
Influenza is een virale infectieziekte die zowel 
bij mensen als bij dieren voorkomt. Bij men-
sen uit infectie zich voornamelijk als een 
luchtwegaandoening. De ernst daarvan is 
echter afhankelijk van onder ander virustype, 
de leeftijd en de weerstand van de gastheer 
(de mens die of het dier dat besmet wordt). 
De ziekte kent soms een dodelijke afloop. 
Jaarlijks sterven vooral kinderen jonger dan  
2 jaar en ouderen boven de 65 tijdens het 
influenzaseizoen aan de ziekte. 

Het influenzavirus is een orthomyxovirus en wordt inge-
deeld in subtypen op basis van eigenschappen van de 
oppervlakte eiwitten haemagglutinine, aangeduid met H, en 
neuraminidase, aangeduid met N. Op dit moment komen er 
bij het influenzavirus zestien verschillende H-eiwitten en  
9 N-eiwitten voor in verschillende combinaties.

Gevoelige diersoorten
Bij dieren komen influenzainfecties vooral voor bij paar-
den, varkens, pluimvee en zeezoogdieren. In de meeste 
gevallen gaat bij deze dieren infectie gepaard met lucht-
wegproblemen. 

Watervogels
Eenden en andere watervogels kunnen ook besmet raken 
met het influenzavirus, maar ondervinden geen zichtbare 
hinder van de besmetting; wel vermeerderen influenzavi-
russen zich in deze vogels in het maagdarmkanaal. Bij 
watervogels komen alle 16 H subtypen voor en deze 
vogels vormen hierdoor een immense natuurlijke bron van 
nieuwe virussen. Doordat deze vogels vaak drager zijn 
van meerdere influenzavirussen tegelijk kan namelijk in 
het dier het genetisch materiaal worden uitgewisseld 
waardoor een nieuwe subtype ontstaat. Daarnaast 
migreren de vogels over lange afstanden en kunnen zij 
daardoor ook het virus over grote afstanden verspreiden. 

Een andere oorzaak voor de watervogels als goede bron 
voor influenzavirussen is het feit dat het virus in koud 
water langere tijd infectieus blijft.  

Varkens
Bij varkens zijn influenzavirussen vaak endemisch, waarbij 
infecties vaak acute luchtwegproblemen veroorzaken. De 
ziekte gaat daarnaast gepaard met koorts, sloomheid, 
geen lust in eten, gewichts-verlies, kuchen en neusuit-
vloeiingen. De ernst is afhankelijk van het subtype van het 
influenzavirus, de leeftijd en immuunstatus van het 
varken, omgevings- en stressfactoren en eventueel andere 
ziekte die het dier onder de leden heeft. De ziekte duurt 
gewoonlijk 5-7 dagen waarna de dieren herstellen. De 
meeste varkens worden flink ziek, maar sterfte is uitzon-
derlijk tenzij er tegelijk een andere ziekte heerst. Het 
verloop van de ziekte zal milder zijn als de dieren eerder 
werden blootgesteld aan virussen van hetzelfde subtype, 
gevaccineerd zijn of als biggen antilichamen van het 
moederdier meekregen. Vermoedelijk speelt het varken 
een rol bij het ontstaan van nieuwe influenzavirussen 
omdat ze gevoelig zijn voor infectie met zowel zoogdieren- 
als vogelinfluenzavirussen. Daarom wordt  het varken 
vaak aangeduid als mengvat en daarmee als bron van 
nieuwe van influenzavirussen bij de mens. Omdat het 
influenzavirus uit verschillende segmenten bestaat, 
kunnen bij dubbelinfecties segmenten worden uitgewisseld 
(reassorment) en ontstaat er relatief makkelijk een nieuw 
influenzavirus.     

Pluimvee
Pluimvee raakt veelal geïnfecteerd na direct of indirect 
contact met wilde vogels. Veel van de bij wilde vogels 
gevonden virussen worden sporadisch ook aangetroffen bij 
pluimvee. Vooral kippen die buiten worden gehouden 
lopen risico op infectie vanuit de fauna. Ook bij pluimvee 
zullen de meeste aviaire influenzavirussen niet worden 
opgemerkt omdat de dieren meestal niet ziek worden. Bij 
legdieren zijn verlies aan eiproductie of gebrek aan eetlust 
of verminderd watergebruik vaak de enige verschijnselen 
waaraan de infectie kan worden opgemerkt. Virussen die 
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deze lichte ziektebeelden veroorzaken, worden aangeduid 
als laagpathogene aviaire influenza (LPAI) virussen. 
Sommige virussen kunnen echter muteren waardoor bij 
pluimvee een systemische infectie ontstaat die gepaard 
gaat met veel ziekte en sterfte. Dergelijke virussen 
worden aangeduid als hoogpathogene aviaire influenza 
(HPAI) virussen.  Alle tot nu beschreven HPAI virussen 
vallen binnen het subtype H5 en H7, maar daarmee zijn 
niet alle H5 en H7 virussen hoogpathogeen. 

Zoönotisch
Alhoewel influenzavirussen redelijk gastheer specifiek zijn, 
is de diersoortbarrière niet absoluut. Dierlijke influenzavi-
russen zijn daarom in potentie zoönotisch en dieren 
kunnen een belangrijke tussenschakel vormen bij het 
ontstaan van nieuwe influenzavirussen bij de mens.  Als 
deze virussen eenmaal goed zijn aangepast naar de mens 
kunnen ze leiden tot een wereldwijde epidemie of pande-
mie. Dergelijke pandemieën kunnen een veel ziekte en 
sterfte veroorzaken.  In 1918 heeft een dergelijke reas-
sortment tussen humane en aviaire virussen geleid tot 
een pandemie van een H1N1 virus, die de Spaanse griep 
werd genoemd; hierbij zijn tussen de 20 en 50 miljoen 
mensen gestorven. De ernst van pandemieën hangt in 
sterke mate af van de eerdere blootstellingen aan influen-
zavirussen en de daarmee opgebouwde afweer. In 1918 
waren de mensen hoogstwaarschijnlijk nooit eerder 
blootgesteld aan een H1 virus. In 2009 was de laatste 
pandemie: het pandemische H1N1 2009 virus. Dit was 
een triple reassorment tussen aviaire, varkens en humane 
virussen dat vermoedelijk in varkens is ontstaan. Veron-
dersteld wordt de pandemie minder ernstig was dan 
aanvankelijk gevreesd omdat althans een deel van de 
wereldbevolking enige weerstand bezat tegen dit nieuwe 
virus. De humane gevallen van HPAI H5N1 in Zuidoost 
Azië en de 89 gevallen van HPAI H7N7 tijdens de vogel-

griepuitbraak in 2003 in Nederland maken duidelijk dat de 
gastheerbarrière tussen pluimvee en mens niet zo solide is 
als in het verleden gedacht. Behalve humane infecties van 
HPAI H5N1 en H7N7 zijn er ook enkele gevallen van LPAI 
H9N2 infectie bij de mens gerapporteerd; deze gingen 
echter gepaard met normale griepverschijnselen zonder 
sterfte. H9N2 is endemisch bij pluimvee in veel landen in 
het nabije en verre Oosten. Daardoor worden mensen 
potentieel veel meer blootgesteld aan H9N2 virussen  dan 
aan virussen heel zeldzaam bij pluimvee voorkomen. 
Daarom moeten alle aviaire influenzavirussen als potenti-
eel zoönotisch worden beschouwd.

Nationaal Referentie Instituut voor 
vogelpest
Het CVI is het aangewezen instituut waar de diagnostiek 
van de vogelpest wordt uitgevoerd. Met behulp van 
laboratoriumtesten wordt het virus aangetoond. Diagnos-
tiek wordt uitgevoerd op monsters van pluimvee van 
bedrijven waar een verdenking is. Ook worden er wilde 
(water)vogels opgestuurd die meestal door particulieren 
zijn aangemeld en opgehaald door Sovon en NVWA om uit 
te sluiten dat de vogels zijn gestorven als gevolg van 
vogelpest. Het doel is om vogelpest zo vroeg mogelijk op 
te sporen en vervolgens het in de omgeving gehouden 
pluimvee extra te controleren.

Castellumprogramma
Binnen dit programma werkt het CVI samen met de 
Faculteit Diergeneeskunde Utrecht, het RIVM en MSD-AH 
aan de ontwikkeling van nieuwe influenzavaccins voor 
pluimvee.
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