mbandaka 5.9 2.7

Andere types 19.9 26.4 13.0 16.5 13.2 11.6 6.1 15.7 17.7 15.7 2.7 2.8
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Tabel 2.20.5 De serotype distributie van Salmonella in landbouwhuisdieren. (Bron: Laboratoriumsurveillance RIVM)

Serotypes 2012 2007-2011
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Totaal aantal 366 77 383 125 99 2039 419 1960 1192 321
Typhimurium 128 26 6 2 3 429 108 68 33 18
SI 1,4,5,12:i:2ef nat 92 16 16 7 7 169 21 33 19 4
Enteritidis --- 1 77 13 44 47 6 215 78 95
Paratyphi B. var. Java --- 1 79 43 8 2 2 829 645 11
Derby 72 --- 5 3 1 341 3 9 6 2
Infantis 6 --- 103 23 9 82 --- 154 104 11
Dublin --- 23 1 --- 1 3 227 --- --- ---
Brandenburg 29 --- 3 2 --- 120 2 6 1 3
London 4 1 --- --- --- 149 1 --- --- ---
Livingstone 6 --- 6 2 1 83 --- 30 11 10
Goldcoast 2 1 --- --- --- 107 5 1 --- 1
Mbandaka 1 --- 6 6 --- 10 2 60 54 2
Gallinarum --- --- 3 --- 3 --- --- 55 --- 48
Bovismorbificans 3 --- --- --- --- 46 3 3 1 2
Anatum --- --- 2 1 --- 38 1 13 7 2
Indiana --- --- 2 1 --- 1 2 48 33 1
Heidelberg --- --- 8 4 3 10 --- 33 18 5
Agona --- --- 5 1 4 27 1 17 11 1
Minnesota --- --- 6 3 1 --- --- 35 22 ---
Senftenberg --- --- 4 1 --- 10 1 25 14 6
Rissen 7 --- 2 2 --- 21 --- 7 1 4
Bredeney --- --- --- --- --- 29 --- 6 1 ---
Ohio --- 1 --- --- --- 9 --- 24 11 ---
Virchow --- --- 1 1 --- 4 --- 28 17 8
Braenderup --- --- 4 --- 3 2 1 25 1 23
Hadar --- --- --- --- --- 6 --- 26 24 ---
Newport --- 5 2 2 --- 6 --- 16 6 ---
Montevideo --- 1 --- --- --- 10 13 3 3 ---
Thompson --- --- 1 --- --- 4 --- 20 5 8
Give 1 --- --- --- --- 19 --- --- --- ---
Corvallis --- --- 4 --- --- --- --- 15 4 4
Kottbus --- --- 3 2 --- 6 1 9 2 2
Panama --- --- --- --- --- 18 --- 1 --- ---
Kedougou --- --- --- --- --- 13 --- 5 3 ---
Manhattan 1 --- --- --- --- 16 --- --- --- ---
Tennessee --- --- 2 1 1 2 3 10 5 5
Cerro --- --- 1 --- --- 6 1 8 4 2
Bareilly --- --- 5 --- 5 --- --- 10 1 8
Saintpaul --- --- 5 1 --- 2 --- 6 5 ---
Cubana --- --- --- --- --- 1 4 5 2 2
Worthington --- --- 2 2 --- 8 --- --- --- ---
Stanley --- --- 1 --- --- 7 --- --- --- ---

SI 4,5,12:d:- --- --- 8 --- --- 32 1 5 3 1
SI 9,12:l,v:- 5 --- --- --- --- 19 1 3 --- 2
SI 6,7:1,5:- --- --- --- --- --- 19 --- 6 5 1
SI 1,3,19:z27:- --- --- --- --- --- 8 --- --- --- ---
Andere serotypes 9 1 10 2 5 98 9 88 32 29

Kip’: alle kipcategorieën tezamen inclusief die van onbekende herkomst; ‘Slachtkuiken’: slachtkuikens inclusief afgeleide producten; 
‘Leghennen’: leghennen inclusief reproductie dieren en eieren.   

36 | Staat van zoönosen 2012



non-O157-infectie bevestigd kon worden. Voor STEC O157 
komt de incidentie in 2012 uit op 5,1 ziektegevallen per 
miljoen inwoners per jaar. In Figuur 2.21.1 zijn de pieken 
van 2005, 2007 en 2009 veroorzaakt door landelijke 
uitbraken. De stijgende incidentie in de afgelopen drie 
jaren ten opzichte van de jaren ervoor is niet veroorzaakt 
door een uitbraak, maar mogelijk een gevolg van het 
gebruik van de PCR. Van de non-O157 STEC waren O91 en 
O26 de meest gevonden O-groepen in 2012. O26 is het 
enige serotype dat elk jaar in de top drie voorkomt. Op 
basis van de laboratoria die zowel STEC O157 als STEC 
non-O157 kunnen detecteren, wordt geschat dat het 
daadwerkelijke aantal STEC non-O157-infecties in 2012 in 
Nederland drie keer hoger lag dan het aantal STEC 
O157-infecties. Van de STEC O157-patiënten werd 
40 procent opgenomen in een ziekenhuis (33-54 procent in 
eerdere jaren) ten opzichte van 17 procent van de STEC 
non-O157-patiënten (11-22 procent in 2008-2011). Er zijn in 
2012 vijftien patiënten gemeld die het hemolytisch-ure-
misch syndroom (HUS) ontwikkelden. Hiervan werd bij vijf 
patiënten een STEC O157-infectie vastgesteld en bij één 
patiënt was de STEC non-typable. Van negen HUS-
patiënten was geen serotypering beschikbaar.

STEC wordt voornamelijk geassocieerd met vlees. Om 
deze reden ligt de focus van het STEC-onderzoek van de 
NVWA op diverse soorten vlees. In 2012 werden ruim 1000 
monsters rundvlees (vers vlees, gehakt vlees, vleesberei-
dingen), bedoeld om na verhitten te worden gegeten, 
gescreend op aanwezigheid van het stx1-, stx2- en eae-gen. 
Wanneer stx1/stx2-genen worden aangetoond in de 
screening, is het monster STEC verdacht en wordt 
geprobeerd om STEC te isoleren. In 9,6 procent van de 
monsters werd het stx1- en/of stx2 –gen aangetoond, 
waarbij het mogelijk was om in 1,2 procent van de 
monsters een STEC-isolaat te isoleren. Tevens werden ca. 
35 partijen (n=5) rauw te consumeren vleesbereidingen* 
gescreend, waarvan 8,6 procent positief werd gescreend 
en bij 2,9 procent van de partijen een STEC-isolaat 
beschikbaar was. Naast rundvlees werden ook circa 300 
monsters schapensvlees (vers vlees, gehakt vlees en 
vleesbereidingen) onderzocht. Hiervan bleek 11,3 procent 

positief te screenen op aanwezigheid van de shiga-toxine-
genen, waarbij in 4,3 procent van de onderzochte 
monsters het mogelijk was een STEC te isoleren.
Sinds de STEC O104-uitbraak die in 2011 in Duitsland 
plaatsvond, onderzoekt de NVWA naast het gebruikelijke 
vlees, nog steeds een groot aantal groenten- en fruitmon-
sters op aanwezigheid van STEC. In 2012 werden ongeveer 
750 monsters (gesneden) groenten en fruit gescreend op 
aanwezigheid van het stx1-, stx2 en eae-gen, maar dit 
leverde geen STEC-verdachte monsters op. Tevens werden 
verschillende typen kaas (ca. 275 monsters) gescreend op 
aanwezigheid van STEC. Van zowel de circa 125 rauwmelk-
se kazen als de resterende 150 gepasteuriseerde kazen 
bleek bijna 9 procent van de monsters één van de 
shiga-toxinegenen te bevatten. In 2012 is naast onderzoek 
van levensmiddelen ook naar de prevalentie van STEC in 
feces van varkens op de boerderij gekeken. Van de ruim 
150 onderzochte varkensmestmonsters bleek ruim 
75 procent positief voor stx1 en/of stx2, waarbij in 4,5 pro-
cent van de monsters daadwerkelijk een STEC kon worden 
geïsoleerd.
* Definities van deze producten zijn bij wet vastgelegd in 
Verordening (EG) nr. 853/2004.

Tabel 2.20.6 Salmonella in 25 g rauw vlees in de winkel. (Bron: Monitoringprogramma NVWA)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % + N % +

Rund en Kalf 532 3 678 0.6 956 1 484 0.2 1.159 2 667 0.5 667 0.5 924 0.8 722 0.7 753 0.1 618 1.0

Filet americain 983 0.7 875 0.5 875 0.5 1.065 0.2 803 0.4 282 0.4 110 0.4

Osseworst 271 0 305 0 123 1.6 719 1.40

Varken 105 11 227 5 333 1 356 2 469 3 315 4.1 315 4.1 461 1.1 643 0.5 879 1.4 46 0.0

Lam 120 0 49 0 95 0 95 0 79 0 122 0 91 0 618 1.0

Naast filet americain en osseworst zijn in 2012 ook andere soorten bereid vlees onderzocht. In de 200 monsters van bereid 
rundvlees werd in geen Salmonella aangetroffen.
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Figuur 2.21.1 STEC O157 incidentie 1999-2012 bij de mens.
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2.22 Toxoplasmose

Toxoplasmose, veroorzaakt door de protozo Toxoplasma 
gondii, is wereldwijd één van de meest voorkomende 
parasitaire zoönosen. T. gondii is een obligaat intracellulaire 
protozo. De kat is de eindgastheer van deze parasiet en 
katten scheiden na een eerste infectie gedurende een paar 
weken in totaal miljoenen oöcysten uit met de feces. In de 
tussengastheer (alle warmbloedigen, onder andere ook 
landbouwhuisdieren, zoals schaap, geit, varken en rund) 
ontwikkelen zich weefselcysten. Mensen kunnen geïnfec-
teerd raken via het eten van niet goed verhit besmet vlees 
dat niet ingevroren is geweest, en door opname van 
oöcysten, bijvoorbeeld tijdens het tuinieren (met kattenfe-
ces besmette grond), schoonmaken van kattenbak of 
consumptie van met oöcysten besmette groenten of fruit.
In eerste instantie verloopt de infectie meestal symptoom-
loos (soms zijn er klachten van moeheid, koorts en 
gezwollen lymfeknopen), maar nog jaren na infectie kan 
een ontsteking van het vaat- en netvlies van het oog 
optreden. Bovendien kan T. gondii, als een vrouw voor het 
eerst een infectie oploopt tijdens de zwangerschap, via de 
placenta worden overgedragen op het ongeboren kind. Dit 
kan een miskraam of een kind geboren met afwijkingen 
aan het zenuwstelsel of de ogen tot gevolg hebben. Ook 
bij mensen met een immuundeficiëntie kunnen ernstige 
ziekteverschijnselen optreden. Op basis van de geschatte 
incidentie van congenitale toxoplasmose van twee 
kinderen met een congenitale toxoplasmose per 1000 
levendgeborenen behoort toxoplasmose tot een van de 
belangrijkste voedseloverdraagbare infecties in Nederland 
met een geschatte ziektelast van 3620 DALY’s per jaar.38 Ter 
vergelijking, de ziektelast van Campylobacter-infecties 
wordt in dezelfde studie geschat op 3253 DALY’s per jaar 
en voor Salmonella-infecties op 1271 DALY’s per jaar.28 

In 2012 zijn 780 sera van vleesvarkens afkomstig uit 
Nederland serologisch onderzocht, waarbij een prevalentie 
van 0,9 procent is geconstateerd. Dit is niet significant 

verschillend van de prevalentie die in een eerdere studie is 
geconstateerd bij binnengehouden vleesvarkens.39

2.23 Trichinellose

2.23.1 Trichinella bij dieren
Vlees afkomstig van consumptiedieren die gevoelig zijn 
voor Trichinella spiralis, de meest bekende soort van deze 
familie, en de andere soorten die in Europa voorkomen (T. 
britovi; T. nativa, T. pseudopiralis) moet onderzocht worden 
door middel van de kunstmatige verteringsmethode 
(Tabel 2.23.1). Mensen kunnen geïnfecteerd raken met 
deze parasiet door het eten van rauw of onvoldoende 
verhit vlees (meestal varkensvlees, paardenvlees of vlees 
van wilde zwijnen). Dit risico is echter marginaal wanneer 
varkens binnen worden gehouden. Controle van varkens, 
paarden en wilde zwijnen voor Trichinella vindt plaats 
tijdens de slachtfase en wordt gedaan door 1-5 gram 
spiervlees van elk karkas te onderzoeken op het voorko-
men van Trichinella in het kader van EU verordening 
2075/2005. In 2012 is dit onderzoek van de NVWA-
laboratoria overgenomen door private laboratoria. Het 
RIVM-CIb is referentielaboratoirum voor zoönotische 
parasieten en borgt de kwaliteit op het routinematige 
onderzoek van Trichinella bij slachtdieren. In 2012 is geen 
Trichinella gevonden bij de routinematige karkascontrole. 
De noodzaak om varkens te controleren, die onder 
controlled indoorhousing-systemen worden gehouden is 
arbitrair omdat het risico op een infectie dan minimaal is. 
Wel is er een risico voor buitengehouden varkens en wild, 
omdat Trichinella endemisch voorkomt in gevoelige wilde 
omnivore en carnivore dieren (wildcyclus). Het RIVM 
verricht onderzoek naar het voorkomen en de dynamiek 
van Trichinella bij wild en de transmissierisico’s van de 
wildcyclus voor de veehouderij en de mens.40, 41

In 2012 zijn 14.689.622 slachtvarkens, 7.727 slachtpaarden 
en 3.238 wilde zwijnen routinematig onderzocht op 
Trichinella, geen van de dieren is positief bevonden. In 2012 

Tabel 2.22.1 Toxoplasma in dieren.

Positief/totaal geteste monsters (% positief)
Diersoort 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Runderen 424/1027 (41,3%)1 0/3469 (0%)2 0/2648 (0%)2 0/2769 (0%)2 - - 

Geiten - 9/310 (2,9%)2 1/302 (0,003%)2 4/403 (1,0%)2 - - 

Schapen - 320/1179 (27,1%)1 64/183 (35,0%)1 - - - 

Schapen - 7/685 (1,0%)2 10/502 (2,0%)2 0/206 (0%)2 - - 

Honden - - - - 9/77 (12%)3 - 

Katten - - - 91/450 (18,2%)2 2/23 (9%)3 - 

Vleesvarkens 1/26511 7/780 (0.9%)1 
1 Gegevens RIVM, op basis van steekproef-serologie
2 Gegevens GD, uitslagen op geaborteerde vruchten
3 Gegevens VMDC, op basis van patiënten diagnostiek ( (IgM- serologie)
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zijn in het kader van de serologische monitoring 688 
bloedmonsters van wilde zwijnen onderzocht. Geen van 
de wilde zwijnen is positief bevonden. Internationaal 
(Codex, FAO, EU) wordt gewerkt aan richtlijnen en 
wetgeving, die een meer risk based controle van slachtdie-
ren mogelijk maakt. 

2.23.2 Patiënten met trichinellose
Er is een aantal patiënten dat positief reageerden in de 
Trichinella-serologie. Bij slechts één patiënt kon het 
resultaat worden bevestigd. Het betrof een 34-jarige 
buitenlandse patiënt uit het Havenziekenhuis in 
Rotterdam waarvan verder geen gegevens bekend zijn.

2.24 Tuberculose

In Nederland wordt tuberculose bij de mens in circa 
97 procent van de gevallen veroorzaakt door Mycobacterium 
tuberculosis, in 1 procent van de gevallen door M. africanum 
(vergelijkbaar met M. tuberculosis) en in 1-1,5 procent door 
M. bovis. Van deze drie subspecies is alleen M. bovis een 
zoönotische verwekker. Andere zoönotische 
Mycobacterium-species die in uitzonderlijke gevallen 
tuberculose veroorzaken zijn bijvoorbeeld M. bovis caprae, 
M. microti, en M. pinnipedii, maar deze spelen in Nederland 
nauwelijks een rol.

2.24.1 Mycobacterium bovis-infecties bij de mens
Verspreiding van M. tuberculosis is vooral via de lucht, terwijl 
overdracht van M. bovis naar de mens meestal via geconta-
mineerde, niet-gepasteuriseerde melk of rauwe kaas 
plaatsvindt (enterale route). Zelden worden mensen door 
dieren met M. bovis besmet via de lucht. Longtuberculose 
die door M. bovis veroorzaakt wordt bij de mens komt zeer 
weinig voor. Transmissie van dergelijke cases wordt vrijwel 
nooit waargenomen in de structurele 
DNA-fingerprintsurveillance.

In Nederland zijn in de periode 1993-2012 in totaal 294 
meldingen gedaan van tuberculose veroorzaakt door M. 
bovis, gemiddeld zo’n tien tot twintig per jaar. Figuur 2.24.1 
geeft een overzicht per jaar.

Van 294 patiënten waren er 158 (54 procent) geboren in 
Nederland en 134 (46 procent) in het buitenland (Figuur 
2.24.2). Van twee patiënten was het land van herkomst 
niet bekend. De tabel laat zien dat ook de leeftijdsdistribu-
tie van patiënten met een door M. bovis veroorzaakte 
tuberculose sterk verschilt naar land van herkomst; 
66 procent (105 van 158) van de in Nederland geboren 
patiënten was ouder dan 65 jaar, terwijl slechts 13 procent 
(18 van 134) van de in het buitenland geboren patiënten tot 
die leeftijdscategorie behoorde. Bij de patiënten van 
niet-Nederlandse afkomst is juist een piek waarneembaar 
op lagere leeftijd, namelijk tussen de 25 en 34 jaar.

2.24.2 Mycobacterium bovis-infecties bij dieren
De tuberculosebewaking bij landbouwhuisdieren in 
Nederland is vooral gebaseerd op de slachthuisbewaking 
(keuring na het slachten). Daarnaast vindt onderzoek door 
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Figuur 2.24.1 Tuberculosemeldingen M. bovis per jaar. (Bron: NTR)

Tabel  2.23.1 Trichinella in dieren.

Positief/getest
Diersoort 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Varken slachthuis¹ 0/14.766.589 0/13.999.301 0/12.186.453 0/14.016.937 0/14.520.834 0/14.689.622

Paarden/pony’s 0/1.808 0/1.060 0/2.193 0/3.434 0/5.063 0/7727

Wilde zwijnen 

 Wild¹  0/3.164 0/2.010 0/2.504 0/1.332 0/3238

 Wild² 1/449 0/421 0/600 0/441 0/458 0/688

Knaagdieren 
(wild)² 

- 7/338 - - 0/94 (1) -

Vossen1 - - 0/22 1/94 0/260 -

¹ Digestie
² Serologie
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tuberculinatie plaats bij export van dieren naar derde 
landen en na signalering van besmette bedrijven in het 
buitenland, waarvandaan dieren zijn geïmporteerd in 
Nederland, voordat het bedrijf van oorsprong als besmet 
werd aangemerkt.
In 2012 werden door het CVI elf inzendingen ontvangen in 
het kader van slachthuisbevindingen. In twee gevallen 
werd tuberculose vastgesteld.
Het eerste geval betrof een Belgisch rund van een 
vleesveebedrijf in Hengelo (Gld), in oktober aangehouden 
op het slachthuis in Amsterdam met het beeld van 
pareltuberculose. Real-time PCR’s gaven aan dat het een 
infectie met M. bovis betrof. Het dier was 10 maanden 
eerder uit België geïmporteerd. Vervolgonderzoek door 
tuberculinatie door de NVWA op het Nederlandse bedrijf 
van herkomst (Hengelo) bij de overige dertien runderen 
(twaalf Belgische runderen en één Nederlands rund) gaf 
een positief resultaat bij alle dieren. Alle dieren werden ter 
sectie aangeboden bij het CVI en twalf van de dertien 
dieren vertoonden typische lesies. Alle veertien dieren 
werden ook bacteriologisch positief bevonden (M. bovis). 
Alle isolaten werden getypeerd als spoligotype SB0162, het 
predominante M. bovis spoligotype in België gedurende de 
laatste tien jaar. Drie van het bedrijf afgevoerde kalveren 
(met een negatieve tuberculinatie) werden voor de 
zekerheid overgenomen, en werden bij sectie en bacterio-
logisch onderzoek negatief bevonden.
In december werd door de Belgische autoriteiten aangege-
ven dat het bronbedrijf in België was gevonden en 
geruimd. Van datzelfde Belgische bedrijf was nog een dier 
geëxporteerd naar Nederland en terechtgekomen op een 
vleesveebedrijf in Heerde. Ook dit dier reageerde positief 
in de tuberculinatie, en vertoonde typische laesies bij 

sectie. PCR’s en het bacteriologisch onderzoek waren 
positief voor M. bovis spoligotype SB0162.
Er waren geen aanwijzingen voor een verdere transmissie 
(negatief sectiebeeld bij een aantal contactdieren) en de 
gevallen zijn verder door de NVWA afgehandeld volgens 
het geldende draaiboek.
In december werd nog een slachthuisbevinding gedaan op 
het slachthuis in Tilburg; het betrof eveneens een Belgisch 
vleesrund, dat direct uit België was aangevoerd voor de 
slacht. Typische haarden waren aanwezig in long en 
lymfeklieren en ook het beeld van pareltuberculose op de 
serosae. PCR’s en het bacteriologisch onderzoek waren 
positief voor M. bovis spoligotype SB0162. In 2013 werd het 
bedrijf van herkomst in België bekendgemaakt en is 
traceringsonderzoek gedaan naar in Nederland geïmpor-
teerde kalveren afkomstig van dit bedrijf. Er werden geen 
positieve dieren meer aangetroffen.
Er zijn in 2012 in tegenstelling tot voorgaande jaren geen 
tuberculosegevallen bij vleeskalveren vastgesteld; wellicht 
is dat een gevolg van de voorwaarden die de sector 
(Stichting kwaliteitsgarantie vleeskalversector (SKV)) vanaf 
12 december 2011 heeft gesteld aan de invoer van 
vleeskalveren uit Ierland en al jaren eerder aan de invoer 
vanuit het Verenigd Koninkrijk.

2.25 Tularemie (hazenpest)

Tularemie wordt veroorzaakt door een infectie met de 
bacterie Francisella tularensis. De ziekte komt voornamelijk 
voor bij in het wild levende konijnen, hazen en knaagdie-
ren, maar besmettingen kunnen voorkomen bij zeer veel 
dieren. Transmissie naar de mens kan plaatsvinden via 
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Figuur 2.24.2 Tuberculose door M. bovis, per land van herkomst en leeftijdsgroep, 1993-2012. (Bron: NTR)
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direct contact met besmette dieren, door inademing van 
stof gecontamineerd met uitwerpselen of indirect via 
stekende insecten, vliegen of teken en via ingestie van 
oppervlaktewater. De ziekte gaat niet over van mens op 
mens.
In Nederland wordt slechts zeer incidenteel tularemie 
vastgesteld bij mensen. In vrijwel alle gevallen is de 
infectie terug te voeren op een besmetting opgelopen in 
het buitenland. Een enkele keer kan de bron niet worden 
vastgesteld. Tularemie komt endemisch voor in de 
Scandinavische landen en Oost- en Zuid-Europa.
Serologische diagnostiek vindt plaats bij het CVI waar een 
serumagglutinatietest wordt uitgevoerd. In 2012 zijn 21 
humane sera onderzocht, waarbij in één geval een titer 
werd vastgesteld.
Behalve over serologische diagnostiek beschikt het CVI 
over de vereiste BSL3-faciliteiten om agensdetectie uit te 
voeren (kweek en PCR).
Bij het CVI wordt monitoringsonderzoek uitgevoerd, onder 
andere op hazen. In 2012 zijn veertig Nederlandse hazen 
onderzocht, in geen van de onderzochte dieren is Francisella 
tularensis aangetoond.

2.26 West Nijlkoorts

Het West Nijlvirus (WNV) is een zoönotische ziekteverwek-
ker die zijn natuurlijke cyclus heeft tussen muggen 
(voornamelijk het Culex-geslacht) en vogels. Soms steken 
geïnfecteerde muggen ook andere gewervelde dieren of 
mensen die vervolgens geïnfecteerd kunnen raken. 
90 procent van de infecties bij de mens verlopen asympto-
matisch. Ondanks aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit 
bij mensen met een klinisch verloop van de infectie, kan 
het virus niet door muggen van mensen opgepikt worden 
en aan anderen doorgegeven worden. De mens en vele 
gewervelde dieren zoals paarden zijn zogenaamde 
‘dead-end hosts’.
In het afgelopen decennium zijn sporadisch humane cases 
van West Nijl-koorts beschreven in Zuid- en Oost-Europa. 
In 2008 werden er voor het eerst gelijktijdig humane 
gevallen gerapporteerd uit meerdere Europese landen met 
261 bevestigde humane infecties waaronder 34 met fatale 
afloop.
In 2011 werd duidelijk dat WNV endemisch is in bepaalde 
gebieden in Europa waarbij een toename in de geografi-
sche verspreiding wordt waargenomen. Humane gevallen 
zijn gemeld uit Griekenland, Roemenië, Italië, Rusland, 
Israël, Turkije, Albanië, Macedonië en Kroatië. De oorzaak 
van deze toename is niet duidelijk en wordt momenteel in 
Europees verband in verschillende onderzoeksprojecten 
onderzocht.
In 2012 zijn er in de EU en omringende landen 935 
vermoedelijke en bevestigde gevallen gemeld, 242 in de 
EU en 693 in aangrenzende landen. In de EU ging het 

hierbij om Griekenland (161), Italië (50), Hongarije (17) en 
Roemenië (14). Buurlanden met casussen waren Algerije, 
Kroatië, Macedonië, Israël (inclusief bezette gebieden), 
Kosovo, Montenegro, Rusland, Servië, Tunesië, en 
Oekraïne. In 2012 zijn er in Nederland geen gevallen van 
infectie met WNV gemeld; in België was er een importge-
val uit Griekenland.

2.27 Yersiniose

Yersinia enterocolitica komt in het milieu en bij veel diersoor-
ten voor. De bacterie kan zich goed handhaven bij lage 
temperaturen, waarbij het zich kan vermeerderen bij 
koelkasttemperatuur. Voedingsmiddelen vormen de 
belangrijkste transmissieroute naar de mens. Y. enterocoli-
tica veroorzaakt bij de mens gastro-enteritis.
Varkens zijn de belangrijkste bron voor de humaan-patho-
gene Y. enterocolitica. De bacterie leeft als commensaal in de 
darmen, maar komt met name voor in de mondholte 
(tonsillen en tong). Tijdens de slacht kan het karkas 
besmet raken waardoor de bacterie in de voedselketen 
terecht komt. Toepassing van goede slachthygiëne is 
essentieel om de besmetting van varkensvlees met 
pathogene Y. enterocolitica zo laag mogelijk te houden en 
daarmee het risico van humane yersiniose te 
minimaliseren.
In 2012 heeft er bij de NVWA geen onderzoek plaatsgevon-
den naar Y. enterocolitica, ook zijn er geen meldingen 
binnengekomen.
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3.1 Chlamydia abortus-onderzoek bij 
kleine herkauwers

Chlamydia abortus is een zoönotische bacterie die voorna-
melijk bij schapen als verwekker van ‘enzootic abortion in 
ewes’ bekend staat. De prevalentie van C. abortus bij kleine 
herkauwers in Nederland was lange tijd onbekend. De GD 
en het CVI voerden begin jaren negentig een inventarise-
rend onderzoek uit in de drie noordelijke provincies. C. 
abortus werd toen in geboortemateriaal niet aangetoond. 
In 2003 schatte de GD dat 5-10 procent van de geitenbe-
drijven en 1 procent van de schapenbedrijven besmet 
waren. Van 2006 tot 2011 was gemiddeld 10 procent van 
voor onderzoek naar de GD opgestuurd abortusmateriaal 
van kleine herkauwers C. abortus positief.1

Door de toegenomen belangstelling voor zoönosen, mede 
als gevolg van de Q-koortsuitbraken, heeft het toenmalige 
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie de GD gevraagd een seroprevalentie studie naar 
C. abortus bij kleine herkauwers te doen. Hiervoor werden 
in 2011 uit de monsterstroom van de Brucella melitensis-
monitoring, 11.000 bloedmonsters, afkomstig van 6000 
schapen en 5000 geiten, getest. Daaruit kwam naar voren 
dat op 78 procent van de melkgeitenbedrijven en 
73 procent van de melkschapenbedrijven C. abortus 
voorkomt.2 De wijde verspreiding van C. abortus was 
onverwacht en riep vragen op over mogelijke gevaren voor 
de volksgezondheid. Om antwoorden op deze vragen te 

vinden werd op 6 juni 2012 een deskundigenberaad 
georganiseerd. Na weging van de beschikbare informatie 
heeft het deskundigenberaad geconstateerd dat C. abortus 
in Nederland op dit moment een verwaarloosbaar risico 
voor de volksgezondheid vormt terwijl er voor specifieke 
beroepsgroepen die direct met besmette dieren of dierlijke 
materialen in contact komen wel risico’s zijn.3

3.2 Clostridium difficile

Clostridium difficile is een gram-positieve, sporenvormende, 
anaerobe bacterie. Een aantal typen Clostridium difficile 
kunnen tevens toxinen produceren. Circa 3 procent van de 
gezonde mensen draagt Clostridium difficile bij zich en in 
maar liefst 80 procent van de gezonde pasgeborenen en 
kinderen wordt Clostridium difficile aangetoond in hun 
ontlasting.4

Infecties met Clostridium difficile kunnen variëren van 
symptoomloos dragerschap tot levensbedreigende ziekte 
met voornamelijk diarree. De ernst van de infectie is vaak 
gerelateerd aan het type Clostridium difficile dat de patiënt 
bij zich draagt. Bekende risicofactoren voor humaan 
dragerschap zijn antibioticagebruik, ziekenhuisopname, 
(toenemende) leeftijd en factoren die de darmflora 
kunnen verstoren.5

De epidemiologie van Clostridium difficile geassocieerde 
infecties (CDI) in Nederland en Europa is sterk veranderd. 
Sinds enkele jaren wordt wereldwijd een toename van de 
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incidentie en ernst van CDI in mensen waargenomen. 
Daarnaast wordt CDI waargenomen onder de algemene 
bevolking, bij mensen zonder de tot nu toe bekende 
risicofactoren. Deze verandering in epidemiologie houdt 
verband met de opkomst van nieuwe typen Clostridium 
difficile zoals ribotype 027 en 078.
Clostridium difficile komt ook voor bij verschillende diersoor-
ten (varkens, koeien, kalveren, pluimvee, paarden, honden 
en katten), maar zoönotische transmissie werd tot voor 
kort niet als potentieel risico erkend.
In varkens blijkt een toename waarneembaar van 
Clostridium difficile, voornamelijk ribotype 078. Clostridium 
difficile blijkt de veroorzaker van diarreeproblemen bij 
varkens, voornamelijk bij jonge biggen.6 De hoge preva-
lentie van Clostridium difficile bij varkens is zowel gevonden 
in biggen met als in biggen zonder diarree, variërend 
tussen de 25 en 50 procent. Een recent onderzoek op 
varkensbedrijven (27 gesloten- en 13 vermeerderingsbe-
drijven) in Nederland toont aan dat op maar liefst 
98 procent van deze bedrijven (39/40) Clostridium difficile 
voorkomt onder voornamelijk biggen.7 Wanneer de leeftijd 
van de varkens toeneemt, daalt de prevalentie tot minder 
dan 10 procent op slachtleeftijd.8

In mensen worden overeenkomstige ribotypen gevonden 
als in vee en huisdieren.9 Daarnaast is Clostridium difficile 
aangetoond op vlees.7 Deze observaties samen met de 
toename in prevalentie van Clostridium difficile bij varkens 
hebben tot de hypothese geleid dat transmissie van 
Clostridium difficile van dier naar mens mogelijk is.
Onderzoek onder varkenshouders toont een prevalentie 
van Clostridium difficile aan van 24 procent. Onder de 
partners van deze varkenshouders werd een prevalentie 
van 17 procent gevonden terwijl alle geteste kinderen 
negatief bleken te zijn voor Clostridium difficile. Vermoedelijk 
speelt het contact met varkens een belangrijke rol, omdat 
alleen de familieleden die contact hadden met varkens 
positief bleken te zijn. Deze percentages zijn verhoogd ten 
opzichte van de geschatte prevalentie van C. difficile van 
~3 procent in de algemene bevolking. De duur van het 
dragerschap en of dit een verhoogd risico geeft op 
ontstaan en/of verspreiding van CDI onder de bevolking is 
nog onbekend.
Clostridium difficile is ook aangetoond in de omgeving van 
varkensstallen. Clostridium difficile blijkt meetbaar in de 
lucht tot op twintig meter afstand van een varkensstal.10 
Om de consequenties te kunnen duiden van het feit dat de 
bacterie in deze luchtmonsters is aangetoond, zijn meer 
gegevens nodig. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoeveel 
bacteriën aanwezig zijn in de lucht en daarnaast is het niet 
bekend hoeveel bacteriën nodig zijn om een mens te 
kunnen infecteren.
Aanvullend onderzoek wordt momenteel uitgevoerd door 
het RIVM bij varkens en varkenshouders. Daarnaast zal 
onderzoek naar het eventuele risico voor omwonenden 
worden meegenomen in een breed onderzoek naar risico’s 

van de veehouderij voor omwonenden (project 
Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO), een 
samenwerking tussen RIVM, IRAS, NIVEL en WUR).

3.3 Hyalomma teek

Via www.tekenradar.nl is eind juli 2012 een teek opge-
stuurd die opviel omdat hij groter was dan gewoonlijk. Het 
bleek een volwassen, mannelijke Hyalomma marginatum 
teek te zijn. De teek was aangetroffen op een persoon die 
de teek waarschijnlijk in Limburg had opgelopen. Het 
Centrum Monitoring Vectoren (CMV) van de NVWA heeft 
de plaats waar de teek vermoedelijk is opgelopen en de 
omliggende omgeving onderzocht en daar zijn geen 
andere H. marginatum-teken gevonden.
Deze teek is endemisch in Zuid-Europa, Zuid-Azië en 
Afrika en komt voor zover bekend in Nederland niet voor. 
Hyalomma marginatum is een belangrijke vector voor het 
Crimean-Congo hemorrhagische koortsvirus (CCHFV). 
Infecties met CCHFV kunnen bij mensen ernstig verlopen 
met een hoge mortaliteit. In gebieden waar CCHFV (hoog) 
endemisch is, zijn ongeveer 3,5 procent van de H. margina-
tum-teken besmet met het virus. Hyalomma marginatum-
teken kunnen door (trek)vogels worden getransporteerd 
en er zijn gevallen bekend van import via racepaarden.
Naar aanleiding van de recentelijk toegenomen interesse 
in CCHFV, mede vanwege de uitbreiding van het gebied 
waar dit virus wordt aangetroffen (o.a. Turkije, 
Griekenland en de Balkan), heeft het CMV in het voorjaar 
van 2012 in nauwe samenwerking met het vogeltrek- 
station (NIOO) een pilot surveillance uitgevoerd naar het al 
dan niet vóórkomen van H. marginatum bij trekvogels. In de 
tweede helft van mei tot en met de eerste helft van juni 
2012 zijn door het vogeltrekstation tientallen trekvogels 
gemonitord en onderzocht. Er zijn in totaal 66 teken 
gevonden en opgestuurd naar het CMV waar ze in 
november 2012 zijn gedetermineerd. Alle teken waren van 
het geslacht Ixodes, behalve één volgezogen Hyalomma-
teek die was aangetroffen op een kleine karekiet op 5 juni 
2012 nabij Almere. Deze vondst is een aanwijzing dat 
Hyalomma-teken via trekvogels Nederland kunnen 
binnenkomen. In Engeland zijn ook Hyalomma-teken 
gevonden op trekvogels. Er zijn geen aanwijzingen dat 
deze tekensoort zich in Nederland heeft gevestigd. Het 
Nederlandse klimaat is niet geschikt voor vestiging van 
deze tekensoort. Echter, gezien de diverse vondsten vindt 
introductie van deze tekensoort met enige regelmaat 
plaats, waardoor waakzaamheid gewenst is.
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3.4 Psittacose-uitbraak in 
vogelopvang

In een Rotterdamse vogelopvang deed zich in de zomer 
van 2012 een psittacose-uitbraak voor. Bij de vogelopvang 
worden jaarlijks 8000 vogels opgevangen. Er werken ruim 
honderd vrijwilligers en drie vaste medewerkers. Deze 
mensen hebben intensief contact met de vogels tijdens 
hun verzorging, o.a. tijdens het voeden en het dagelijks 
verschonen van de hokken.
Eind mei 2012 werd een vrijwilliger van de vogelopvang in 
Rotterdam in het ziekenhuis opgenomen met een 
pneumonie. In de eerste week van juni 2012 werden 
meerdere vrijwilligers en één bezoeker ziek met uiteenlo-
pende klachten, zoals koorts, hoesten, dyspnoe, myalgia 
en algehele malaise. Twee van deze personen ontwikkel-
den een klinische pneumonie. Vanwege de setting werd al 
gauw aan psittacose als oorzaak van de klachten gedacht. 
Het begin van de uitbraak hield mogelijk verband met een 
zieke eend die begin mei 2012 de vogelopvang werd 
binnengebracht.
De GGD Rotterdam is in samenwerking met het RIVM een 
cohortonderzoek onder alle medewerkers van de 
vogelopvang gestart. Door middel van een vragenlijst zijn 
zowel gezondheidsklachten als het soort en de mate van 
vogelcontact geïnventariseerd om mogelijk risicovolle 
handelingen met vogels te kunnen identificeren.
Van de 40 personen die klachten hadden gerapporteerd, 
voldeden 23 aan de casusdefinitie voor psittacose. De 
eerste ziektedag varieerde van 21 mei tot 14 augustus 2012.
Tijdens de uitbraakperiode is bij 19 mensen diagnostiek 
verricht, waaronder serologisch onderzoek op drie 
momenten, met twee tot drie weken tussen de verschil-
lende bloedafnames om een viervoudige titerstijging te 
kunnen waarnemen. Bij zes patiënten werd de Chlamydia 
psittaci infectie middels serologie bevestigd. Tevens is bij 
twaalf personen met een recente eerste ziektedag een 
keelwat afgenomen waarop een PCR is gedaan. Die bleek 
bij twee personen positief te zijn voor Chlamydia psittaci. In 
totaal zijn er bij deze uitbraak dus acht bevestigde gevallen 
gerapporteerd. Coxiellla burnetii en influenzavirus type A 
werden als atypische verwekkers bij deze personen 
uitgesloten.
Nadat de GGD Rotterdam de uitbraak begin juni bij de 
NVWA had gemeld, werd de vogelopvang verdacht 
verklaard. Dat betekende dat vogels weliswaar in het wild 
teruggezet mochten worden maar niet meer aan particu-
lieren mochten worden gegeven. Half juni 2012 werden 
duiven en papegaaiachtigen in de duivenhokken en de 
kleinvogelafdeling door de NVWA bemonsterd. Nadat eind 
juni monsters van 2 houtduiven en 1 tortelduif C. psittaci-
positief bleken te zijn, werd de vogelopvang besmet 
verklaard. Daarom werden alle vogels in de bemonsterde 
afdelingen gedurende 6 weken met doxycycline behan-

deld. Twee weken na de laatste behandeling kon in 
opnieuw genomen monsters van de vogels Chlamydia 
psittaci  niet meer worden aangetoond waarop de 
besmetverklaring begin september werd ingetrokken.
Typering van een PCR-product van één van de patiënten 
toonde C. psittaci genotype E/B. Dit type is al eerder 
beschreven bij een uitbraak.11 Bemonstering van duiven en 
papegaaiachtigen door de NVWA toonde bij drie duiven C. 
psittaci aan. Genotypering van positief duivenmateriaal 
toonde later echter een genotype B aan, wat de duiven als 
besmettingsbron minder waarschijnlijk maakte.
Deze uitbraak onderstreept het belang van het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen bij de omgang met 
zieke of van ziekte verdachte vogels.

3.5 Rabiës bij een hond in 
Amsterdam12

Op 15 februari 2012 is bij een hond uit Marokko rabiës 
vastgesteld. De hond, een 8,5 week oude pup, werd door 
een Nederlands echtpaar met de auto uit Marokko 
meegenomen naar Spanje (Malaga). Op 11 februari is het 
echtpaar, met de pup, per vliegtuig teruggekeerd naar hun 
woonplaats Amsterdam. Verschijnselen van agressiviteit 
openbaarden zich voor het eerst op zondagavond 12 
februari. Dinsdag 14 februari werd telefonisch contact 
opgenomen met een dierenarts van een praktijk. Omdat 
de hond in aanvang buitengewoon sympathiek was 
geweest werd er een link met de reis gelegd. De agressivi-
teit bleef echter progressief toenemen en op woensdag 15 
februari heeft de eigenaar de hond gepresenteerd aan de 
dierenarts.

Aan de eigenaren was te merken dat er toch meer aan de 
hand was dan alleen wat onrust. De hond was door de 
partner van de eigenaresse alleen aan te pakken met 
tuinhandschoenen en toen hij deze uittrok bleek dat zijn 
handen kapot gebeten waren. Bij de eigenaresse vielen 
beten in het been op. De bij de eigenaren aangerichte 
schade was op zichzelf opzienbarend voor een hondje van 
2,8 kg lichaamsgewicht. Dit leek absoluut niet op het 
puppyspeelgedrag wat normaal op deze leeftijd voorkomt.

Op basis van het bovenstaande en het klinische onderzoek 
werd in de differentiaaldiagnose ook rabiës opgenomen. 
Deze diagnose is alleen ondubbelzinnig postmortem te 
stellen. Daar rabiës een aangifteplichtige ziekte is, heeft de 
dierenarts contact opgenomen met de piketdierenarts van 
het NVWA Incident- en Crisiscentrum (NVIC). Deze gaf 
opdracht de hond zo snel mogelijk te euthanaseren en te 
laten onderzoeken op rabiës bij het Centraal Veterinair 
Instituut te Lelystad (CVI). Op hetzelfde moment zijn de 
huisarts en de GGD Amsterdam geïnformeerd door het 
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NVIC over de verdenking. Immunofluorescentieonderzoek 
van de hersenen, uitgevoerd door het CVI, heeft de 
diagnose dezelfde avond nog bevestigd.

De GGD Amsterdam heeft eveneens diezelfde avond de 
eigenaren behandeld en is direct contactonderzoek gestart 
om de potentieel blootgestelde mensen te voorzien van 
rabiës post-expositie-profylaxe (PEP). Aangezien rekening 
moet worden gehouden met virusuitscheiding tot twee 
weken voor de eerste ziekteverschijnselen zijn ook 
eventuele contacten op de luchthaven in Malaga, Schiphol 
en tijdens de vlucht door de GGD geïnventariseerd. Het 
CIb/RIVM heeft de lidstaten van de Europese Unie (EU) 
met een EWRS-bericht (Early Warning and Response 
System) over het incident geïnformeerd en legde recht-
streeks contact met Spanje om het contactonderzoek daar 
te faciliteren. Het National Focal Point van Marokko kreeg 
ook een melding van het incident. In totaal werden er in 
Nederland 43 personen als mogelijk blootgestelde 
contacten geïdentificeerd. Op verschillende locaties 
hadden onbekende personen het hondje op straat geaaid.
Er lijkt geen persoon geïnfecteerd te zijn. Wanneer bij de 
mens klinische verschijnselen na een besmetting met het 
virus optreden, is er vrijwel geen therapie meer mogelijk 
en heeft de besmetting altijd een fatale afloop.
Het NVIC heeft ook diezelfde avond contactonderzoek 
onder dieren gestart om mogelijke verspreiding te 
voorkómen. Er bleek dat een hond en twee katten 
mogelijk aan het rabiësvirus waren blootgesteld. Zij 
werden binnen 24 uur opgespoord. De hond, die in 2010 
uit Griekenland was geïmporteerd en eerder gevaccineerd 
was tegen rabiës, kreeg een boostervaccinatie. De twee 
katten werden geëuthanaseerd. Bij sectie werd geen 
rabiësvirus aangetoond.

3.6 Uitbraak van Salmonella Thompson 
veroorzaakt door besmette 
gerookte zalm

Op 15 augustus 2012 (week 33) kwamen er tien Salmonella 
Thompson-isolaten naar voren uit de Salmonella surveil-
lance. Samen met vier isolaten van twee weken eerder 
kwam het totaal aantal S. Thompson-patiënten uit op 
veertien. Ter vergelijking, in de voorgaande jaren waren er 
0-7 S. Thompson-infecties per jaar. Twee dagen na de 
detectie van de uitbraak werden de eerste vragenlijsten bij 
de patiënten afgenomen. Ook kregen vier personen per 
patiënt uit dezelfde regio en met dezelfde leeftijd en 
geslacht een vragenlijst toegestuurd om als controle te 
dienen. Deze personen kwamen uit een steekproef uit de 
gemeentelijke basisadministraties. Tussen week 34 en 
week 38 van 2012 kwamen er wekelijks 13-28 nieuwe 
bevestigde gevallen bij (Figuur 3.6.1). Meerdere keren 
leverde de patiëntcontroleanalyse mogelijke bronnen op, 

die vervolgens weerlegd werden. Op 24 september (begin 
week 39) kwam gerookte vis, met name zalm, uit deze 
analyse. Samen met een epidemiologische link naar een 
overkoepelende inkooporganisatie waarin meerdere 
supermarktketens verenigd zijn en een losstaande 
supermarktketen leidde dit naar een visproducent waar 
zowel de inkooporganisatie als de supermarktketen de 
gerookte zalm inkocht.

Vervolgens bezocht de NVWA het betreffende visverwer-
kingsbedrijf. Op monsters van zalm afkomstig van dit 
bedrijf werd besmetting met S. Thompson aangetoond. 
Op vrijdag 28 september (week 39) startte de terughaalac-
tie van alle gerookte zalm van dit bedrijf. De week erna 
heeft de NVWA ook producten waarin de gerookte zalm 
verwerkt was uit de handel laten nemen. Op 1 oktober is 
daarnaast ook een Rapid Alert System for Food and Feed 
(RASFF) alert (2012.1382) verstuurd om andere landen op 
de hoogte te brengen van de uitbraak en de 
terughaalactie.

Het visverwerkingsbedrijf had naast de Nederlandse 
vestiging een nevenvestiging in Griekenland, die de bron 
van de besmetting bleek te zijn. De van oorsprong 
voornamelijk Noorse kweekzalm werd in Griekenland 
gefileerd, gerookt, gesneden en verpakt en daarna voor 
verdere distributie naar Nederland getransporteerd. In 
Nederland is geleverd aan een groot aantal supermarkten, 
groothandelsbedrijven en vishandelaren. De Griekse 
autoriteiten werden op de hoogte gebracht van de 
mogelijke besmetting in de Griekse vestiging. Na analyse 
van het productieproces concludeerde de visproducent dat 
de schalen waarop de zalm tijdens de verwerking ligt de 
bron van de besmetting was. Deze schalen werden steeds 
opnieuw gebruikt. De schalen leken na reiniging schoon, 
maar het materiaal bleek dermate poreus dat de Salmonella 
kon worden geabsorbeerd. Hoe de schalen aanvankelijk 
besmet zijn geraakt, is onbekend gebleven.

Na de terughaalactie steeg het aantal bevestigde ziektege-
vallen nog sterk tot en met week 42. Om er zeker van te zijn 
dat er niet nog een infectiebron was en om een beter beeld 
van de uitbraak te krijgen, werd een vervolgonderzoek 
gestart. Voor zover mogelijk werd aan alle patiënten bij wie 
de infectie tussen week 42 en 47 bevestigd werd en die een 
onbekende eerste ziektedag of een eerste ziektedag na 5 
oktober hadden, gevraagd of ze vis hadden gegeten en 
indien ja, welke vis en wanneer gekocht en gegeten, en of 
ze contact hadden gehad met een andere zieke. Op basis 
van de resultaten van deze korte vragenlijst en de afname 
in het aantal bevestigde patiënten werd geconcludeerd dat 
er niet nog een additionele besmettingsbron was. De 
epicurve op basis van de eerste ziektedag (Figuur 3.6.1) laat 
ook een duidelijke daling in het aantal zieken na week 39 
(start van de terughaalactie) zien.
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De uitbraak duurde uiteindelijk tot het eind van het jaar 
waarbij 1149 patiënten werden geïdentificeerd. Deze 
uitbraak is daarmee de grootste geregistreerde uitbraak 
van salmonellose in Nederland. De mediane leeftijd van de 
patiënten was 45 jaar (range 0-95 jaar) en bijna tweederde 
van de patiënten was vrouw. De patiënten woonden 
verspreid over heel Nederland. In de omringende landen 
werden slechts enkele ziektegevallen gemeld. Van vier 
Nederlandse patiënten is gemeld dat ze aan de infectie zijn 
overleden. Het ging hierbij om twee mannen en twee 
vrouwen in de leeftijd van 76 tot 91 jaar.
Het daadwerkelijke aantal zieken zal vele malen hoger 
liggen. Op basis van het aantal bevestigde patiënten 
ingestuurd door de laboratoria binnen de laboratorium-
surveillance en populatiestudies kan hier een schatting van 
gemaakt worden.13 Via de laboratoriumsurveillance 
werden 812 S. Thompson-infecties gemeld, wat dan 
neerkomt op ongeveer 23.000 symptomatische S. 
Thompson-infecties in de algemene bevolking van wie er 
naar schatting 3500 naar de huisarts en 650 in het 
ziekenhuis opgenomen zijn geweest en er 24 personen aan 
de gevolgen van de infectie zijn overleden.

Dat er zoveel mensen ziek geworden zijn door gerookte vis 
afkomstig van één visproducent, komt door het grote 
marktaandeel van deze visproducent. Daarnaast eet bijna 
de helft van alle Nederlanders over een periode van vier 
weken gerookte zalm. Uitgaande van een marktaandeel 

van deze producent tussen 50 en 80 procent is het 
mogelijk dat 4 tot 6 miljoen Nederlanders in vier weken 
tijd gerookte zalm van deze producent gegeten heeft.

Zowel zalm als bron van een uitbraak van salmonellose14-16 
als S. Thompson-uitbraken17-20 zijn zeldzaam. Doordat S. 
Thompson-infecties normaal zeldzaam zijn, werd de 
uitbraak snel gedetecteerd. De bron van de infecties kon 
worden gevonden door de patiëntcontrolestudie, het 
NVWA-onderzoek en de microbiologische bevestiging. Om 
dit succesvol te laten verlopen is goede samenwerking 
tussen laboratoria, GGD’en, RIVM en NVWA essentieel. De 
onverwachte oorzaak –gerookte zalm – laat tevens zien 
dat het van belang is niet bij voorbaat oorzaken uit te 
sluiten. Ten slotte hebben de tijdelijke sluiting van de 
Griekse vestiging en de terughaalactie van de gerookte 
zalm ervoor gezorgd dat de uitbraak gestopt werd.

3.7 Taenia Saginata bij vleeskalveren

Het NVWA Incident- en Crisiscentrum (NVIC) heeft in 
november en december 2012 twee meldingen gekregen 
van een NVWA slachthuisdierenarts dat in november 2012 
15 rosé kalveren en in december 2012 13 rosé kalveren van 
één dezelfde kalvermesterij positief zijn bevonden in het 
slachthuis op de aanwezigheid van vinnen. De term 
‘vinnen’ is de benaming voor het larvale stadium 
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Figuur 3.6.1 Week van eerste ziektedag en bevestiging S. Thompson infectie, 2012.
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(Cysticercus bovis) van de lintworm Taenia saginata en zijn 
macroscopisch te zien als kleine, erwtgrote cysten van 
maximaal 1 cm groot, gelokaliseerd in dwarsgestreept 
spierweefsel van vooral de tong, nek, schouder en hart van 
runderen of kalveren ouder dan zes weken. Materiaal van 
mogelijk besmette slachtkalveren is in december 2012 
opgestuurd naar het nationaal referentielab voor parasie-
ten (RIVM) en zowel microscopisch als met DNA-
sequentie-analyse bevestigd.
De karkassen van de positieve kalveren van dit bedrijf zijn, 
inclusief de organen en de slachtafvallen, door de NVWA 
geblokkeerd en onder toezicht uitgebeend. De genoemde 
producten hebben een koudebehandeling ondergaan van 
tien dagen bij minus 18 °C om de parasieten af te doden. 
De NVWA heeft een bronopsporing ingesteld en het 
mestbedrijf bezocht alsook het startbedrijf, waar alle 
kalveren op een leeftijd van twee weken zijn aangekomen. 
Een deel van de kalveren was van Duitse herkomst en een 
ander deel Nederlands gefokt. Onderzoek van de moge-
lijke bron door de NVWA in samenwerking met de GGD 
heeft geen bron opgeleverd. De volwassen lintworm en de 
eieren van T. saginata komen alleen bij mensen voor en 
kunnen via de ontlasting in het milieu terechtkomen. De 
volwassen lintworm kan milde buikklachten veroorzaken 
bij mensen en is zichtbaar als stukjes (proglottiden) op de 
ontlasting, die zelfstandig kunnen bewegen.
Vinnen komen geregeld voor bij runderen en kalveren en 
worden opgemerkt tijdens de postmortale visuele 
inspectie in het slachthuis. De gevoeligheid van de 
postmortale keuring is echter niet groot, zodat het geen 
garantie biedt, zeker niet bij laaggradig besmette dieren, 
dat deze dieren worden herkend.21 Dit kan betekenen dat 
besmet vlees dat rauw of niet goed gekookt gegeten 
wordt, toch een bron van besmetting voor de mens kan 
zijn. Invriezen van vlees doodt de larven, die aanwezig zijn 
in de cysten. Stukjes lintworm afkomstig van humane 
dragers kunnen via het toilet terechtkomen bij rioolwater-
zuiveringen. Via deze weg worden ze vervolgens door 
vogels opgepikt en verder verspreid. Zo komen ze terecht 
op grasland en worden dan weer door koeien opgeno-
men.22 Ook kunnen proglottiden in voer van kalveren 
terechtkomen door dierverzorgers, die drager van de 
lintworm kunnen zijn. Een andere bron voor besmetting 
zijn open toiletten in treinen. In Zwitserland is geconsta-
teerd dat koeien, die grazen op weiden waar treinen 
passeerden, meer kans op C. bovis hebben.23 Bestrijding 
van C. bovis bij slachtkalveren en rundvee is zowel 
nationaal als internationaal in wetgeving vastgelegd, 
waarbij een verplichte visuele inspectie plaatsvindt. De 
gevoeligheid van deze methode is echter beperkt.
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4.1 Inleiding

Zoönosen zijn in Nederland vaak geassocieerd met de 
veehouderij, bijvoorbeeld aviaire influenza bij pluimvee, 
MRSA bij varkens en vleeskalveren en Q-koorts bij geiten. 
Wereldwijd blijkt echter wild (wildlife) een belangrijke bron 
voor (opkomende) zoönosen te zijn. Meer dan 70 procent 
van de (opkomende) zoönosen in de wereld zijn afkomstig 
van wilde dieren en deze vertegenwoordigen een 
significante en toenemende dreiging voor de volksgezond-
heid.1 Voorbeelden van (recent opgekomen) zoönosen die 
hun oorsprong in wildlife hebben zijn hantavirus (bijv. 
Puumala-virus bij rosse woelmuizen in Europa), 
Mycobacterium bovis (o.a. bij wilde zwijnen en herten in 
Europa), aviaire influenza (bij wilde watervogels wereld-
wijd), severe acute respiratory virus (SARS-CoV-verwante 
virussen, wereldwijd bij vleermuizen), Nipah-virus (bij 
vleermuizen in Azië), klassieke rabiës en Echinococcus 
multilocularis (bij vossen in Europa). Zoönosen zijn niet 
alleen schadelijk voor de volksgezondheid, maar kunnen 
ook grote economische gevolgen hebben door bijvoor-
beeld hoge kosten van preventieve maatregelen of 
behandeling van geïnfecteerde mensen. In het onder-
zoeksprogramma ‘Emerging zoonoses’ (EmZoo) is advies 
gegeven over de inrichting van vroege detectie- en 
surveillancesystemen van ziekten uit dierreservoirs die de 
volksgezondheid (kunnen) bedreigen. In het kader hiervan 
zijn er in Nederland 86 zoönosen geïdentificeerd en 
geprioriteerd, die mogelijk een dreiging zijn of kunnen 

worden voor de volksgezondheid. Van deze EmZoo-lijst 
pathogenen kan 85 procent een reservoir in wilde dieren 
hebben.2 Monitoring en surveillance van zoönotische 
pathogenen bij wild is een belangrijk instrument om 
(opkomende) zoönosen snel te kunnen identificeren. In 
Nederland zijn verscheidene instituten betrokken bij de 
monitoring en surveillance van wildziekten. Dit thema-
hoofdstuk geeft een overzicht van de verschillende 
activiteiten op het gebied van onderzoek naar wildziekten 
die in Nederland plaatsvinden en door welke instituten die 
worden uitgevoerd. Daarnaast wordt ingegaan op een 
aantal specifieke zoönotische risico’s die wilde dieren in 
Nederland met zich mee kunnen brengen.

4.1.1 Monitoring en surveillance
Monitoring is het (continu) verzamelen van informatie over 
(wild)ziekten met als doel het registreren van (veranderin-
gen in) verspreiding en prevalentie. Surveillance is het 
(continu) verzamelen van informatie over (wild)ziekten 
met als doel actie te ondernemen, bijvoorbeeld bij 
vroegsignalering van een pathogeen, of bij een verhoogde 
prevalentie.3 Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen 
non-targeted (het registreren van pathogenen als ze worden 
gevonden) en targeted surveillance (specifiek op zoek gaan 
naar bepaalde pathogenen in een populatie). In Nederland 
is een deel van de monitoring- en surveillanceprogram-
ma’s voor pathogenen bij wild bij wet vastgelegd, zoals 
bijvoorbeeld klassieke varkenspestonderzoek bij wilde 
zwijnen. Naast de wettelijke taken zijn er programma’s die 
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worden geïnitieerd door bijvoorbeeld de landbouwhuis-
dierensector of de overheid vanwege risico’s voor de 
volksgezondheid.

4.1.2 Zoönosen bij wild
Het eerste cluster van de 86 pathogenen in de zogenaam-
de EmZoo-lijst bevat de pathogenen die de grootste 
bedreiging voor de volksgezondheid vormen.4 Voor 
dertien van de achttien pathogenen in dit eerste cluster 
speelt wild in meer of mindere mate een rol. Het is daarom 
van belang om na te gaan of monitoring en surveillance 
van deze pathogenen in wild in Nederland relevant is en 
hoe dit wordt uitgevoerd.
Vijf pathogenen van het eerste cluster (Toxoplasma gondii, 
Campylobacter spp., Coxiella burnetii, Anaplasma phagocytophi-
lum en Leptospira interrogans) worden in Nederland in wild 
gevonden. Voor de andere wildgerelateerde pathogenen 
komen de pathogenen, de gastheer of de vector niet in 
Nederland voor (Tabel 4.1.1). Bij een aantal pathogenen is 
een wildreservoir wel mogelijk, bijvoorbeeld Toxoplasma 
gondii bij wilde zwijnen, maar spelen andere diersoorten 
waarschijnlijk een grotere rol als risico voor de mens. Ook 
bij de aangifteplichtige ziekten in Nederland is wild soms 
een belangrijk reservoir (Tabel 4.1.2).
Voor het prioriteren van surveillance en monitoring van 
zoönotische pathogenen bij wild is het ook van belang om 
naar ontwikkelingen in de omringende landen te kijken. Zo 
wordt momenteel een geografische uitbreiding van 

Mycobacterium bovis bij wild in Europa gezien, dus kan 
surveillance van dit pathogeen in de toekomst van groter 
belang worden.

4.1.3 Waar wordt onderzoek naar wildziekten 
gedaan in Nederland?

In Nederland zijn er verschillende instituten betrokken bij 
het onderzoek naar wildziekten. Het Dutch Wildlife Health 
Centre (DWHC) is in 2002 opgericht met als doel een 
centraal punt te vormen voor alle vragen over ziekte en 
sterfte in wilde dieren in Nederland. De missie van het 
DWHC is het vermeerderen van de kennis over de 
gezondheid van in het wild levende dieren en van 
gehouden exotische dieren, met name in Nederland, en 
het bevorderen van een goed gebruik van die kennis bij 
het beleid aangaande de volksgezondheid, gezondheid 
van (gedomesticeerde) dieren, en natuurbeheer. De 
voornaamste activiteiten van het DWHC zijn monitoring 
en diagnostiek van wildziekten (pathologische diagnostiek 
voor het onderzoek van onverwachte ziekte of sterfte, 
early warning en surveillance) en het geven van deskundig 
advies over wildziekten. DWHC werkt hierbij nauw samen 
met de andere kennisinstituten.
Het Centraal Veterinair Instituut (CVI), onderdeel van 
Wageningen UR in Lelystad doet onderzoek naar wildziek-
ten die van belang zijn voor de diergezondheid. Het is het 
Nationaal Referentie Instituut voor aangifteplichtige 
dierziekten. Het onderzoek naar preventie, vroegsignale-

Tabel 4.1.1 Eerste cluster van de EmZoo lijst beoordeeld op het voorkomen bij wild in Nederland. (Bron: o.a. WAHID)
 
Pathogeen Komt voor in wild in Nederland?
Influenza A virus (avian) H5N1 Nee. Er bestaat non-targeted en targeted surveillance.

Toxoplasma gondii Ja, in wilde zwijnen5

Japanese encephalitis virus Nee, de vector is niet aanwezig. 

Campylobacter spp. Ja, bij 13,9% van 897 fecesmonsters van verscheidene wilde diersoorten (vooral in 

kraaiachtigen en andere vogelssoorten).6

Mycobacterium bovis Nee. Verspreidingsgebied van M. bovis bij wild in Europa groeit en M. bovis is 

gerapporteerd bij wild in Frankrijk en Engeland.7,8

BSE prion Nee

Coxiella burnetii Ja, in wilde ratten en reeën.9,10

Anaplasma phagocytophilum Ja, in teken.11

Streptococcus suis Waarschijnlijk wel. Verschillende (zoönotische) S. suis stammen werden gevonden bij wilde 

zwijnen in Noordwest Duitsland.12 Onderzoek bij Nederlands wild is niet uitgevoerd 

(persoonlijke communicatie CVI).

Leptospira interrogans Ja, in ratten en muizen.12

West Nile virus Nee. Zou mogelijk met wilde vogels kunnen worden geïntroduceerd

Crimean-Congo hemorrhagic virus Nee, en vector is ook niet aanwezig.

Dobrava-Belgrade virus Nee, maar komt wel voor in (Oost-)Duitsland. De gastheer (grote bosmuis) komt wel steeds 

meer voor in Nederland.

Rabiës virus (klassiek) Nee, is geëlimineerd uit Nederland. De belangrijkste gastheer (vos) komt wel voor.

Yersinia pestis Nee. De belangrijkste gastheren (bruine en zwarte ratten) komen wel voor.

Rift Valley fever virus Nee, de vector is niet gevestigd in Nederland .

Capnocytophaga canimorsus Nee. Komt wel voor bij honden in Nederland.

Francisella tularensis Ja, komt zeer incidenteel voor (In 1953 en 2013 een besmette haas).
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ring en controle van de aangifteplichtige dierziekten, 
endemische ziekten en zoönosen is de belangrijkste taak 
van het CVI, omdat deze de gezondheid, het welzijn en de 
productiviteit van dieren kunnen verminderen, en ook een 
bedreiging kunnen zijn voor de handel en de volksgezond-
heid. Het CVI heeft daarnaast ook de taak om mogelijke 
illegale mortaliteit van wild te onderzoeken. Dit is van 
toepassing bij ziekte of grote sterfte onder wild, met name 
bij (roof)vogels, en helpt het ministerie, NVWA, en de 
lokale autoriteiten bij het vervolgen van opzettelijke of 
onopzettelijke overtredingen of milieuvervuilingen. Het 
CVI is ook actief betrokken bij de diagnose en het 
monitoren van verschillende wildziekten in verschillende 
internationale wildprojecten.
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
coördineert op landelijk niveau de bestrijding van 

infectieziekten bij mensen. Samen met relevante veteri-
naire partners, bijvoorbeeld NVWA, CVI, GD en DWHC, 
voert het RIVM onderzoek uit aan zoönosen op drie 
belangrijke gebieden: landbouwhuisdieren, vectoren en 
wild. Het Nationaal Referentielaboratorium voor zoönoti-
sche parasitaire ziekten is onderdeel van het RIVM, en 
doet al sinds lange tijd onderzoek naar het voorkomen van 
parasitaire zoönosen bij wild (bijv. Trichinella spp., 
Echinococcus spp. en Toxoplasma). Het RIVM speelt een 
actieve rol in het monitoren van wildzoönosen die niet 
direct van belang zijn voor de wildpopulatie zelf of voor 
landbouwhuisdieren, maar wel van direct zoönotisch 
belang zijn (bijv. hantavirusinfecties bij knaagdieren en E. 
multilocularis bij vossen).
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) richt zich met 
name op het monitoren en onderzoek van ziekten van 
belang voor de veehouderij, en voert surveillance 

Tabel 4.1.2 Lijst van zoönosen in wild in Nederland uitgaande van aangifteplichtige ziekten.

Zoönose/pathogeen Komt voor in wild in Nederland?
Anthrax Nee

Aviaire influenza (zonder type) Ja, in wilde vogels.14

Botulisme Ja, wilde vogels en vissen (persoonlijke communicatie CVI)

Brucellose Ja, wilde zwijnen en bruinvissen (persoonlijke communicatie CVI)

BSE/TSE/(v)CJD Nee

Kwade droes (B.mallei) Nee

Campylobacteriose Ja, zie Tabel 4.1.1

Echinococcose Ja, vossen.15

Voedselinfectie (cluster) Nvt

Hantavirus Ja, rosse woelmuizen (PUUV) en veldmuizen (Tula).16

Leptospirose Ja, zie Tabel 4.1.1

Listeriose Nee

Monkey pox Nee

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (community 

cluster)

Ja, bij ratten.17

Newcastle disease Ja, incidentele gevallen bij stadsduiven (persoonlijke communicatie CVI)

Psittacose Ja, wilde vogels.18 

Q-koorts Ja, zie Tabel 4.1.1 (Coxiella burnetii)

Rabiës Klassieke rabiës nee, zie Tabel 4.1.1; vleermuisrabiës (EBLV) ja 

Rift Valley Fever Nee

SARS Nee

Salmonellose Ja, bij 2/897 fecesmonsters van verscheidene wilde diersoorten (de 

positieve monsters kwamen van vogels)6 en bij knaagdieren.19

SIV (simian immunodeficiency virusinfecties) Nee

STEC Ja (STEC O157), bij 0.5% van 897 fecesmonsters van verscheidene wilde 

diersoorten (o.a. 2/412 reeën, 1/43 hazen, 1/16 wilde zwijnen).6

Toxoplasmose Ja, zie Tabel 4.1.1

Trichinellose Ja, bij wilde zwijnen en vossen.20

Tuberculose Nee, zie Tabel 4.1.1

Tularemie Nee, zie Tabel 4.1.1

Virale haemorrhagische koorts (virussen van de familie 

Filoviridae)

Nee

Virale paardenencefalomyelitis (oa West Nijlkoorts) Nee

Yersiniose (Yersinia enterocolitica) Ja, bij verschillende wildsoorten.21
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activiteiten uit bij runderen in natuurparken. Hiervoor 
wordt ook samengewerkt met het CVI en RIVM.
Net als de GD heeft het Erasmus MC enkele specifieke 
taken op het gebied van zoönosen bij wild. Deze hebben 
vooral betrekking op virale pathogenen, met name bij 
vogels en zeezoogdieren.
Bovengenoemde instituten verzamelen ook materialen 
van wilde dieren die zij onderzoeken, het opzetten van 
zogenaamde biobanken, zodat in de toekomst gemakkelij-
ker retrospectief onderzoek naar wildziekten kan worden 
uitgevoerd. Tussen de instituten bestaan verder verschil-
lende samenwerkingsverbanden, waarbij bijvoorbeeld 
gezamenlijk onderzoek wordt uitgevoerd, monsters 
worden uitgewisseld, of werknemers deels bij een ander 
instituut zijn gestationeerd, om samenwerking nog 
gemakkelijker te maken.

4.1.4 Ecologie
Om een goede schatting te kunnen maken van het risico 
van een pathogeen, is het van belang om kennis te hebben 
over de ecologie van de gastheer. Het monitoren van 
veranderingen in de wildpopulaties, bijvoorbeeld een 
verandering in dierdichtheid of verspreiding naar een 
nieuw gebied, is van belang bij het beoordelen van 
transmissierisico’s van wild naar mensen. Deze gegevens 
zijn voor wild vaak niet gemakkelijk beschikbaar terwijl dit 
van grote invloed kan zijn op de absolute aantallen 
besmette dieren. Ecologische informatie kan ook worden 
gebruikt om voorspellingen te doen over risico’s. Daarom 
is het RIVM in 2012 in samenwerking met de 
Zoogdiervereniging begonnen met de ontwikkeling van 
een model om met behulp van mast (de zaadproductie 
van bomen, bijv. beukennootjes) te kunnen voorspellen of 
de populatie rosse woelmuizen in het daaropvolgende jaar 
zal toenemen of afnemen. Deze voorspellingen kunnen 
vervolgens in de toekomst worden gebruikt om het risico 
op hantavirus te schatten.

4.2 Knaagdieren

Knaagdieren kunnen een rol spelen bij de overdracht van 
zoönotische pathogenen. Uit het EmZoo-rapport van 2010 
bleek dat van de geprioriteerde opkomende zoönotische 
pathogenen meer dan de helft een (potentieel) knaagdier-
reservoir heeft.2 Daarnaast werd geconcludeerd dat er 
onvoldoende kennis is over Nederlandse knaagdierpopu-
laties en hun pathogenen. In navolging van het advies van 
het EmZoo-rapport vond een uitbreiding plaats van het 
knaagdieronderzoek dat bij het RIVM sinds 2007 liep.

In 2010 is het RIVM in opdracht van de NVWA gestart met 
het ontwikkelen van een blauwdruk voor een knaagdier-
monitoringsplan. Dit monitoringsplan heeft als doel 
inzicht te krijgen in knaagdierpopulaties en geprioriteerde 

knaagdierpathogenen. In 2012 uitte ook VWS de wens 
voor de ontwikkeling van een knaagdiermonitoringsys-
teem en zijn de activiteiten voor NVWA en VWS gecombi-
neerd. De informatie uit de knaagdiermonitoring dient 
idealiter als basis voor het maken van risicokaarten voor 
humane risico’s op basis van populatiedichtheden van 
knaagdieren en circulatie van knaagdieroverdraagbare 
pathogenen, bijvoorbeeld hantavirus, in die populaties.

Onderzoek in Nederland aan knaagdieren gebeurt vooral 
aan bruine en zwarte ratten (Rattus norvegicus en R. rattus), 
rosse woelmuizen (Myodes glareolus) en veldmuizen 
(Microtus arvalis). In de periode 2008-2012 zijn op verschil-
lende locaties ratten gevangen om meer inzicht te krijgen 
in zoönotische pathogenen bij ratten. Het onderzoek aan 
ratten wordt gecoördineerd door het RIVM en wordt 
uitgevoerd in samenwerking met het CVI in Lelystad en het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam. De 
ratten werden onderzocht op Seoul hantavirus, Coxiella 
burnetii, Leptospira interrogans en zoönotische intestinale 
parasieten. Met een serologische test zijn antilichamen 
tegen Coxiella burnetii gevonden in 15,8 procent van de 
geteste bruine ratten. In miltmonsters van deze serolo-
gisch positieve ratten kon met Q-PCR in 4,9 procent van de 
bruine ratten en 3,0 procent van de zwarte ratten DNA van 
Coxiella burnetii worden gevonden.10

In 2011-2012 heeft het RIVM in samenwerking met CVI en 
KIT onderzoek gedaan naar het voorkomen van leptospi-
rose bij de bruine  en zwarte rat in Limburg (laag ende-
misch) en Friesland (hoog endemisch). Doel is om na te 
gaan of het onderzoeken van ratten een voorspellende 
waarde heeft voor leptospirosegevallen bij de mens. In 
Limburg werd DNA afkomstig van de nieren van 51 ratten 
onderzocht en 27 procent van de ratten was positief met 
PCR. Sommigen werden verder getypeerd als L. interrogans 
vermoedelijk serovar Icterohaemorrhagiae/Copenhageni. 
Het onderzoek in Friesland zal in 2013 worden afgerond, 
maar voorlopige resultaten geven aan dat ook hier 
geïnfecteerde ratten met L. interrogans serovar 
Icterohaemorrhagiae /Copenhageni worden gevonden.

Sinds 2007 bestaat er een jaarlijkse surveillance naar rosse 
woelmuizen, veldmuizen en bosmuizen op één specifieke 
locatie. Dit longitudinaal onderzoek van het RIVM in 
samenwerking met Zoogdiervereniging Nederland laat 
zien dat er jaarlijks met eenzelfde vangopzet grote 
variaties in de aantallen gevangen muizen kunnen zijn 
(variërend van n=47 tot n=140), evenals verschillen in de 
seroprevalentie voor het Puumala hantavirus (PUUV) in 
rosse woelmuizen welke varieerde tussen de 5 en 
62 procent. Het in de woelmuizen over de verschillende 
jaren aangetroffen PUUV wordt nader gekarakteriseerd. In 
2007 en 2010 zijn ook PUUV-antistoffen aangetroffen in 
bosmuizen (Apodemus sylvaticus) hetgeen indicatief is voor 
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grote dichtheden (woel)muizen en veel circulatie van 
PUUV, wat leidt tot incidentele infectie van deze niet-
reservoir dieren. Het onderzoek zal tot en met 2013 duren.

4.3 Zeezoogdieren

Gestrande en dood aangespoelde zeezoogdieren (gewone 
en grijze zeehond en bruinvissen) worden in Nederland 
onderzocht bij de afdeling Pathologie van de Faculteit 
Diergeneeskunde. In samenwerking met CVI worden sinds 
2011 organen van zeehonden en bruinvissen onderzocht 
op het voorkomen van Brucella spp. Bij 4,5 procent van de 
bruinvissen is B. ceti en bij 30 procent van de zeehonden is 
B. pinipedialis geïdentificeerd. Het voorkomen van Brucella 
spp. bij zeezoogdieren is sinds midden jaren negentig 
bekend. In vrijwel alle delen van de Noordzee zijn de 
Brucella-soorten aangetoond bij de zeezoogdieren, daarop 
vormt Nederland dus geen uitzondering. Hoe de zeezoog-
dieren echter geïnfecteerd raken is niet helemaal duidelijk. 
Het zoönotisch potentieel van Brucella-soorten die bij 
zeezoogdieren voorkomen is ook nog niet goed bekend.
Door de strandingen van walvissen neemt ook de 
aandacht voor deze grote zeezoogdieren toe. Gestrande 
walvissen worden sinds 2013 volgens een formeel 
protocol, opgesteld door het ministerie van Economische 
Zaken, onderzocht.
De Erasmus MC doet in samenwerking met het Seal 
Rehabilitation and Research Centre – Zeehondencrèche 
Lenie ‘t Hart (SRRC) Pieterburen en Dolfinarium Harderwijk 
onderzoek aan ziekte en sterfte bij zeehonden en gestran-
de bruinvissen die in opvang terechtkomen.

4.4 Wilde zwijnen

Wilde zwijnen populaties worden in Nederland gedoogd 
op de Veluwe en in het nationaal park de Meinweg in de 
provincie Limburg. De populatie wilde zwijnen op de 
Veluwe is sinds begin 2000 toegenomen van de voorjaars-
doelstand van 750 dieren naar 1200 dieren in 2012. De 
werkelijke populatiegrootte is in de zomer hoger dan in 
het voorjaar hoewel jaarlijkse fluctuaties in de populatie 
meetbaar zijn afhankelijk van het voedselaanbod (mast). 
In 2012 was de zomerstand op de Veluwe bijna 5000 
dieren terwijl in 2008 een gecorrigeerd aantal van 7500 
dieren werd geteld. Naast deze twee regio’s komen ook in 
andere delen van het land wilde zwijnen voor, die niet 
gedoogd worden (nuloptiegebieden) en in het jachtsei-
zoen worden afgeschoten. Afschot vindt ook plaats in de 
gedooggebieden, waar op basis van de voorjaarstelling 
wordt berekend hoeveel dieren worden afgeschoten. In 
het leefgebied de Veluwe worden door een steekproef van 
de afgeschoten dieren door de jagers bloedmonsters 
afgenomen voor een jaarlijkse monitoring op het 

voorkomen van besmettelijke dierziekten en de zoönose 
trichinellose. In de provincie Limburg worden in zowel het 
leefgebied als ook in de rest van de provincie van alle 
afgeschoten wilde zwijnen bloedmonsters genomen. Dit 
vanwege de continue dreiging van varkenspest vanuit de 
aangrenzende regio’s in Duitsland. De Gezondheidsdienst 
voor Dieren (GD) coördineert en rapporteert dit onder-
zoek. Alle bloedmonsters worden onderzocht op swine 
vesicular disease (blaasjesziekte) en ziekte van Aujeszky 
(bij de GD), klassieke varkenspest, mond- en klauwzeer en 
brucellose (bij het CVI) en trichinellose (bij het RIVM). In 
2012 werden 565 bloedmonsters onderzocht. Sinds de 
start van het onderzoek is geen enkel dier positief voor 
klassieke varkenspest. Daarnaast werden bij een steek-
proef van 65 geschoten dieren uit Zuid-Limburg, ook de 
tonsillen virologisch onderzocht op varkenspestvirus. 
Vanaf 2002 worden alle beschikbare resultaten van 
klassieke varkenspest in Europa verzameld in een 
Europese databank (Institute of Epidemiology, 
Wusterhausen/Riems).
Sinds 2012 worden de tonsillen ook onderzocht op Brucella 
door het CVI en is bij twee wilde zwijnen afkomstig uit 
Zuid-Limburg Brucella suis biovar 2 gekweekt uit de 
tonsillen. Reden om ook te kweken is dat er een toene-
mende serologische activiteit is waargenomen bij wilde 
zwijnen, die mogelijk fout positieve reacties zijn, maar 
omdat Brucella suis in toenemende mate wordt gevonden 
bij wilde zwijnen in Europa, kon niet uitgesloten worden 
dat het Brucella ook daadwerkelijk circuleert. Hoewel B. suis 
een zoönose is, is het risico voor de mens van dit biovar 
2-type echter verwaarloosbaar. In de toekomst zal een 
uitbreiding van het bacteriologisch onderzoek voor Brucella 
bij wilde zwijnen in andere gebieden moeten plaatsvinden 
om de mate van voorkomen vast te stellen.
Trichinella-antistoffen zijn sinds een aantal jaren niet meer 
gevonden bij de wilde zwijnen. Dit is in overeenstemming 
met de negatieve bevindingen bij de routinematige 
slachtcontrole. Wilde zwijnen, waarvan het vlees in de 
handel gebracht wordt voor humane consumptie (eigen 
gebruik dus niet), moeten verplicht een Trichinella-
onderzoek ondergaan. Hiervoor wordt vijf gram spierpijler 
uit het middenrif van het geschoten wild zwijn onderzocht 
op het voorkomen van Trichinella-larven. Dit onderzoek 
vindt plaats bij een van de vier routine Trichinella-
laboratoria in Nederland. De methode van dit onderzoek is 
vastgelegd in EU-wetgeving.
In de jaren negentig werd Trichinella spiralis en zelfs T. 
pseudospiralis nog wel gevonden bij wilde zwijnen in 
Nederland. Meer inzicht in de populatiedynamica van 
Trichinella in wild is een speerpunt van het onderzoek 
(RIVM) en is noodzakelijk om een risicoschatting te kunnen 
maken. Trichinellose bij de mens komt in Europa vooral 
voor na het eten van niet goed verhitte vleesproducten die 
afkomstig zijn van wilde zwijnen of van varkens afkomstig 
van zogenaamde backyard farming. Dit soort varkenshou-
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derijsystemen wordt nog veel in Oost-Europese landen 
waargenomen. Consumptie van vlees afkomstig van wild 
zwijn (maar ook varken en paard) uit deze regio’s heeft 
daardoor een groter risico voor Trichinella.

4.5 Carnivoren

In Nederland leeft een tiental wilde landcarnivoren, 
waaronder dassen, vossen, boommarters, bunzing, wezels 
en hermelijnen. Zij kunnen drager zijn van zoönotische 
pathogenen en daarom vindt bij verschillende instituten in 
Nederland onderzoek plaats naar landcarnivoren. 
Daarnaast is meer inzicht in de populatie dynamica van 
zoönosen in wildpopulaties van groot belang om risico’s 
beter te kunnen inschatten.
Dode dassen worden bij het DWHC onderzocht om de 
doodsoorzaak te achterhalen. Daarbij wordt ook specifiek 
gekeken naar aanwijzingen voor de zoönotische pathoge-
nen Mycobacterium bovis en voor Baylisascaris melis (spoel-
worm van dassen). Deze zijn beide nog niet in Nederland 
gevonden, maar het verspreidingsgebied van M. bovis 
onder wild komt steeds meer richting Nederland.
Als vossen dood worden gevonden, kunnen zij naar het 
DWHC worden gebracht voor pathologisch onderzoek 
naar de doodsoorzaak. Geschoten vossen worden niet 
standaard onderzocht in Nederland, omdat Nederland vrij 
is van klassieke rabiës bij wilde dieren. Alleen levende 
vossen met abnormaal gedrag worden geschoten, waarna 
de hersenen worden onderzocht op rabiës bij het CVI. Wel 
worden vossen die door jagers worden geschoten gebruikt 
voor ander onderzoek. Dit is bijvoorbeeld het geval bij 
onderzoek van het RIVM naar Echinococcus multilocularis, de 
vossenlintworm. De vossenlintworm is een zoönotische 
parasiet die in 1996 voor het eerst in ons land werd 
gevonden in Zuid-Limburg en Oost-Groningen.22 Sindsdien 
hebben verschillende vervolgstudies plaatsgevonden en is 
aangetoond dat de parasiet zich verder verspreid in de 
vossenpopulatie. In het meest recente onderzoek van 

2012-2013 in de buitengebieden oostelijk van Maastricht 
werd een sterk gestegen prevalentie gevonden. Het 
onderzoek naar E. multilocularis wordt jaarlijks gerappor-
teerd aan EFSA en staat beschreven in paragraaf 2.10. Het 
vossenonderzoek wordt uitgevoerd gebruikmakend van 
de sectiezaal faciliteiten van DWHC en biobankmaterialen 
van de vossen worden uitgewisseld met ander onderzoe-
kers. Het Erasmus MC heeft met metagenomic analyses in 
rectale swabs van vossen een aantal nieuwe virussen 
gevonden, waaronder Parvovirus en een Hepevirus.23 
Daarnaast is het onderzoek naar de vossenlintworm in het 
verleden gecombineerd met onderzoek naar het voorko-
men van Trichinella spp. bij vossen. In Nederland komt 
Trichinella britovi-infecties voor bij vossen. Dit is een 
typische Trichinella-soort die bij wild in gematigde zones in 
de wereld voorkomt. In Nederland was de prevalentie bij 
vossen in 1996 -1998 3-6 procent in het grensgebied en 
13 procent op de Veluwe. Dit was een significante toename 
ten opzichte van eerder bevindingen in de jaren tachtig.20 
In het laatste onderzoek aan de grensgebieden werd 
slechts een zeer lage prevalentie bij vossen gevonden.
Doodgevonden marters worden, net als de overige 
carnivoren, bij het DWHC onderzocht om de doodsoorzaak 
te achterhalen. Marters worden in Nederland vooral voor 
ecologische studies onderzocht, maar zijn ook gebruikt 
voor onderzoek naar Anaplasma, Babesia en Neoehrlichia 
(uitgevoerd door de Wageningen University and Research 
Centre (WUR) in samenwerking met RIVM). Daarnaast zijn 
door het Erasmus MC metagenomic analyses in rectal 
swabs van vier boommarters en drie dassen (gevonden in 
2008 en 2009) uitgevoerd, waarbij een aantal virussen zijn 
gevonden waaronder een nieuw anellovirus en bocavirus 
in boommarters en een nieuw circo-like virus en geminivi-
rus-gerelateerd DNA-virus in Europese dassen. Ook zijn 
sequenties gevonden die homoloog zijn aan virussen van 
de Paramyxo- en Picornaviridae.24 In eerder onderzoek in 32 
boommarters uit 2008 is één boommarter met coronavi-
rus in de long gevonden. In 2013 zijn vier dassen en elf 
boommarters (gevonden in 2012) onderzocht op virussen. 

“De wolf is terug in Nederland”

5 juli 2013: Groot nieuws in de media, want de wolf is weer terug in Nederland. Een dode, aangereden wolf 
wordt gevonden in Luttelgeest. Voor veel mensen komt de terugkeer van de wolf als een verrassing. Betrokken 
partijen waaronder DWHC, CVI, RIVM, en Alterra kwamen echter al in 2012 bij elkaar om te praten over de 
mogelijke terugkeer van de wolf in Nederland. Samen hebben zij een wolvenplan opgesteld, waarin wordt 
gesproken hoe te handelen bij een eventuele terugkomst van de wolf. Behalve het risico voor de mens/recreant 
en mogelijke schade voor de boer, wordt hierbij ook het risico voor introductie van pathogenen meegenomen. 
De zoönosen die het meest van belang zijn bij een eventuele terugkomst van de wolf, zijn rabiës, Trichinella spp. 
en Echinococcus multilocularis en Echinococcus granulosus. Op 24 oktober 2013 blijkt uit aanvullend onderzoek van 
DWHC en Naturalis dat de wolf niet door een ongeluk om het leven is gekomen maar in Polen is doodgescho-
ten. (zie voor meer informatie: www.wolveninnederland.nl).
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Doel van het onderzoek naar virussen bij deze diersoorten 
is het onderzoeken van de impact van deze virussen op 
boommarters en dassen, en het verkrijgen van epidemio-
logische ‘baseline information’ over potentiële pathoge-
nen waardoor een nieuw ’emerging humaan pathogeen’ 
snel geïdentificeerd kan worden.

4.6 Vleermuizen

Hondsdolheid of rabiës wordt veroorzaakt door het 
klassieke rabiësvirus dat de hersenen aantast en komt al 
sinds lange tijd niet meer voor in Nederland. Een aan het 
klassiek rabiësvirus verwant virus, European Bat 
Lyssavirus-1 (EBLV-1), wordt echter wel regelmatig bij 
vleermuizen in Nederland gevonden, voornamelijk bij de 
laatvlieger, Eptesicus serotinus. Een infectie met EBLV kan bij 
geïnfecteerde mensen een ziekte veroorzaken met een 
soortgelijk beeld als bij klassieke rabiës. Mensen kunnen 
geïnfecteerd worden door contact, meestal via een beet, 
van een geïnfecteerde vleermuis. Een besmetting met het 
klassieke rabiësvirus en EBLV is meestal dodelijk voor de 
mens tenzij er direct na de besmetting begonnen wordt 
met een preventieve behandeling tegen de ziekte. Omdat 
het aan de buitenkant van een geïnfecteerde vleermuis 
niet te zien is of het dier EBLV bij zich draagt, is het 
belangrijk dat contactgevallen onderzocht worden. Dit 
gebeurt op het CVI in Lelystad met tussenkomst van de 
NVWA die de indicatie voor het onderzoek stelt. Naast het 
onderzoeken van de contactgevallen is het ook van belang 
om een goed beeld te krijgen van het voorkomen en de 
verspreiding van EBLV bij vleermuizen in Nederland. 
Daarom worden alle gevonden dode vleermuizen 
verzameld en onderzocht op het voorkomen van EBLV. Bij 
de bemonstering worden tevens materialen verzameld 
voor verder onderzoek naar het voorkomen van andere 
voor de mens gevaarlijke pathogenen.

Eind 2012 is er voor het eerst na de epidemie van severe 
acute respiratory syndrome (SARS) coronavirus (SARS-
CoV) in 2002 en 2003, een uitbraak van een ander 
coronavirus; Middle East respiratory syndrome coronavi-
rus (MERS-CoV). Het virus veroorzaakt een ernstige 
longontsteking waarbij tot nu toe 58 van de 130 geïnfec-
teerde mensen zijn overleden (http://www.cdc.gov/
coronavirus/mers/index.html). Bij onderzoek van het RIVM 
en het Erasmus MC is gevonden dat een coronavirus uit 
een Nederlandse dwergvleermuis, Pipistrellus pipistrellus, erg 
verwant is aan het MERS-CoV.25 Deze bevinding onder-
streept de noodzaak van het verzamelen van dode 
vleermuizen en het monitoren van deze dieren op 
pathogenen voor de mens, zoals EBLV en MERS-CoV.

4.7 Vis, schaal- en schelpdieren

4.7.1 Contactzoönosen gerelateerd aan vissen
De mondiale aquacultuurproductie stijgt. Daarmee neemt 
de kans op zoönosen door consumptie van aquacultuur-
producten (voedselzoönosen) of door het hanteren van 
aquacultuurdieren (contactzoönosen) toe. Hier wordt 
ingegaan op contactzoönosen, vooral gerelateerd aan 
vissen. Ondanks het feit, dat men tegenwoordig alert is 
ten aanzien van risico’s op zoönosen, worden visgerela-
teerde zoönosen vaak niet onderkend, door gebrek aan 
kennis bij de medici over de zoönotische potentie van 
visbacteriën, de bijbehorende verschijnselen bij de mens 
en, in geval van mycobacteriën de juiste diagnostische 
methode.

4.7.2 Arbeidsgerelateerde zoönotische risico’s 
met vissen

De belangrijkste contactzoönotische pathogenen die via 
prikincidenten aan vissen, via besmet water of door 
hanteren van vis via open wonden de mens kunnen 
infecteren zijn o.a. de bacteriën Edwardsiella tarda,26 
Mycobacterium marinum,27 Streptococcus iniae28 en Vibrio 
vulnificus.29 Al deze bacteriën zijn bekend als vispathogeen 
en komen in de Nederlandse vis(teelt) voor (CVI, eigen 
bevindingen). Wondinfecties van de mens door deze 
bacteriën zullen vaak vanzelf genezen, maar in zeldzame 
gevallen zijn ernstiger infecties bekend, met hoog virulente 
bacteriestammen, met name bij immuno-gecompromit-
teerde patiënten. Patiënten kunnen een milde tot zeer 
ernstige infectie ontwikkelen, zoals bij Vibrio vulnificus,30 die 
in extreme gevallen letaal kan zijn. De groepen mensen die 
via hun beroep een contactzoönose van vis kunnen 
oplopen zijn vistelers, -verwerkers, -verzorgers en 
vishandelaren in zowel consumptie- als siervis. Zij hebben 
direct contact met vis, vaak in vochtige, benauwde 
overdekte ruimten. Het gaat met name om vis die wordt 
gehouden in water van 24 à 28°C, een temperatuur, die de 
optimum groeitemperatuur van diverse zoönotische 
visbacteriën benadert. Als deze mensen wondjes hebben 
of zich prikken aan vis, gecombineerd met een mindere 
weerstand ligt een zoönotische infectie op de loer.

4.7.3 Recreatiegerelateerde zoönotische 
risico’s met vissen

In brak- en zout buitenwater kan Vibrio vulnificus voorko-
men.31 Het hangt van het biotype en genotype af, of de 
bacteriestam pathogeen voor de mens is. In principe kan 
de mens met wondjes en een slechte weerstand afhanke-
lijk van biotype (1 t/m 3) en genotype32 ziek worden. 
Genotypering van V. vulnificus is nu gangbaar (zie website 
http://pubmlst.org/vvulnificus). In 2012 isoleerden 
Verner-Jeffreys et al.33 V. vulnificus uit geïmporteerde Garra 
rufa uit Indonesië, ook wel doktersvisjes genoemd, die in 
Europa voor pedicurebehandelingen worden gebruikt in 
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o.a. wellness centra. Hun ontdekking geeft aan, dat 
immuno-gecompromitteerde mensen, als zij wondjes aan 
hun voeten hebben een beperkt risico lopen op een 
zoönotische infectie, als zij gebruikmaken van dergelijke 
pedicurebehandelingen.

4.7.4 Potentieel zoönotische bacteriën:  
bevindingen in Nederland

Edwardsiella tarda werd sinds 1995 17x geïsoleerd uit zieke 
paling waarvan 2x uit wilde aal, 5x uit andere zieke 
consumptievis (tong, tarbot, Afrikaanse meerval) en 4x uit 
zieke siervis, vaak van dierentuinen (CVI, eigen bevindin-
gen). Mycobacterium marinum (Figuur 4.7.1) werd sinds 1992 
aangetoond in de consumptievissen paling (1x), Afrikaanse 
meerval (7x, waarvan 1x op een slachterij) en reuzengou-
rami (1x). Daarnaast werd M. marinum gevonden in zieke 
goudvis (6x), zieke steur (4x), zieke koi karper (5x), die alle 
als vijvervissen worden gehouden. Daarnaast werd M. 
marinum zeker 24x geïsoleerd uit zieke andere siervissoor-
ten afkomstig uit voornamelijk dierentuinen, zowel uit 
zoet-, brak- als zoutwatersoorten (CVI, eigen bevindin-
gen). Bij deze laatste groep gaat het vaak om recirculatie-
systemen met oude, ingerichte sierbakken en warm water, 
waarin de bacterie goed kan persisteren. Sinds 2003 werd 
Streptococcus iniae 3x geïsoleerd uit zieke kweekvis in 
Nederland: Australische baars, meerval en steur. Sinds 

1996 zijn in Nederland 23 Vibrio vulnificus-isolaten (Figuur 
4.7.2) verzameld van ziekte-uitbraken op acht palingbe-
drijven29 en één van een betreffende palingteler.30

4.7.5 Zoönotische casussen in Nederland 
vanuit vis

In dit kader praten we in Nederland over niet-meldings-
plichtige bacteriële infecties, waardoor we moeten uitgaan 
van een systematische onderrapportage van casussen.
Edwardsiella tarda kan na contact wondinfecties bij de mens 
veroorzaken, maar individuele gevallen zijn niet bekend bij 
CVI.
Mycobacterium marinum kan zich via huidbeschadigingen of 
wondjes in met name de handen vestigen en oppervlak-
kige onderhuidse ontstekingen (granulomen), en pees- en 
gewrichtsontstekingen veroorzaken.34, 35 De infectie 
ontwikkelt zich in de weken of maanden na de blootstel-
ling. Bij verwaarlozing van de infectie of bij patiënten met 
een verminderde weerstand kan de infectie zich via de 
lymfevaten uitbreiden met granulomateuze ontstekingen 
onder de huid in de arm. In Nederland werd de bacterie in 
1996 geïsoleerd uit een ernstig ontstoken vinger van een 
visteler met zogenaamd ‘zwemmersgranuloom’, na 
contact van een wondje met M. marinum besmette 
Afrikaanse meerval op zijn bedrijf. Betreffende patiënt 
ontwikkelde tevens onderhuidse granulomen in zijn arm. 
Langdurige antibioticatherapie op basis van o.a. rifampin 36 
was effectief. M. marinum is voor de mens meldingsplichtig 
in de VS sinds 2008.37

Streptococcus iniae is een bekende zoönotische bacterie uit 
o.a. tilapia in de VS. Bij de mens kan deze o.a. cellulitis, 
sepsis, endocarditis, artritis, osteomyelitis, koorts, 
abdominale distensie en pneumonie veroorzaken.28 
Zoönotische gevallen zijn in Nederland niet bekend.
In minstens twee gevallen in Nederland veroorzaakte Vibrio 
vulnificus een levensbedreigende necrotische fasciitis: 
eenmaal bij een man die verse paling opensneed om de 
ingewanden te verwijderen38 en eenmaal betrof het een 
palingteler die ziek werd30 van zijn eigen zieke paling.29 
Beide patiënten kwamen op de IC terecht en overleefden, 
door een adequate diagnose, acuut handelen met 

Figuur 4.7.1 Afrikaanse meerval: Mycobacterium marinum haarden 
in de lever. (foto CVI©) 

Figuur 4.7.2 Paling met een ernstige Vibrio vulnificus infectie. (foto CVI©) 
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therapie, en bij het tweede geval diverse chirurgische 
ingrepen en intensieve antibioticumtherapie.30 V. vulnificus 
is voor de mens meldingsplichtig in de VS.37 Ook voor 
Nederland werd een meldingsplicht van humane gevallen 
aangeraden,39 maar deze is nog niet gerealiseerd.

Kanttekeningen bij risico’s op contactzoönosen uit vis in 
Nederland
De diagnostiek is in Nederland niet geheel aangepast op 
visbacteriën: atypische mycobacteriën, zoals M. marinum 
groeien bij temperaturen rond de 30 °C en groeien niet bij 
37 °C. Dit feit kan een verkeerde diagnose tot gevolg 
hebben, aangezien in de humane diagnostiek doorgaans 
bij > 37 °C wordt gekweekt.
De anamnese is van groot belang: de patiënt dient de arts 
aan te geven dat men beroepsmatig of als hobby met vis 
werkt en de arts dient hiernaar te informeren voor een 
goede en snelle diagnose en behandeling.
Bij viskwekers en -verwerkers van warmwatervissoorten 
komen af en toe chronische klachten over aandoeningen 
aan de handen voor, na contact van een beschadigde hand 
(wondjes, sneetjes of een prik door een stekel van de vis) 
met de besmette vis of het kweekwater (CVI, eigen 
bevindingen). Het is dus te verwachten, dat er veel meer 
aan lichte zoönosen speelt dan we tot nu toe weten. Een 
verdere inventarisatie en gerichte voorlichting over 
hygiëne kunnen soelaas bieden om de vis gerelateerde 
contact zoönosen letterlijk boven water te krijgen voor een 
adequate preventie.

4.8 Wilde vogels en aviaire 
influenzavirussen

Nederland vormt als waterrijk en voedselrijk gebied, een 
belangrijk broed- en overwinteringsgebied voor zeer grote 
aantallen watervogels. Daarnaast verblijven jaarlijks grote 
aantallen watervogels tijdens de voor- en najaarstrek 
enkele dagen tot maanden in Nederland.
Aviaire influenzavirussen (AIV) worden vaak in watervogels 
gevonden, met name in periodes als er veel jonge vogels in 
de populatie aanwezig zijn.40 Aviaire influenzavirussen die 
in de meeste wilde watervogels worden gevonden, 
veroorzaken geen zichtbare ziekte in de watervogel.41 
Vanuit watervogels kunnen aviaire influenzavirussen 
worden overgedragen op andere diersoorten, waaronder 
kip, kalkoen, varken, paard, zeezoogdieren, en de mens.40

Aviaire influenzavirussen behoren tot de virus familie 
Orthomyxoviridae. De virussen zijn zeer veranderlijk van 
aard, mutaties treden gemakkelijk op en uitwisseling van 
delen van het erfelijk materiaal vindt frequent plaats 
(reassortering). De virussen worden gekarakteriseerd op 
basis van twee oppervlakte-eiwitten: hemaggutinine (HA) 
en neuraminidase (NA). Daarnaast worden de virussen 

onderscheiden op basis van hun vermogen ziekte te 
veroorzaken in kippen. Aviaire influenzavirussen die geen 
of nauwelijks ziekte veroorzaken in kippen worden laag 
pathogene aviaire influenza (LPAI)-virussen genoemd. De 
meeste aviaire influenzavirussen in wilde watervogels zijn 
LPAI-virussen en komen voor in de subtypes H1 t/m H16.40, 

42 Aviaire influenzavirussen die ernstige ziekte en sterfte 
veroorzaken worden hoog pathogene aviaire influenza 
(HPAI) genoemd. HPAI-virussen zijn uitsluitend van het 
subtype H5 of H7. Er wordt aangenomen dat HPAI-
virussen zich ontwikkelen in pluimvee, na introductie van 
LPAI-virussen afkomstig van wilde watervogels,43 echter de 
tijd tussen detectie van nauw verwante virussen in 
pluimvee en wilde vogels is relatief lang.44 Het voorkomen 
van LPAI- en HPAI-virussen in wilde vogels in Nederland 
en in het buitenland wordt sinds 1998 gevolgd in het kader 
van een grootschalig bemonsteringsprogramma aan de 
afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. 
Tot op heden zijn er, naast honderden LPAI-virussen, geen 
HPAI H5- of H7-virussen gevonden in wilde vogels in 
Nederland.
De aviaire influenzavirus prevalentie in wilde vogels 
varieert sterk per vogelsoort, per locatie, per seizoen en 
per jaar. De meeste aviaire influenzavirussen en de 
grootste diversiteit aan virussen worden gevonden in 
eenden. Met name in grondeleenden, eendensoorten die 
in tegenstelling tot duikeenden fourageren aan de 
oppervlakte van het water.45 Aangenomen wordt dat 
LPAI-virussen worden overgedragen via de fecale-orale 
route, waarbij het fourageren in water de overdracht van 
virussen ten goede komt. Ganzen en steltlopers worden in 
mindere mate geïnfecteerd.46 Steltlopers, zoals steenlo-
pers en kanoeten, migreren zeer grote afstanden en 
vormen mogelijk een brug tussen de verschillende 
continenten voor de verspreiding van aviaire influenzavi-
russen.47, 48 In Delaware Bay, aan de oostkust van de VS, 
komen jaarlijks tijdens de voorjaarsmigratie duizenden 
steenlopers samen waarbij aviaire influenzapiekprevalen-
ties worden gevonden van ~14 procent, terwijl in de rest 
van de wereld nauwelijks virussen worden gevonden in 
deze soort.46

De meeste aviaire influenzavirussen worden gevonden in 
het najaar in eenden. Daarnaast worden in ganzen de 
meeste aviaire influenzavirussen gevonden tijdens het 
overwinteren in december en januari.49 In meeuwen 
worden de meeste aviaire influenzavirussen gevonden in 
de zomer, aan het einde van het broedseizoen.14 Binnen 
vogelsoorten en seizoenen is er variatie in virusprevalentie 
tussen de afzonderlijke jaren. Mogelijk speelt klimaat, en 
dientengevolge het effect op migratie, broeden en 
conditie, een rol in de timing en intensiteit van AIV-
circulatie. Hoewel de aviaire influenzavirus prevalentie 
varieert per vogelsoort, locatie en in tijd, lijkt het erop dat 
er meer virussen in de wilde vogel populatie circuleren 
tijdens het samenkomen van grote aantallen watervogels, 
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tijdens migratie en bij de aanwezigheid van jonge, naïeve 
vogels. Soortgericht onderzoek is nodig om de kennis over 
de epidemiologie en evolutie van aviaire influenzavirussen 
te verbeteren.

4.8.1 Volks- en diergezondheidsrisico’s van AIV 
in wilde watervogels

Aviaire influenzavirussen kunnen via de feces van wilde 
watervogels in de omgeving terechtkomen. De route 
waarlangs aviaire influenzavirussen een bedrijf binnen 
komen is veelal onbekend, wel zijn er aanwijzingen voor 
een verhoogd risico op introductie van aviaire influenzavi-
russen in uitloopbedrijven.50 Tot zover zijn er geen cases 
beschreven van directe overdracht van aviaire influenzavi-
russen van wilde vogels naar de mens. Mensen kunnen via 
landbouwhuisdieren, als zogenaamde tussengastheer, in 
aanraking komen met aviaire influenzavirussen, zoals 
beschreven tijdens de H7N7-pluimvee-uitbraak in 
Nederland in 2003.43, 51

4.9 Invasieve soorten

Een exoot is een plant, dier of micro-organisme, dat van 
nature niet in een gebied voorkomt, maar daar door 
menselijk handelen is gekomen. Exoten die zich vestigen 
in een gebied en zich daar snel vermeerderen, zijn 
invasieve exoten. Invasieve exoten kunnen een gevaar 
opleveren voor inheemse soorten en de biodiversiteit, 
maar ook voor de volksgezondheid indien zij drager zijn 
van (nieuwe) zoönotische pathogenen.
In Nederland worden invasieve diersoorten bijgehouden 
door het Team Invasieve Exoten (TIE) van de NVWA. Het 
TIE valt binnen de NVWA onder het Bureau 
Risicobeoordeling en Onderzoeksprogrammering (BuRO). 
Naast risico’s voor de biodiversiteit wordt door BuRO-TIE 
ook de mogelijke impact door exoten op volksgezondheid 
en diergezondheid beoordeeld. Meldingen van diersoorten 
kunnen ook via websites, bijvoorbeeld www.waarneming.

nl binnenkomen. De meldingen die hierop verschijnen, 
worden beoordeeld op betrouwbaarheid. Voorbeelden 
van dieren waar nu enkele malen per jaar meldingen van 
binnenkomen, zijn de wasbeer en de wasbeerhond, 
potentieel dragers van zoönotische pathogenen zoals 
rabiës, Baylisascaris procyonis en Echinococcus multilocularis. De 
wasbeer is geïmporteerd vanuit Amerika. De wasberen die 
tot nu toe hier in Nederland worden gemeld, zijn waar-
schijnlijk ontsnapte of vrijgelaten huisdieren. Deze kunnen 
het vormen van een Nederlandse populatie wel versnellen.

De wasbeerhond is oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Azië 
en heeft zich na ontsnapping vanuit de pelsdierhouderij in 
Rusland kunnen handhaven in het wild. De wasbeerhond 
verspreidt zich nu vanuit West-Duitsland richting 
Nederland.52, 53 Wasbeerhonden worden sinds 2001 met 
regelmaat, maar nog wel sporadisch, waargenomen in 
Noordoost-Nederland (de provincies Groningen, Drenthe, 
Friesland en Overijssel.52 Inmiddels lijkt het alsof kan 
worden gesproken van een wilde populatie wasbeerhon-
den in die regio, en de eerste voortplanting is in 2013 
waargenomen (persoonlijke communicatie J. Mulder). Het 
is waarschijnlijk dat wasbeerhonden zich uiteindelijk over 
heel Nederland zullen verspreiden, omdat veel 
Nederlandse gebieden de juiste habitat vormen. De 
wasbeerhond is vooral belangrijk voor de volksgezondheid 
omdat hij drager kan zijn van rabiës, Trichinella spiralis en 
Echinococcus multilocularis. Rabiës komt in West-Europa niet 
meer voor, dus het risico voor Nederland is minimaal. De 
prevalentie van Trichinella spiralis bij binnengehouden 
varkens is ook erg laag in West-Europa, hoewel het nog 
wel voorkomt bij wilde zwijnen. De introductie van de 
wasbeerhond zou een nieuwe schakel in de cyclus kunnen 
zijn van Trichinella spiralis. In Duitsland wordt de toename 
van T. spiralis bij wilde zwijnen wel toegeschreven aan de 
sterke toename van het aantal wasbeerhonden.54 In 
Nederland en de andere EU-landen, wordt het vlees van 
varkens, paarden en wilde zwijnen gekeurd op Trichinella 
spiralis.

Aviaire influenza virussen in wilde vogels in stadsparken
De meeste wilde vogels bemonsterd voor aviaire influenzavirussen wereldwijd, worden bemonsterd in 
afgelegen, landelijke gebieden met een lage bevolkingsdichtheid. Vanuit het Erasmus MC en in samenwerking 
met Sovon Vogelonderzoek Nederland zijn van 2006 t/m 2009 6059 wilde vogels bemonsterd in stedelijke 
gebieden in Nederland, o.a. in stadsparken, waarbij aviaire influenzavirussen werden aangetoond.
De vogels bemonsterd voor de aanwezigheid van aviaire influenzavirussen zijn geringd en vervolgens waarge-
nomen in afgelegen gebieden in o.a. Rusland en Lithouwen, suggererend dat de stadse vogelpopulatie in direct 
contact staat met de populaties in meer afgelegen gebieden. Aviaire influenzavirussen werden gevonden in 
wilde eenden (Anas platyrhynchos), kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibundus), stormmeeuwen (Larus canus), een 
kleine mantelmeeuw (Larus fuscus) en een zilvermeeuw (Larus argentatus). Geen virussen werden gevonden in 
nijlganzen (Alopochen aegyptica) en in meerkoeten (Fulica atra). De aanwezigheid van aviaire influenzavirussen in 
watervogels in stadsparken in Nederland, geeft aan dat watervogels in steden mogelijk een bron kunnen zijn 
voor infectie van mens en dier.14
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Een negental wasbeerhonden is in de afgelopen vijftien 
jaar onderzocht. De doodsoorzaken waren verkeer (4x), 
afschot (3x) en onbekend (2x). Deze dieren zijn door het 
RIVM onderzocht op het voorkomen van E. multilocularis, 
maar waren negatief. Echter, met de toenemende 
besmettingsgraad van vossen, kunnen ook wasbeerhon-
den besmet worden en zo een extra eindgastheer vormen 
voor E. multilocularis.
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AHS Arthrogrypose Hydroencephly Syndrome
AIDS Acquired immune deficiency syndrome
AIV Aviaire Influenza  virussen
BoN Botulinumtoxine
BoNT Botuline neurotoxine
BSE Boviene spongiforme encefalopathie
BIP Buitengrens Inspectie Post
BuRO Bureau Risicobeoordeling en 

Onderzoeksprogrammering
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CCHFV Crimean-Congo hemorrhagische 

koortsvirus
CDI Clostridium difficile geassocieerde infectie
CIb Centrum Infectieziektebestrijding
CMV Centrum Monitoring Vectoren
COI Cost of Illness
CVI Centraal Veterinair Instituut
DAEC Diffuus-adhererende Escherichia coli
DALY Disability Adjusted Life Years
DWHC Dutch Wildlife Health Centre
EAEC Enteroaggregatieve Escherichia coli
EBLV European Bat Lyssavirus
ECDC European Centre for Disease Prevention 

and Control
EFSA European Food Safety Autority
EHEC Enterohemorragische Escherichia coli
EIEC Enteroinvasieve Escherichia coli
EPEC Entero-pathogene Escherichia coli
ESBL Extended-Spectrum Beta-Lactamase

ETEC Enterotoxigene Escherichia coli
EU Europese Unie
EWRS Early Warning and Response System
GD Gezondheidsdienst voor Dieren
GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GWWD Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren
HPAI Hoogpathogene Aviaire Influenza
HUS Hemolytisch-uremisch syndroom
I&R Identificatie en Registratie
IRAS Institute for Risk Assessment Sciences
KI Kunstmatige Inseminatie
KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen
LPAI Laagpathogene Aviaire Influenza
MERS-CoV Middle East respiratory syndrome 

coronavirus
MLST Multi-Locus Sequence Typing
MLVA Multiple-Locus Variable number tandem 

repeat Analysis
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus
NCD Newcastle disease
NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
NEPLUVI Vereniging van de Nederlandse 

Pluimveeverwerkende Industrie
NCvB Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
NVIC NVWA Incidenten en Crisis Centrum
NRL Nationaal Referentie Laboratorium
NVWA  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
OIE  World Organisation for Animal Health
PCR Polymerase Chain Reaction

5
Afkortingen
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PEP Post-expositie-profylaxe
PFGE Pulsed field gelelectroforese
PUUV Puumala-virus
PVE Productschap Vee Vlees en Eieren
RASFF Rapid Alert System for Food and Feed
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu
RVF Rift Valley fever
SARS Severe acute respiratory syndrome
SBV Schmallenbergvirus
SEOV Seoul-virus
SIV Simian Immunodeficiency Virus
SKV Stichting kwaliteitsgarantie vleeskalveren
SRRC Seal Rehabilitation and Research Centre
ST Sequence type

STEC Shigatoxineproducerende Escherichia coli
Stx2 Shigatoxine 2
SvZ Staat van zoönosen
TIE Team Invasieve Exoten
TRACES TRAde Control and Expert System
TSE transmissible spongiform encephalopathy
TULV Tula-virus
UBN Uniek bedrijfsnummer
vCJD variant Creutzfeldt Jakob Disease
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport
WNV West Nijlvirus
WPG Wet Publieke Gezondheid
WTO World Trade Organization
WUR Wageningen University & Research centre
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