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Waar komen zoönosen vandaan?

● Landbouwhuisdieren
● Vectoren (die zich voeden op gewervelde dieren)
● Wild levende dieren (inclusief exoten)
● Gezelschapsdieren

Huis-, tuin- en keukenzoönosen vind je in alle 4 de categorieën
(direct contact, via ontlasting, via besmet voedsel/water, via lucht)
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Een van meest beruchte huis- tuin- en keuken
zoönosen in de wereld

RABIËS

● Jaarlijks wereldwijd 40.000-70.000 sterfgevallen, meestal na
hondenbeet door rabide hond

● minimaal 10 miljoen mensen jaarlijks behandeling nodig na 
mogelijke blootstelling aan rabiësvirus.

● ‘Ver van ons bed’: in EU zoönose rapportage 0-2 gevallen per jaar
● NL is officieel rabiës-vrij, 
● slechts 3 importgevallen in laatste 30 jaar
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Meest voorkomende tuin-zoönose? 
ZIEKTE van LYME
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-24.042 meldingen 2012-2014 
tekenradar.nl: 20% in tuin

- 8.043 gemelde tekenbeten
WUR 2006-2010: 31% in tuin



Een huis-zoönose in opmars?
PSITTACOSE

2013: 67% meldt
vogels in thuissituatie
als meest
waarschijnlijk bron
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De keuken-zoönosen zijn klassiekers
Infectie van consumenten via voedsel, milieu, direct contact

– Toxoplasma gondii: 3620 DALYs per jaar (ca 500-1500 
ziektegevallen pjr)

– Campylobacter: 3000 DALYs per jaar (99.000 ziektegevallen 2013)

– Salmonella: 700 DALYs per jaar (28.000 ziektegevallen 2013)
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Toxoplasma, huis- tuin- en keuken in één!
● Consumptie besmet vlees of besmette groenten en fruit

(EU schatting 30-63% infecties bij zwangeren via vlees)

● ‘Consumptie’ oocysten uit kattenfeces via besmette aarde (tuinieren, 
zandbak) of tijdens verschonen kattenbak
(EU schatting 6-17% infecties bij zwangeren via aarde)

● Verticale overdracht tijdens zwangerschap
(schatting 2 congenitale infecties per 1000 levendgeborenen in NL)

● Zelden: Overdracht bij weefseltransplantaties

● Preventie: mijden blootstelling 1e trimester zw.schap
verhitten/invriezen/decontamineren vlees
lange termijn: ontwikkelen kattenvaccin
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Huis-, tuin- en keuken zoönose met exotisch teintje
Import zoönosen via (il)legale handel in dieren (producten), met 
name exoten

Voorbeelden:
● Handel in puppies uit Zuid- en Oost-Europa (of meenemen

zwerfhonden – en katten)
● Baylisascaris in wasberen (groeiende populatie in Duitsland)
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Zicht op huis- tuin- en keukenzoönosen verbeterd
● Surveillance in wild versterkt

– Dutch Wildlife Health Centre UU: onbegrepen ziekte/sterfte
– RIVM: opzet knaagdiermonitoring systeem muizen/ratten
– CVI: monitoring wilde zwijnen uitgebreid met Brucella

● Surveillance in vectoren versterkt
– Centrum Monitoring Vectoren opgericht (NVWA): monitoren

vóórkomen van teken, muggen, knutten in Nederland
– RIVM/CVI: detectie van pathogenen in teken/muggen

● Surveillance in gezelschapsdieren versterkt
– Paarden GD Helpdesk
– Gezelschapsdieren helpdesk bij UU
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Op een beestachtig boeiende dag!


