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Dit document bevat een overzicht van niet (aan NVWA) meldingsplichtige zoönotische dierziekten bij pluimvee die mogelijk een risico kunnen vormen voor bezoekers aan
stallen, inclusief het ziektebeeld bij het dier, de transmissieroute naar de mens, mogelijke maatregelen om transmissie naar bezoekers te voorkomen en een overweging of
het melden van een dergelijke ziekte aan de GGD van toegevoegde waarde zou kunnen zijn.
Dit overzicht is tot stand gekomen op basis van grondig literatuuronderzoek en interviews met verschillende dierenartsen uit het veld en veterinair parasitoloog Paul
Overgaauw van IRAS/UU. Er zijn vier overzichten gemaakt voor ziekten die voorkomen bij varkens, rundvee, kleine herkauwers en pluimvee.
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De laatste jaren is er in de humane en veterinaire geneeskunde steeds meer aandacht voor het One Health principe. Men is het eens over het belang van goede contacten
en uitwisseling van signalen tussen beide werkvelden. De GGD kan een centrale rol vervullen bij het verzamelen van signalen van dierenartsen over niet-meldingsplichtige
dierziekten en inventariseren van de situatie (signaalverificatie, personen at risk, behoefte aan maatregelen of informatie). Ook kan de GGD de vertaalslag maken naar mate
van risico en handelingsperspectief voor publiek en naar de huisartsen. Met een meldingsstructuur is het mogelijk verheffingen te signaleren binnen een regio (surveillance)
en tijdig te handelen.
Om te beoordelen of het zinvol is een structuur op te zetten waarbinnen dierenartsen hun signalen kenbaar kunnen maken aan de humaan geneeskundigen dienen de
omvang en de mogelijke ernst van het probleem (verwachte vóórkomen van niet-meldingsplichtige zoönosen en de ernst van gezondheidsproblemen bij mensen) bekend
te zijn. Er moet een keus gemaakt worden welke zoönosen relevant kunnen zijn om op te nemen in een meldingsstructuur/surveillance-systeem. Bijgevoegd overzicht kan
een bijdrage leveren aan deze discussie.
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Overzicht niet (aan NVWA) meldingsplichtige zoönotische dierziekten – PLUIMVEE

Overzicht niet-meldingsplichtige zoönosen* PLUIMVEE
NB meldingsplichtig voor dierenarts en/of veehouder zijn onder meer:
Aviaire influenza en Salmonella.
Deze ziekten zijn niet in het overzicht meegenomen.
*Van verschillende verwekkers is nog niet (helemaal) bekend of ze zoönotisch zijn. Om het overzicht zo compleet mogelijk te maken zijn deze verwekkers wel meegenomen maar is
aangegeven dat er twijfel dan wel discussie over bestaat. Wanneer al bekend is dat de verwekker niet-zoönotisch is maar de verwekker veel lijkt op/uit dezelfde groep komt als een wel
zoönotische verwekker is deze voor de volledigheid meegenomen maar cursief gedrukt.

Endoparasieten
(wormen, protozoa)
VERWEKKER

ZIEKTEBEELD DIER

INCIDENTIE IN NL
(BOERDERIJ)

ZIEKTEBEELD MENS

TRANSMISSIE DIER NAAR MENS

PREVENTIE MOGELIJK

Ascaridia galli

Pluimvee (kippen)
kunnen mogelijk
fungeren als
tussengastheer. (1)

?

Ascaridiose

Alimentair: mogelijk risico bij eten
rauwe kippenlever. (2)

Geen rauwe lever eten.

(pluimvee)
Ascaridia columbae
(duif)

Trichobilharzia ocellata
(Platworm)

Meestal: asymptomatisch
Soms: leverproblemen, hoesten en
astmatische klachten (3,4,5,6)
Zelden/mogelijk: viscerale larva
migrans. (4,5,8)

Leverafwijkingen bij
larva migrans. (2)

De parasieten komen
voor bij vogels. De
definitieve gastheren
zijn watervogels (9,10)

?

Incubatietijd: astmatische klachten
(wanneer de larven door de longen
trekken): 10-14 dagen na opname
infectieuze eieren. (6)
Cercariën derma-titis
(zwemmersjeuk) (9,10)
Na penetratie van de larven (cercariën)
in de huid: prikkende/ jeukende
sensatie gedurende ca. een uur. Daarna
ontstaan heftig jeukende papels en
plaques. (9,10)
Bij herhaalde blootstelling: heftigere
reactie, hoofdpijn, koorts. (9,10)
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Is geen zoönose. (49)

Geen overdracht bij direct
contact.

Zoönose?

Contact met (zoet) water waarin
poelslakken zitten.

Contact met oppervlaktewater
(met slakken) vermijden. (9,10)

Watervogels (bv. eenden) scheiden
eieren uit met mest, tussengastheer
zijn slakken (met name: lymnaeide
slakken of poelslakken). De slakken
scheiden na enkele weken duizenden
larven (cercariën) uit. (9,10)

Na zwemmen in
oppervlaktewater (met slakken)
goed afspoelen en afdrogen.
(9,10)

Overzicht niet (aan NVWA) meldingsplichtige zoönotische dierziekten – PLUIMVEE

Incubatietijd: enkele minuten tot 24-48
uur na zwemmen in oppervlaktewater.
(9,10)

Cryptosporidium
(protozoa)

Cryptosporidiose

?

(11,12,13,14,15)

C. meleagridis
(Kalkoen, kip)

C. baileyi
(Kip, kalkoen,
struisvogel, eend)

Diarree-achtige
ziektebeelden. (11,12)
Respiratoir beeld met
sterfte bij vleeskuikens.

Fecaal-oraal (ingestie), inhalatie. (13)

Van asymptomatisch dragerschap tot
diarree met ernstig vocht- en
gewichtsverlies en overlijden.
Ziektebeeld is vergelijkbaar met C.
parvum/hominis.

Na C. hominis en C. parvum is C.
meleagridis de meest gevonden
Cryptosporidium-species bij de mens.

Handen wassen na contact met
dieren / mest.
Extra alertheid bij mensen met
immuunstoornissen.

(12,13)

Risicogroepen:
Kinderen onder de 5 jaar en
immuungecompromitteer-den hebben
meer kans op klinische verschijnselen.

(12)

?

(13)

C. galli
(Kip) Niet zoönotisch

Giardia duodenalis

Cryptosporidiose

HIV-patiënten hebben bij een infectie
met C. meleagridis meer kans op
darmklachten en misselijkheid. (15)

G. duodenalis is in de
faeces van vogels
gevonden maar geeft
geen verschijnselen. (16)

?

Bij HIV-positieve kinderen veroorzaakt
een infectie met C. meleagridis eerder
diarree dan een infectie met C. parvum
of C. hominis . (11)
Giardiasis
Asymptomatisch.
Gastro-enteritis, mild en self-limiting tot
langdurige klachten. (3,5)
Incubatietijd: meestal 14 dagen. (3)
Risicogroepen: mensen met
immuunstoornissen hebben een
grotere kans op chronische giardiasis.

Pluimvee mogelijk vehikel
(mecahnische vector) om
Giardiacusten en –oöcysten over te
dragen. (15,16)

Handhygiëne na aanraken dier,
uitwerpselen.

Giardia komt bij dieren voor maar de
rol van Giardia als zoönose is nog niet
duidelijk. In Nederland is de
belangrijkste transmissieroute
waarschijnlijk die van mens tot mens.
(3)

(3)

G. ardeae
G. psittaci

Niet zoönotisch, kunnen
wel ziekte bij vogels
geven. (16)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Ectoparasieten
(insecten, mijten)
VERWEKKER

ZIEKTEBEELD DIER

INCIDENTIE IN NL
(BOERDERIJ)

ZIEKTEBEELD MENS

TRANSMISSIE DIER NAAR MENS

PREVENTIE MOGELIJK

Dermanyssus
gallinae

Onrust (17)

Mn. een probleem bij de
leghennen-houderij. (17)

Acariasis (10)

Direct: contact met dier.

Oude vogelnesten verwijderen (49)

Fijn papulaire prurigo. Hevig
jeukende papeltjes mn. op bedekte
delen (onderarmen),
eczeemachtige uitslag. (10)

Indirect: via besmette
oppervlakken.
Komen soms het huis binnen (op
zoek naar bloed) vanuit verlaten
vogelnesten. (49)

Rode bloedmijt,
vogelmijt, ook wel
bloedluis of
kippenbloedmijt

Effectieve
behandelingsmethoden
ontbreken daar deze
(middelen) niet meer zijn
toegestaan in de EU. (17)
Het verhitten van een lege
stal gedurende ca. 48 uur
tot een temperatuur op de
grond van 42 graden doodt
alle bloedluizen en eieren.
(49)

Mondeling DA: komt
veel voor, wordt
bestreden maar er
treedt resistentie tegen
de middelen op.
Bijkomend probleem
van de rode bloedluis is
dat deze drager is van
bv. Salmonella.

Ernstige infestatie geeft
afname van eierproductie
(kip), reproductie (haan) en
gewichtsverlies afname in
gewichtstoename, anemie
en sterfte bij kuikens. (5)

Ceratophyllus
gallinae
(Vogelvlo)

Draagt verschillende
ziekten over: C.
psittaci , Coxiella burnetii,
Salmonella spp.,
Erysipelothrix
rhusiopathiae, Listeria
monocytogenes, en Fowl
pox virus(16)
Ernstige vlooieninfestatie
geeft vermagering en
vermindering
eierproductie,
bloedarmoede. (5)

Mondeling DA: ziet hij
nauwelijks.

De vogelvlo veroorzaakt een nietspecifieke prurigo. (9)
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Zit in nesten en bv.
stro/bodembedekker, komt alleen
op pluimvee voor bloedmaal. Maar
valt ook mensen, andere vogels en
dieren aan. (5)

?
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Schimmels
(Trichophyton, microsporum)
VERWEKKER

ZIEKTEBEELD DIER

INCIDENTIE IN NL
(BOERDERIJ)

ZIEKTEBEELD MENS

TRANSMISSIE DIER NAAR MENS

PREVENTIE MOGELIJK

Cryptococcus
neoformans
(schimmel/gist)

Cryptococcose

Mondeling DA: ziet
hij niet.

Cryptococcose

Inhalatie van pathogene aërosoelen.
Cryptococcus spp bijna altijd via
bronnen uit omgeving (mn. door
inhalatie), soms door opvegen van
opgedroogde faeces (mn. van duiven)
of opruimen van duivennesten.

Adembescherming bij activiteiten
waar potentieel pathogene
aërosolen vrijkomen ook van
belang i.v.m. bescherming tegen
C. psitacii).

(5,18,19)

Wondhygiëne.

(Duiven, kippen, zwaan)
(19)

Duiven en kippen:
Asymptomatisch
(meestal), scheiden wel
C. neoformans uit in de
faeces. (18,19)

Komt ubiquitair
voor. (19)

Meeste mensen (zonder onderliggend
lijden) worden niet ziek. (19)
Longonsteking, CZS
(menigoencephalitis), sterfte
(mortalitiet afhankelijk van
gezondheidstoestand voor besmetting
en behandeling). (19)

Ook infectie via verwondingen (5)
Niet relevant als zoönose. (5)

Huidafwijkingen (lokaal) bij
wondinfectie. (5)

Microsporidia
o.a.
Enterocytozoon
bieneusi,
Encephalitozoon
cuniculi, E intestinalis, E
hellem.

Watervogels: E. hellum:
enteritis, hepatitis,
keratoconjunctivitis,
lagere luchtweginfecties
nefritis, sinusitis. (18)

?

Risicogroepen: Personen met leukemie,
diabetes mellitus, rheumatoïde arthritis
en levercirrhose hebben meer kans om
ziek te worden na infectie.
Imuunincompetente personen, (aids,
orgaantransplantatie)
hebben meer kans op een meningoencefalitis. (5,19)
Microsporidiose
Keratitis, diarree (5,18) urinewegproblemen, respiratoire aandoeningen,
sinusitis, otitis en gegeneraliseerde
systemische ziekte. (18)
Risicogroepen: mensen met een
immuunstoornis (bv HIV-positieve
personen) kunnen chronische diarree
krijgen en kan de ziekte zich systemisch
ontwikkelen. (5)

Directe transmissie van dier naar mens
is niet bewezen. (19,20)

Feco-oraal, opname van besmet
voedsel of water, ook bv. zwemwater.
aërosol. Mogelijk door vectoren. (5)
Direct contact met een besmette vogel
of alimentair. (18)
Sporen blijven lang (> jaar) infectieus
in koud water, door geringe grootte
kunnen ze door waterfilters heen.
Water speelt daardoor waarschijnlijk
een belangrijke rol in de transmissie
van microsporidiën van E. hellem
(geassocieerd met wilde watervogels).
(18)
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Wijze van eventuele overdracht
door pluimvee niet helder.
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Trichophyton
mentagrophytes
(ringworm)

?

?

Ringworm

Direct contact met besmet dier.

T. mentagrophytes geeft met name
tinea corporis en tinea barbae; in
mindere mate tinea capitis. (21)

Via sporen in de omgeving (overleven
lang in de omgeving.)

Moeilijk te voorkomen.

Geen zoönose.
T. gallinae: dierspecifiek (21)
T. gallinae (kip)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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Bacteriën
VERWEKKER

ZIEKTEBEELD DIER

INCIDENTIE IN NL
(BOERDERIJ)

ZIEKTEBEELD MENS

TRANSMISSIE DIER NAAR MENS

PREVENTIE MOGELIJK

Bordetella avium

Kalkoenen: bordetellose
bovenste
luchtweginfectie, hoge
morbiditeit, lage
mortaliteit.
Verminderde groei en
vatbaarder voor
secundaire infecties. (22)

Mondeling DA: ziet hij
nooit.

Mogelijk zoönotisch (23)

? Zoönose?

?

Overdracht via besmette teken (Ixodus
ricinus). Deze kunnen op (gezond)
pluimvee zitten. Dier alleen
transportvehikel.

Preventie tekenbeten, tijdig
(binnen 24 uur) verwijderen van
de teek. (10) (=een algemeen
geldend advies bij bezoek
natuur, gras etc.)

Bordetella hinzii

Kalkoen, eend, duif
(wel kolonisatie, geen
ziekte). (24)

Borrelia burgdorferi

Vogels kunnen wel
besmet worden met B.
burgdorferi maar dragen
dit niet over op de teek.
Wél kan een (uit andere
reservoir) besmette teek
op een vogel zitten.

Kinkhoest(achtig ziektebeeld) bij
oudere patiënten met onderliggend
longlijden en bij patiënten met
Cystic Fibrose is beschreven. (23)
Geen public health probleem. (22)

?

Case reports bij oudere en/of
immuungecompro-mitteerde
mensen: septicaemie en
bacteriemie. (5,24)
Ziekte van Lyme
Symptomen van huid, zenuwstelsel,
hart, malaise; afhankelijk van
stadium ziekte). Ook asymptomatisch doormaken komt voor. (10)

(16,18)

(16,18)

Brachyspira spp.
B. pilosicoli is ook voor
de mens pathogeen.
(Bij pluimvee 7 soorten
aangetoond, bv.
B.intermedia en
B.alvinipulli zijn alleen
voor dier pathogeen.

Aviaire Intestinale
Spirochetose (AIS)
Beschadiging van
(blinde) darmepitheel,
chronische lichtbruine
schuimige diarree,
bevuilde veren en
eieren, productiedaling.

Op circa 70% van de
legbedrijven in
Nederland komt
Brachyspira voor, vaak
pathogene types. (25)

Colitis, chronische diarree, buikpijn,
failure tot thrive, rectaal
bloedverlies. (27)
Risicogroep: bij
immuungecompromiteerden en
verstandelijk gehandicapten is
behalve colitis ook sepsis
beschreven. (27)

(25,26)
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Mogelijk zoönotisch via door mest
gecontamineerd water en voedsel. (27)

Voedselhygiëne.
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Chlamydia psittaci

Asymptomatisch of
subklinisch: dier kan wel
intermitterend de
bacterie uitscheiden, bv.
bij stress. (18)

Mondeling DA:
vóórkomen onbekend,
geeft geen klachten bij
dier.

Benauwdheid, lethargie,
anorexie, (eier-)
productiedaling, snot en
zelfs sterfte. Ziekte en
sterfte afhankelijk van
vogelsoort en kiem. (18)
Clostridium botulinum
(BoNT type C)

Clostridium perfringens

Uitbraken in pluimvee
worden mn veroorzaakt
door type C, deze is voor
de mens niet
pathogeen.(26)
Vleeskuikens:
darmprobleem, sterfte,
groeidaling.
(17)

Necrotiserende
enteritis. (28)

Enterococcus spp
o.a.Enterococcus
faecalis

Gangreneuze dermatitis
bij kippen en kalkoenen.
Veroorzaakt door C.
perfringens type A,,
Clostridium septicum, of
Staphylococcus aureus,
ook menginfecties. (5)
Verhoogde uitval,
welzijn problemen. (28)
Zieke, kreupele kuikens.

E avium, E durans, E
faecalis, E faecium, en E
hirae worden ook
gevonden bij pluimvee.

(17)

Ornithose
Hoesten, milde luchtwegklachten
tot ernstige pneumonie. Maar ook:
diarree, conjunctivitis, artritis,
genitale problemen. (16) ,
endocarditis, mypcarditis, sepsis. (5)

Inhalatie van opgedroogde excreta
(oogvocht, snot of uitwerpselen) van
geïnfecteerde vogels. Materiaal blijft 8
maanden infectieus. (10,18)

Adembescherming.

n.v.t.

n.v.t.

Alimentair (na eten van met toxinogene
C. perfringens besmet voedsel. (29)

Hand- en voedselhygiëne.
Wondhygiëne.

Nat schoonmaken. Tijdens
schoon-maken van stallen geen
publiek.

Onbehandeld: mortaliteit 15–20%
(5) 20-50% (10), daalt met
behandeling tot <1%. (5,10)

n.v.t.

Clostridium komt
ubiquiteus voor bij
pluimveehouderijen, in
de omgeving, darm en
op de huid van
pluimvee. (5)
Mondeling DA: ziet hij
regelmatig, komt ook uit
ingezette kweken. Komt
mn. in combinatie met
coccidiose voor bij jonge
vleeskuikens.

Toename van
enterokokkenproblemen bij
vleeskuikens
gerapporteerd in 2009.

Incubatietijd: 1-4 weken. (10)
Alleen BoNT A, B, en E voor mens
toxisch. (26)

C. perfringens type A:
voedselvergiftiging, gastroenteritis.(29)
C. perfringens type C:
Gastro-enteritis
necrotische enteritis.(29)

C. perfringens komt algemeen voor in
het milieu in grond, vuil, stof en in mest.
Sporen zijn heel resistent. (26)

Incubatietijd: Type A 8-24 uur.(29)
Risicogroepen: Ouderen en
verzwakte personen. (29)

Behoort tot de normale darmflora,
vrouwelijke genitale flora en soms
mondflora van mensen.
Mogelijk zoönotisch. (31,32)

(30)

Urineweginfecties, endocarditis en
sepsis. (32)
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Alimentair?
Contact met mest?
Transmissieroute niet duidelijk. (32)
Veel kant-en –klare pluimvee(vlees)
producten blijken te zijn gecontamineerd met enterokokken dit is niet
geassocieerd met voedselinfecties bij
mensen. (5)

?
Voedselhygiëne
Handhygiëne
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Erysipelothrix
rhusiopathiae

Vlekziekte
Kip: zwakte, depressie,
diarree, plotse dood. Bij
de toom: licht
verhoogde sterfte
gedurende langere
periode. Bij legkippen:
afname eierproductie.
(25)

Kalkoen: gezwollen
kopversierselen,
oogontstekingen en
diarree. (25) Acute
sterfte van meerdere
dieren. (3,5,25)
Watervogels: ernstig
ziektebeeld met sterfte.
(18) Bacterie komt
binnen via wondjes.
(17,25)

Escherichia coli

Dier kan
asymptomatische drager
zijn maar bacterie wel
uitscheiden. (5)
Ziekteverschijnse-len
afhankelijk van porte
d’entrée en leeftijd van
het dier. (5)
Vleeskuikens en
kalkoenen: uitbraken
van artritis en
osteomyelitis, vaak
geassocieerd met
luchtwegproblemen (5)
Vleeskuikens:

Mondeling DA: ziet hij
incidenteel bij
leghennen en
kalkoenen.
Toename bij industriële
pluimveebedrijven. Mn.
bij legbedrijven met
alternatieve productie
(scharrel, volière en biologisch gehouden
dieren). (25)

Begin met huidklachten. Gezwollen
blauwrode huid rondom
verwonding. Jeuk, branderig gevoel.
Vervolgens uitbreiding met
lymfklierzwelling, verhoging,
cellulitis, en (zelden) artritis van
vingergewrichten. Infectie kan
weken tot maanden duren. (3,5,26)
Soms systemisch: endocarditis;
sepsis. (5)

Direct contact met dier, meestal via
huidverwonding of slijmvlies (mond).

Wondjes bedekken.
Handhygiëne. Wondhygiëne. (3)

(5,26)

Gezonde dieren scheiden de bacterie
uit in de mest. (26)
Besmetting treedt ook op vanuit de
omgeving (grond) via huidwondjes of de
slijmvliezen. (5,26)

Incubatietijd: 1-2 dagen. (3)
Verhoogde rapportage
van vlekziekte bij kippen
door de
Gezondheidsdienst voor
Dieren (GD), mn. bij
leghennen met uitloop.

Risicogroepen: mensen met
immuunstoornis gevoeliger voor
systemische ziekte. (5)

(33)

Op kalkoen-bedrijven
komt nauwelijks nog
vlekziekte voor. (25)

Mondeling DA: komt
heel veel voor. Is dé
kiem om met antibiotica
te behandelen.
Commensaal bij dieren.

Urineweginfecties

Ingestie van besmet voedsel.

Mn. e. coli met resistentiegenen
(Extended Spectrum Beta
Lactamase) levert risico op voor de
(immuungecompromitteer-de)
mens.

Feco-oraal: via contact met faeces. (5)

E. coli bij pluimvee is over het
algemeen gastheerspecifiek. Dit
betekent dat het type dat bij
pluimvee problemen veroorzaakt,
geen
9
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Inhalatie: bij slechte ventilatie komt
e.coli in de lucht en in de longen. (35)
E. coli overleeft weken in faeces of
grond. Overdracht naar mens via de
voedselketen is waarschijnlijk. (36)

Hand- en voedselhygiëne.
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respiratoire
aandoeningen,
uitval. (17)

problemen veroorzaakt bij andere
dieren en mensen. (34)

Leghennen: eileider- en
buikvliesontsteking.
Sterfte. (34)

Mycobacterium avium
(50 serotypes, 3
pathogeen voor vogels)

Pasteurella multocida

Jonge kuikens:
dooierrestontste-king
(Omphalitis) (34)
Aviaire tuberculose
Geeft geen typische
verschijnselen bij
pluimvee.
Gewichtsverlies, zwakte,
sufheid. Afhankelijk
aangedane organen:
diarree, verlamming,
ascites. (18,37)
Vogels scheiden de
bacterie intermitterend
uit. (18)
Vogelcholera
Vooral kalkoenen zijn
gevoelig voor P.
multocida. (39)
Acute infectie:
sterfte door
bloedvergiftiging.
Chronische infectie:
gezwollen kammen en
lellen, neusuitvloeiing .

Mondeling DA: ziet hij
nooit.

Atypische mycobacteriose.
Potentiele zoönose (18)

In pluimveehouderijen is
een afname van aviaire
TB door veranderingen
in de
houderijtechnieken, bv.
all-in all-out en houden
van één bepaalde
leeftijd. (37)

Mondeling DA: ziet hij
zelden.
e

In het 1 kwartaal van
2012 maakt GD melding
van een toename van P.
multocida-meldingen bij
kippenbedrijven. (40)

Gelokaliseerde lymfadenitis,
longproblemen en gedissimineerde
infectie. (37)

Risicopersonen:
Immuungecompromitteer-den, bv.
bij AIDS-patiënten (18,37,38) en
post-transplantatie. (37)
Bij werknemers in contact met
pluimvee zijn verhoogde
antistoftiters gevonden, aanwijzing
voor subklinische infecties. (41)

Lokale infectie, ernstige cellulitis die
kan verergeren tot osteomyelitis en
septicaemie en ook
luchtweginfecties zijn beschreven
na beet van hond/kat en varken.
(39)

(40)

Meningitis is beschreven maar
zeldzaam mn. na hersenchirurgie of
andere portes d’entrées naar de
10
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Ingestie van besmet voedsel. Bacillen
komen uit ulcererende laesies in de
(vogel)darm en worden uitgescheiden
met de faeces, of op eieren. (37)

Voedselhygiëne.

Inhalatie van aërosolen geeft long TB.
(37)

M. avium kan jaren in de omgeving
overleven. (18,37)
Bij AIDS-patiënten verloopt de
transmissie vooral via de GI-route
(faecaal-oraal). (37)
Transmissie van pluimvee naar mensen
is niet bewezen maar ook niet
uitgesloten.(39)
Transmissie via hond/kat en varken
beschreven, mn. na likken, beten of
krabben (speekselcontact en
verwonding). (39,41,42)

Wondhygiëne,
Beschermende kleding en
handschoenen bij contact met
zieke dieren.

Overzicht niet (aan NVWA) meldingsplichtige zoönotische dierziekten – PLUIMVEE

hersenen. (42)
Risicopersonen: Personen met
leverdisfunctie hebben een grotere
kans op bacteriemie die gewrichtsof luchtwegklachten kan geven en
kan leiden tot sepsis. (39)

Staphylococcus aureus

Artritis, synovitis,
gangreneuze dermatitis
(na huidverwonding).
(5,28)

Jonge kuikens:
navelinfecties. (5)
S. aureus is een huid- en
darmcommensaal die bij
verwondingen kan
leiden tot lokale
abcessen maar ook
ziekten kan veroorzaken
zoals synovitis, artritis,
osteomyelitis en
endocarditis. (5)

Mondeling DA: S.
aureus-infecties ziet hij
regelmatig maar MRSA
vrijwel nooit.
De helft van de gezonde
vleeskuikens is drager
van S. aureus. (43)

Mensen met verstoorde afweer
(door medicatie , immuunstoornis
of behandeling) hebben meer kans
op infectie. Personen met een porte
d’entrée naar de hersenen hebben
een grotere kans op meningitis. (42)
Lokale huidinfectie, (vaak
secundaire infectie van een reeds
bestaande
laesie), incidenteel (ernstige)
infecties
bv. endocarditis en osteomyelitis.
(44)

Invasieve ziekte, sepsis, TSS. (5)
Vleeskuiken-bedrijven:
in 2011 bij 8% (4/50) van
de onderzochte
bedrijven was MRSA
aanwezig in de kuikens
en/of stof. (43)

Bij pluimvee wordt vaak
synovitis met
kreupelheid gezien. (5)
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Direct contact met dieren (wondjes).
(5,44)

Direct contact met besmette dieren.
Indirect via besmette omgeving.
Inhalatie van met MRSAgecontamineerde aërosolen. (43)

Wondhygiëne, wondjes
afdekken.
Adembescherming.
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Virussen
VERWEKKER

ZIEKTEBEELD DIER

INCIDENTIE IN NL
(BOERDERIJ)

ZIEKTEBEELD MENS

TRANSMISSIE DIER NAAR MENS

PREVENTIE MOGELIJK

Rotavirus

Digestiestoornis

GD heeft 100
vleeskuiken-bedrijven
onderzocht: meer dan
90% positief voor
Rotavirus A en ca. 50
% positief voor
Rotavirus D. (45)

Gastro-enteritis:
overgeven, 1 tot 2 dagen later
gevolgd door diarree. Koorts boven
39°C . Verloopt bij volwassenen
meestal subklinisch. (10)

Feco-oraal

Handhygiëne

(45)

Incubatietijd: 2-4 dagen. (10)
Risicogroepen: jonge kinderen en
ouderen hebben een grotere kans
op uitdroging. Mn. bij kinderen met
immunodeficiëntie kan de ziekte
zeer ernstig tot fataal verlopen. (10)
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Rol als zoönose nog niet duidelijk.
Rota is zeer species-specifiek. Wel
aanwijzingen voor mogelijkheid van
humane besmetting maar niet
frequent (terwijl Rota veelvuldig bij
dieren voorkomt). (10,46,47,48)
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