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Taken Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) 
Vis-, Schaal- en Schelpdierziekten  

 
• Visziekten sinds 1985 
• Schelpdierziekten sinds 2000 
• Schaaldierziekten sinds 2010 

 Team: v.l.n.r. 
● Olga Haenen 
● Ineke Roozenburg 
● Marc Engelsma 
● Michal Voorbergen-Laarman 
● (Dr. Steven van Beurden, inmiddels naar FD) 
● Betty van Gelderen 



Taken NRL voor Vis-, Schaal- en Schelpdierziekten  

Wettelijke taak 
● Diagnostiek bij verdenking aangifteplichtige visziekten 
● Monitoring schelpdierziekten  
● Diagnostiek bij onverwachte sterfte van schaal- en 

schelpdieren  
 Diagnostiek (2e lijn, 1e lijn = dierenarts) 
 Advies vis- en schelpdierziekten (voor viskwekers, 

dierenartsen, overheid, EU, EFSA, OIE, o.a.)  
 Onderzoek vis- en schelpdierziekten (o.a. aan paling- en koi 

herpesvirussen, contact zoönotische bacteriën in vis, 
parasieten, bacteriën van oesters) 
 Zie onze pagina op de CVI website (literatuur etc.) 

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/central-veterinary-institute/Expertisegebieden-Central-Veterinary-Institute/Dierziekten/Vis-en-schelpdierziekten.htm


Taken NRL voor Vis-, Schaal- en  
Schelpdierziekten  

 
Voor dierenartsen, dierentuinen, export (NVWA), 

consumptieviskweek bedrijven, beheerders van wilde 
visbestanden, siervishandelaren, particulieren 

 
Multidisciplinaire diagnostiek: parasitologie, bacteriologie, 

virologie, inclusief moleculaire technieken, 
histopathologie 

palingbedrijf 

Visvirussen IHNV, KHV, herpes 



Welke zijn belangrijk?  
Gramnegatieven zoetwatervis 

Aeromonas salmonicida 
● subsp. salmonicida: furunculose (salmoniden) 
● subsp. nova/atypisch: karper erythrodermatitis 

 Yersinia ruckeri (enteric redmouth disease) 
Edwardsiella tarda (paling, cichliden o.a.) 
Edwardsiella ictaluri (Amerikaanse meerval) 
 Flavobacterium columnare (columnaris ziekte, 

siervis) 
 Flavobacterium psychrophilum (cold water disease, 

salmoniden) 
 



Grampositieven zoetwatervis 

Renibacterium salmoninarum (Bacterial 
Kidney Disease = BKD)(salmoniden) 
Streptococcus iniae (tilapia, siervis o.a.) 
Streptococcus agalactiae (tilapia o.a.) 
Mycobacterium marinum (siervis, paling, 

meerval, o.a.) 
Mycobacterium fortuitum (siervis) 
Piscirickettsia salmonis (salmoniden) 

Foto Streptococcus iniae: wikipedia 

BKD 



Gramnegatieven brakwater- en marine vis 

 Listonella anguillarum (paling, salmoniden, tarbot e.a.) 
 Vibrio ordalii (salmoniden)  
 Vibrio salmonicida (Hitra disease)(Atlantische zalm, 

kabeljauw) 
 Vibrio vulnificus (paling) 
 Photobacterium damselae subsp. piscicida (zeebaars, 

zeebrasem, tong, yellowtail) 
 Tenacibaculum maritimum (allerlei zeevis) 
 Pseudomonas anguilliseptica (zeebaars, paling, tarbot 

o.a.) 



Gram positieven brakwater- en marine vis 

Lactococcus garvieae (yellowtail, paling) 
Streptococcus iniae (Yellowtail, zeebaars, o.a.) 
Streptococcus parauberis (tarbot) 
Streptococcus phocae (Atlantische zalm) 

 
Renibacterium salmoninarum (BKD)  
 (salmoniden)  
Mycobacterium marinum (zeebaars,  

tarbot e.a.) 
Piscirickettsia salmonis (salmoniden) 



Wat vonden wij? 
Furunculose van forel door  
Aeromonas salmonicida salmonicida  
(enkele gevallen) 



Gatenziekte/karper erythrodermatitis 
door atypische Aeromonas salmonicida 
(tientallen gevallen in zoetwater en zeevis) 

tarbot 

koi 



Afrikaanse meerval met secundaire  
Aeromonas hydrophila infectie (vele gevallen) 



Vibrio species bij paling, tong, zeebaars 
(tientallen gevallen in brakwater- en marine vis) 

 
 
 
 



Paling met Vibrio vulnificus 
(23 x op palingbedrijf, 2x in mens) 

Uit: A.Dijkstra et al., 2009, Ned.TvG Zoönose in palingteler 



Forel met Enteric redmouth disease door 
Yersinia ruckeri (enkele gevallen) 



Edwardsiella tarda-infecties  
(enkele gevallen) 

cichlide tarbot 



Red spot disease:  
Pseudomonas anguilliseptica in glasaal 
(enkele gevallen) 



Columnaris-ziekte door  
Flavobacterium columnare (vele gevallen)  



Afrikaanse meerval met multibacteriële 
infectie (vele gevallen) 



Vistuberculose in steur en meerval door  
Mycobacterium marinum 



Tilapia met Streptococcus iniae/S. agalactiae  
(foto’s met dank aan Joyce Evans) 

(een enkel geval) 



Dubbelinfecties... voorbeelden: 

Mycobacterium marinum  
& atypische Aeromonas salmonicida 
(shubunkin) 

Vibrio species & atypische Aeromonas salmonicida 
(tarbot) 



Zoönotische vispathogene bacteriën: 
in warmwater systemen 

 Streptococcus agalactiae (tilapia o.a.) 
 Streptococcus iniae (tilapia o.a.) 
 Edwardsiella tarda (paling, cichliden, siervis) 
 Vibrio vulnificus (paling) 
 Mycobacterium marinum (warmwater siervis, paling, 

Afr.meerval, tilapia, o.a.) 
 Mycobacterium fortuitum (warmwater siervis) 
 
GOEDE HYGIËNE IS GEBODEN!  



Diagnostiek bacteriële visziekten 

 Bij necropsie wordt afgeënt 
 op HIS, cytophaga agar, marine agar, TCBS 
 Incubatie bij 22°C (vissen zijn koudbloedig) 

 
 Bij necropsie wordt een afdrukpreparaatje gemaakt 
 Ziehl Nielsen (ZN-) kleuring door TBC-lab CVI 
 Indien positief ➨ Mycobacterium isolatie en/of PCR 

Verwerking door TBC lab 
 
Tony Eger en collega’s 



Diagnostiek bacteriële visziekten 

 Bacterietypering  
● Biochemie was gangbaar 
● Toen 16S rRNA typering  
● Sinds mei 2013: MALDI TOF 
(Club 5 project 2013-2014) 

 Antibiogram 
 



Profylaxe 
Geïnactiveerde vaccins  
in gebruik: 

Bron: www.imb.ie 

 
 
• Aeromonas salmonicida  
• Vibrio salmonicida  
• V. viscosis  
• V. ordalii  
• Listonella anguillarum  
• Yersinia ruckeri  
• Renibacterium salmoninarum  
• Flavobacterium psychrophilum  
• F. columnare  
• Piscirickettsia salmonis  
• Lactococcus garvieae  
• Streptococcus iniae  
• Photobacterium damselae subsp. piscicida 
• Edwardsiella ictaluri,  o.a. 
  

injectie 

bad 

oraal 



Therapie: bad, oraal, of injectie (dure siervis) 

 In Nederland: geen diergeneesmiddelen voor vis 
geregistreerd ➨ convenant 

 Visteeltbedrijven: gebruiken vrijwel geen antibiotica: 
● Oxytetracycline, flumequine, trimethoprim + 

sulfonamide 
 In NL: siervis:  

● Tevens florfenicol, neomycine, nitrofurantoin 
 Internationaal: legio middelen....  

● Resistentieproblematiek...➨ onderzoek 
● Residuen...... 



Dank  

Dank aan alle oud-collega’s en huidige collega’s 
die mij en ons hebben geholpen  

met de visbacteriologie 
 



Rol van Fred van Zijderveld 
 

Wandelende encyclopedie op bacterieel gebied 

Supporter van zijn mensen 

Altijd beschikbaar, telefonisch, mondeling  

Beschermheer van ons werk 



Fred, heel veel 
dank!  

.....We zullen je 
missen! 
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