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Aangifteplichtige bacteriële dierziekten 

Kwade droes (Glanders/Malleus) 
Miltvuur 
Brucellose 
 (B. abortus, B. melitensis, B. ovis, B. suis, B. canis) 
 Tuberculose 
 (M. bovis, M.tuberculosis, M. tuberculosis-complex) 
Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP) 
Amerikaans vuilbroed 
 Tularemie 
Q-koorts 
 Psittacose 



Gemeenschappelijke kenmerken 

 “Lastige” organismen 
● BSL 3-faciliteiten 
● Ingewikkelde levenscyclus 
● Intracellulair  lastig te kweken 
● Diagnostiek? 

 
 Situatie in NL is onbekend 

● Endemisch 
● Prevalentie  ??? 

 
 Zoönotisch: interactie humaan  veterinair 



Werkplan 

 Komt het voor? 
● Diagnostiek  
● Inzicht in prevalentie 
● Risicoanalyse 

● Bedreiging humaan of veterinair? 
 Begrijpen 

● Onderzoek 
● Advisering 

 
 Preventie en Controle 



23 augustus 2004 

 



The Dutch Q fever outbreak 

 

Information from RIVM 



Roest et al, E&I, 2011 



Q-koorts bij melkgeiten- en 
melkschapenbedrijven in Nederland 

Roest et al, E&I, 2011 

Bedrijven met abortus tgv Q-koorts 

Dit is ongeveer 10% van het aantal bedrijven in Nederland  





Genomen maatregelen 

 Voorkomen transmissie 
● Hygiënemaatregelen 
● Vervoersverbod 

 Voorkomen uitscheiding bij bron 
● Vaccinatie 
● Fokverbod 

Wegnemen bron 
● Afvoer van risicodieren 

● ~50.000 drachtige dieren op positieve bedrijven 



 

http://rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/Q/Q_koorts 

http://rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/Q/Q_koorts
http://rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/Q/Q_koorts
http://rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/Q/Q_koorts


Genotypering 

Roest et al, EID, 2012; Tilburg et al, JCM, 2012, Roest et al EID, 2013 



Genotypering 

Roest et al, EID, 2012; Tilburg et al, JCM, 2012, Roest et al EID, 2013 



Roest et al, PloS One, 2012; Roest et al, Vet Res, 2013 

oral 

nasal 
infection routes 

pathogenesis 

Excretion routes 

Immune responses 

Cytokine profiles 

Coxiella burnetii (Q fever) in pregnant goats 
 



Media 

 



Psittacose 

 Intracellulaire bacterie 
 Mens 

● griepachtige verschijnselen 
● Community acquired pneumonia (CAP) 
● ernstig verloop mogelijk 
● (ernstige) onderrapportage 

 transmissie 
● Aerogeen 
● Besmette excreta van besmette vogels  



Percentage positieve monsters 
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Percentage Chlamydia positieve monsters 
(vanaf 2008 is de real time PCR in gebruikt) 



Table 4: overview of the detected genotypes per bird species and submission
genotype species number of birds % of species number of submissions % of submissions

A parrot 31 53 15 52
budgerigar 16 28 9 31
not known 11 19 5 17

total 58 100 29 100
B pigeons 6 100 2 100



Lopend onderzoek 

 Literatuurstudie infectiedynamiek 
 
 Vergelijken typeringsmethoden  bronopsporing 

 
 Aanleg stammencollectie dmv kweek 

 
 Differentiële serologie dmv reverse genetics 

 





 



...en andere bacteriële zoönosen 

 Francisella tularensis 
● in samenwerking met het DWHC 

 
 Brucella 

● Zeezoogdieren 
● B. ceti 
● B. pinnipedialis 

● Wilde zwijnen 
● B. suis biovar 2 
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Toekomst 

 Aangifteplichtige bacteriële ziekten  zoönosen 

 
 Maatschappelijk belang  One Health 

 
 B&T speelt hierop in, want 

 
  Bacteria are alive and kicking 
 

 Maar ....... 
 
 





 
Fred, 

dank je wel! 

 
 
 
 
Hendrik-Jan Roest, DVM, PhD 

 : +31 320 238026 

: hendrikjan.roest@wur.nl 

: www.wageningenur.nl/cvi 

mailto:hendrikjan.roest@wur.nl
http://www.wageningenur.nl/cvi
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