
Zoonosen (Niet relevant voor Food)
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verschijnselen Besmettingsweg
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campylobacter-
jejuni

Campylobacter
jejuni is een
bacterie die in
de darm een
choleraachtig
toxine afscheidt
en zo een
ontsteking van
maag- en
darmslijmvlies
(gastro-enteritis)
veroorzaakt.

Campylobacter
jejuni komt voor bij
heel wat diersoorten
zoals: kippen,
eenden, ganzen,
kalkoenen, varkens,
schapen, runderen,
katten en honden.
In het wild levende
knaagdieren
(muizen en ratten),
insecten en vooral
vogels vormen een
natuurlijk reservoir
van C. jejuni. Ook
bij primaten en bij
fretten komt
campylobacterose
voor.

Campylobacter is één
van de voornaamste
oorzaken van
bacteriële diarree. De
symptomen van een
gastro-enteritis
veroorzaakt door
Campylobacter,
verschillen niet van
maagdarm- infecties
veroorzaakt door
ándere
ziekteverwekkers.
Slechts in zeer
zeldzame gevallen
kent besmetting met
Campylobacter een
dodelijke afloop.

Direct contact met
dieren. De
belangrijkste
besmettingsbron voor
de mens, is
onvoldoende verhit
kippenvlees.
Daarnaast kunnen ook
schaal- en
schelpdieren die in
faecaal verontreinigd
water leven, besmet
zijn met
Campylobacter. Ook
ongepasteuriseerde
melk en drinkwater
kunnen besmet zijn.
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http://wetgeving.qassurance.nl/wetgeving/doku.php/hazards-imis/zoonoses/campylobacter-jejuni
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chlamydia-psittaci Papegaaienziekte,
Ornithose

De bacterie
Chlamydia psittaci.
Er zijn
verschillende
stammen bekend
van Chlamidia
psittaci, deze
hebben vaak een
zekere
gastheerspecifiteit,
dat wil zeggen dat
ze een beperkt
aantal diersoorten
kunnen infecteren.

Het komt voor bij
vogels en
verschillende
zoogdiersoorten
(.schapen, geiten,
runderen).

Acute longaandoening
met niet productieve
hoest en longinfiltraten.
Verder koorts, koude
rillingen, hevige hoofd
en spierpijnen, soms
ook slijmerig sputum
met bloedspoortjes. Bij
zwangere vrouwen kan
het abortus
veroorzaken.

In het wild levende en
gehouden vogels
(papegaaien,
parkieten, duiven)
kunnen dragers zijn.
Vogels kunnen de
ziekte bij zich dragen
zonder er zelf ziek van
te worden. Besmetting
vindt voornamelijk
plaats via inademing
van besmette
luchtpartikels, welke
bestaan uit besmette
vogel excreta (faeces,
snot, oogvocht). Door
contact met besmette,
aborterende schapen
en geiten kan men
worden besmet.

Het
ger
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trichophytum-
verrucosum-t.-
mentagrophytus-
microsporum-canis

Dermatomycose Ringworm,
ringschurft Vervekker

Verschillende
verwekkers van
Dermatomycose
zijn: Trichophytum
verrucosum, T.
mentagrophytus,
Microsporum canis.

Zoogdieren
(evenhoevigen,
paarden,
knaagdieren en
haasachtigen), ook
primaten en fretten.

Ringvormige
huidontsteking,
schimmelinfectie van
huid, haar en nagels.

Contact met besmette
dieren of besmet
materiaal.

Het
ziek
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http://wetgeving.qassurance.nl/wetgeving/doku.php/hazards-imis/zoonoses/chlamydia-psittaci
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erysipelothrix-
rhusiopathiae

Erysipeloid Wordt veroorzaakt
door de bacterie
Erysipelothrix
rhusiopathiae.

Huis- en in het wild
levende dieren, met
name vogels,
zoogdieren (rund,
geit, schaap) en
waterdieren. Ook
vissen en
weekdieren kunnen
het micro-
organisme bij zich
dragen.

Bij de mens
veroorzaakt
Erysipeloid isroos
(huidontsteking), soms
gewrichtsontsteking,
zelden
hartklepontsteking.

Besmetting kan plaats
vinden door direct
contact met zieke
dieren en dragers.
Verder van dierlijke
producten en
voorwerpen die door
dieren besmet zijn. De
verwekker is buiten
het organisme ook
besmettelijk. Contact
met besmette
dompelvloeistof, via
wondjes (bij schapen).
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escherichia-coli-e-
coli

Enterohemorragische
Escherichia coli EH
EC, VTEC, E. coli
0157:H7, Hamburger
ziekte.

E. coli behoort tot
de familie van de
Enterobacteriaceae
geslacht
Escherichia. De
bacterie overleeft
maanden in de
bodem en weken in
water (langer bij
lagere
temperaturen).

Runderen (met
name melkvee) zijn
dragers van deze
voor hen niet
pathogene
darmbacterie
zonder er zelf ziek
van te worden. Ook
bij schapen wordt
EHEC uit de darm
geïsoleerd. Er zijn
twee meldingen van
isolatie van EHEC
bij het paard.

Een infectie met EHEC
kan asymptomatisch
verlopen, zich
beperken tot milde
diarree of bloederige
diarree veroorzaken. 
Hemorragische colitis
wordt gekarakteriseerd
door het plotseling
optreden van heftige
buikkrampen, soms
met braken, zonder
koorts. Na 24 uur volgt
een aanvankelijk
waterige diarree die na
één tot twee dagen
bloederig wordt. 
De klachten duren

Consumptie van
onvoldoende verhit
rundvlees (barbecue).
Naast rundvlees zijn
consumptie van melk,
(oppervlakte)water en
groenten (radijsjes)
geassocieerd met
EHEC-infecties.
EHEC 0157 blijkt
bijzonder zuurtolerant
te zijn. Overdracht
door contact met
(mest van) besmet
vee is aannemelijk
gemaakt, ook kan
zwemmen in
gecontamineerd water
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twee tot negen dagen
(gemiddeld vier dagen)
en gaan over het
algemeen vanzelf over.
Besmetting met de
colibacterie kan ook
leiden tot de ziekte H
US, waarvan de
gevolgen zeer ernstig
kunnen zijn. HUS kan
bijvoorbeeld leiden tot
bloedafbraak en
aantasting van de
nieren en in het ergste
geval verlamming tot
gevolg hebben.

een bron van infectie
zijn. Transmissie van
mens op mens is
belangrijk, met name
in het gezin en op
kinderdagverblijven.

aan
zeg

hantavirus Hantavirus Hantavirose,
Bunyaviridae

Hantavirose maakt
deel uit van de
groep van de
zogenaamde
`hemorragische
koortsen'. In
Europa is de meest
voorkomende vorm
de `Nephropathia
epidemica', een
relatief
goedaardige vorm
in vergelijking tot
andere vormen van
hantavirose.

Knaagdieren De symptomen doen
zich meestal plotseling
voor, ongeveer één tot
vier weken na de
besmetting, en kunnen
bestaan uit: koorts die
kan oplopen tot 40 °C
of rillingen
(griepsyndroom),
hoofdpijn, spier- of
rugpijn, eventueel
gezichtsstoornissen
en, of oogpijn, van
voorbijgaande aard
maar typisch. 
Personen die reeds

De besmetting
gebeurt hoofdzakelijk
via de luchtwegen,
door inhalatie van
virus, partikels die
voorkomen in de
uitwerpselen van
knaagdieren, of door
contact door een beet
van een geïnfecteerd
knaagdier. De
geïnfecteerde
knaagdieren zelf
maken de ziekte niet
door maar blijven wel
drager van het virus
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hantavirose hebben
doorgemaakt, kunnen
de ziekte niet meer
oplopen aangezien er
in hun bloed antistoffen
aanwezig blijven die
hen beschermen tegen
een nieuwe infectie
door het virus.

en kunnen dit via de
urine of de
uitwerpselen
waarschijnlijk
gedurende hun hele
leven uitscheiden.
Gevallen van
hantavirose doen zich
voor wanneer de
lokale populatie van
knaagdieren talrijk is
en/of zwaar
geïnfecteerd is door
het virus. Besmetting
is ook mogelijk door
contact met dode
knaagdieren en bij
bewerking van
besmette tuinaarde.
Er is geen enkele
evidentie dat men de
ziekte kan oplopen via
een persoon die
hantavirose heeft.

influenzavirus Influenza Griep Influenza wordt
door het
influenzavirus
worden
veroorzaakt. Van
het influenzavirus
bestaan drie typen:
A, B en C. Strikt

Er zijn aanwijzingen
dat varkens en
andere dieren zoals
vogels, zeehonden,
hoewel zeer zelden,
als reservoir voor
influenza A-virussen
kunnen fungeren.

Het verloop kan zeer
verschillend zijn,
variërend van
symptoomloos tot zelfs
fataal. Een
symptomatische
influenza heeft vaak
een plotseling begin

Overdracht vindt
plaats door middel van
druppelinfectie, dus
respiratoir, maar ook
door zakdoeken,
handen en andere
gecontamineerde
voorwerpen. Waar

http://wetgeving.qassurance.nl/wetgeving/doku.php/hazards-imis/zoonoses/influenzavirus
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genomen is griep
een andere naam
voor influenza, een
acute besmettelijke
ziekte die aangrijpt
in de luchtwegen.
In het dagelijks
spraakgebruik is
griep de
verzamelnaam
voor tal van
aandoeningen.

met koorts, koude
rillingen, algehele
malaise,
tracheobronchitis,
keelpijn, hoofdpijn,
spierpijn en moeheid.
Het acute stadium
duurt drie tot zeven
dagen. Als complicatie
kan een virale
pneumonie optreden,
gevreesd om de
respiratoire
insufficiëntie (stoornis
in de ademhaling), die
kan ontstaan door
massaal longoedeem.
Dit beeld is deels
verantwoordelijk voor
de sterfte door
influenza. Ook een
secundaire bacteriële
infectie die kan
optreden (met name
de bacterie S. aureus)
uit de neuskeelholte
kan leiden tot de dood.

mensen dicht opeen
zitten worden relatief
meer mensen ziek.

leptospira-
interrogans

Leptospirose
(melkerskoorts)

Syndroom/ziekte van
Weil, Melkerskoorts

Leptospiren zijn
dunne beweeglijke
spirocheten,
behorende tot
Leptospira

Knaagdieren, vooral
ratten, veldmuizen
vo.ssett, vee
(evenhoevigen),
honden kunnen

Het ziektebeeld van
Leptospirose kan
uiteenlopen van mild
tot zeer ernstig
(Syndroom van Weil).

Knaagdieren, in het
bijzonder ratten,
vormen belangrijke
reservoirs voor allerlei
serotypen. Dragers
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interrogans. Er
worden meer dan
200 serotypen
onderscheiden.

dragers zijn. Ook
fretten kunnen
leptospirose krijgen.

Sommige serotypen
neigen ertoe ernstige
leptospirose te
veroorzaken, andere
geven doorgaans
aanleiding tot
betrekkelijk milde
ziektebeelden.
Melkerskoorts van
runderen geeft bij de
mens algemene
ziekteverschijnselen
die nog het meest
lijken op griep. De
symptomen van
Melkerskoorts zijn
onder andere
plotseling opzettende
(doorgaans hevige)
hoofdpijn, koorts,
spier- en
gewrichtspijnen,
lichtschuwheid,
misselijkheid en
braken. Soms worden
lever- en
nierstoornissen (zoals
geelzucht)
geconstateerd. Het
herstel van
Melkerskoorts bij
mensen verloopt vrij
traag (half jaar tot één

zelf hoeven weinig of
geen last te hebben
van hun besmetting.
De infectieroute loopt
van urine van
besmette dieren via
water, voorwerpen of
grond naar wonden of
slijmvliezen als porte
d'entrée bij de mens. 
Het grootste risico
lopen werknemers op
lokaties met veel
diercontacten (ratten,
vee) of daar waar
besmet materiaal of
water aanwezig is.
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jaar), tenzij in een
vroeg stadium
antibiotica worden
toegediend.

rabiesvirus Rabiës
(hondsdolheid)

Rabiësvirus, uit de
familie
Rhabdoviridae,
genus Lyssavirus.
Van dit virus zijn
vier serotypen
bekend. Voor
Nederland zijn
twee typen van
belang: (i) het
klassieke
rabiësvirus
(serotype 1) dat bij
vossen voorkomt
en (ii) het
European Bat
Lyssa (EBL)- virus
bij vleermuizen (dat
nauw verwant is
aan serotype 4, het
Duvenhagevirus
dat voorkomt bij
vleermuizen in
Afrika).

Rabiës is primair
een ziekte bij
zoogdieren: zeer
vatbaar zijn ros,
wolf en jakhals,
redelijk vatbaar zijn
vleermuis, we,
hamster, marmot,
kat en konijn.
Minder vatbaar zijn
hond, schaap, geit
en paard. 
Ook komt rabiës bij
fretten voor. In
landen waar
endemisch rabiës
bij honden
voorkomt, is het
risico van
besmetting van de
mens het grootst.

Rabiës kan op basis
van de klinische
symptomen in twee
typen worden
ingedeeld: rabiës
furiosa en rabies
paralytica. Patiënten
met de eerste vorm
hebben symptomen
van hyperactiviteit en
krampen, terwijl bij
paralytische rabies een
progressieve slappe
verlamming optreedt,
die soms ten onrechte
als Guillain-Barré
syndroom wordt
gediagnostiseerd. In
het ziekteverloop
kunnen verschillende
stadia worden
onderscheiden:
incubatietijd,
prodromale fase
(voorafgaand aan de
ziekte), neurologische
fase, coma en
overlijden. 

Via een beet van een
besmettelijk dier
(hond, kat, vos, vee,
vleermuis of reewild)
of via kleine wondjes
of minimale
huidlaesies (kloofjes)
kan het speeksel
terecht komen in
onderhuids weefsel of
in de spieren. Ook kan
besmetting
plaatsvinden via de
intacte/onbeschadigde
slijmvliezen.
Besmetting van mens
op mens treedt zelden
op. Besmetting van
dier op dier kan tot
stand komen via
bijtwonden of via
zogen.
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http://wetgeving.qassurance.nl/wetgeving/doku.php/hazards-imis/zoonoses/rabiesvirus


(micro)organisme Ziekte
Andere
benamingen Verwekker Reservoir

Symptomen en
verschijnselen Besmettingsweg

Voo
Ned

In de prodromale fase
treden niet-specifieke
symptomen op, zoals
rillingen, koorts,
malaise, anorexie,
misselijkheid, braken
en hoofdpijn. De plaats
van de wond kan
jeuken en pijnlijk zijn,
mogelijk ten gevolge
van proliferatie van het
virus in sensorische
zenuwen. Als de
patiënt deze
verschijnselen krijgt,
wordt de prognose
zeer slecht. In de
neurologische fase
doen zich symptomen
voor, zoals
hyperactiviteit,
nekstijfheid, priapisme,
convulsies en
paralyse. Soms is de
paralyse (verlamming)
vooral duidelijk in de
extremiteit waar de
patiënt is gebeten. Bij
ongeveer de helft van
de patiënten treedt
aerofobie of hydrofobie
op. Er kan schuim om
de mond worden
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gevormd. Bij ongeveer
20% van de patiënten
domineert paralyse het
ziektebeeld (rabiës
paralytica). 
Uiteindelijk raakt de
patiënt in coma. De
ademhalingsspieren
raken betrokken in de
paralyse, de
ademhaling wordt
onregelmatig en apnoe
(tijdelijk ophouden van
de ademhaling) kan
optreden. Over het
algemeen leiden
neurologische,
respiratoire of
cardiovasculaire
complicaties tot de
dood. Er zijn drie
gevallen beschreven
van mensen die de
ziekt e doorgemaakt
en overleefd hebben.
Allen zijn na de beet
gevaccineerd.

salmonella Salmonellose Er bestaat een
groot aantal
Salmonellasoorten
die op hun beurt
kunnen worden

Knaagdieren,
insecten, vogels,
kikkers, vee, apen
en reptielen Door
contact met

S. enteritidis
veroorzaakt een
gastro-enteritis
(ontsteking van het
maag- en

De bacteriën komen
via besmet
oppervlaktewater of
via de handen van
een Salmonelladrager

Aan
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onderverdeeld in
meer dan 2000
variëteiten of
serotypen.

(uitwerpselen van)
honden en katten
kunnen mensen
besmet worden.
Salmonellose komt
ook bij fretten voor. 
De Salmonella-
bacteriën kunnen
voorkomen in het
darmkanaal van de
mens en de
warmbloedige
dieren, maar ook in
oppervlaktewater en
in de bodem.
Levensmiddelen
kunnen door contact
met ongedierte en
insecten met
Salmonella worden
besmet. Zo kunnen
vlees en
vleeswaren,
gevogelte,
zuivelprodukten
(vooral niet-
gepasteuriseerde
melk en kaas),
garnalen en
kikkerbillen
Salmonellabacteriën
bevatten.

darmslijmvlies). Dit is
een meestal milde
ziekte die voor
gezonde mensen
doorgaans onschuldig
is en na enkele dagen
vanzelf verdwijnt. De
infectie blijft meestal
beperkt tot de darm en
de bacteriën komen,
op enkele
uitzonderingen na, niet
in de bloedbaan
terecht. Indien dat
gebeurt, kan een
bloedvergiftiging
optreden met ernstige
complicaties.

in voedingsmiddelen
terecht. Salmonella
enteritidis is sinds
enkele jaren de meest
voorkomende
Salmonella-
besmetting bij de
mens. Ze ontstaat
meestal door het eten
van besmet vlees van
pluimvee of van
besmette eieren.
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streptobacillus-
moniliformis

Rattebeetziekte De bacterie S.
moniliformis.

Knaagdieren, fretten
honden en katten.
S. moniliormis kan
bij conventionele en
overigens gezonde
ratten kan worden
gekweekt uit de
neus-keelholte.

De symptomen zijn bij
de mens niet specifiek.
Bij onbehandelde
rattebeetziekte kan dit
fataal verlopen. De
voornaamste
verschijnselen zijn
hoofdpijn, koorts,
misselijkheid,
huiduitslag en pijnlijke
gewrichten.

Door beten van ratten
en andere genoemde
dieren.

clostridium-tetani Tetanus Tetanus wordt
veroorzaakt door
Clostridium tetani,
een anaerobe,
grampositieve,
sporevormende
bacil.

Alle dieren De periode van
verwonding tot het
optreden van
symptomen kan
variëren van één dag
tot enkele maanden,
hoewel de incubatietijd
zelden langer is dan
twee weken. Hoe
korter de incubatietijd,
des te ernstiger de
uiteindelijke ziekte. In
de meeste gevallen
treedt stijfheid van de
aangezichtsspierstelsel
als eerste verschijnsel
op en gaat
spierstijfheid vooraf
aan spierspasmen.
Aantasting van de
keelholte of

Besmetting treedt op
door contaminatie van
wonden (ook
brandwonden en
speldeprikken) met
straatvuil, aarde,
menselijke- of dierlijke
faeces of stof.

http://wetgeving.qassurance.nl/wetgeving/doku.php/hazards-imis/zoonoses/streptobacillus-moniliformis
http://wetgeving.qassurance.nl/wetgeving/doku.php/hazards-imis/zoonoses/clostridium-tetani
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ademhalingsspieren
leidt tot respiratoire
deficiëntie (problemen
met de ademhaling). In
een later stadium
kunnen de ledematen
aangedaan worden en
ontstaat een volledig
ontwikkeld ziektebeeld
met gegeneraliseerde
spierspasmen
(tetanie). Volledig
herstel duurt bij
degenen die dit
stadium overleven vier
tot zes weken. 
In onbehandelde
gevallen kan de
mortaliteit oplopen tot
70%, afhankelijk van
leeftijd, ernst van het
ziektebeeld en de
beschikbaarheid van
intensive-care-
faciliteiten.

mycobacterium-
bovis

Tuberculose
(tbc)

Mycobacterium
bovis

De drie meest
algemene soorten
mycobacteria zijn:
M. bovis (vee,
honden, .-wijnen,
apen), M. avium
(vogels, zwijnen,

Bij de mens
voornamelijk
longtuberculose.
Knobbelvormige
ontstekingen in longen
en huid. Verder kan
nog voorkomen:

Inademen van
besmette luchtdeeltjes
of contact met
besmette dieren (door
bijvoorbeeld hoesten).
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schapen, apen), M.
tuberculosis (mens,
apen, vee, honden,
zwij-rren,
papegaaien). Komt
ook bij dassen voor,
maar niet in
Nederland. Alle drie
de typen zijn in
staat om ziekte te
veroorzaken bij
mensen en apen,
maar M.
Tuberculosis is de
meest
voorkomende. Oude
wereld apen zijn
vatbaarder voor
Tuberculose dan
nieuwe wereld apen
en mensapen. Apen
kunnen Tuberculose
oplopen in gebieden
waar ze veel
contact hebben met
mensen. De ziekte
kan in afgesloten
gebieden zich erg
snel uitbreiden.

anorexia,
gewichtsverlies,
vermoeidheid, koorts,
verkoudheid en sterk
verslechterde
lichaamsgesteldheid.
Het kan ook jaren
symptoomloos zijn.
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