
Rabiës of hondsdolheid is een infectieuze 
virusziekte die het zenuwstelsel van zoog-
dieren, waaronder mensen, kan aantasten. 
Mensen kunnen rabiës krijgen via speeksel 
van een dier met rabiës als ze gebeten of 
gelikt worden. Het is ook mogelijk, maar  
vrij zeldzaam, dat mensen rabiës krijgen 
wanneer geïnfecteerd materiaal van een 
rabide dier, zoals speeksel, in hun ogen,  
neus of mond terechtkomt. Zoogdieren in het 
wild, zoals vossen, vleermuizen, maar ook 
zwerfhonden kunnen rabiës hebben en  
dit op mensen en dieren overbrengen. 

Als niet onmiddellijk na daadwerkelijk contact met een 
rabide dier medische behandeling plaatsvindt, kan rabiës 
een dodelijke afloop hebben. Na bijvoorbeeld een beet  
van een rabide dier verplaatst het virus zich via de 
zenuwbanen naar de hersenen. Wanneer het virus zich 
eenmaal in het zenuwstelsel heeft genesteld, is de ziekte 
vrijwel altijd fataal.

Rabiës in Nederland in zoogdieren
In Nederland is voor het laatst in 1988 in Limburg bij in 
het wild levende landzoogdieren rabiës aangetroffen. Het 
virus werd aangetoond in een aantal vossen en een das, 
alsmede in runderen die hoogstwaarschijnlijk door de 
rabide vossen gebeten waren. Toch moeten mensen altijd 
waakzaam zijn en direct contact opnemen met de huisarts 
of GGD als zij door zo’n dier zijn gebeten of op een andere 
manier direct met het speeksel van dat dier in contact zijn 
gekomen. Mensen (en hun huisdieren) kunnen ook door 
een hond worden gebeten die rabiës onder de leden heeft; 
bijvoorbeeld van een dier dat geïmporteerd is uit een land 
waar rabiës onder zwerfhonden voorkomt. In februari 
2012 is iets dergelijks gebeurd in Amsterdam, toen daar 
rabiës werd vastgesteld bij een hond die als pup uit 

Marokko was geïmporteerd. Dankzij snelle diagnostiek en 
een snelle en adequate behandeling van de personen die 
door de hond gebeten waren, zijn er geen slachtoffers 
gevallen.

Rabiës in vleermuizen
In 1987 werd voor het eerst in Nederland het rabiësvirus 
bij inheemse vleermuizen aangetoond. Het is zeer waar-
schijnlijk dat deze ziekte ook al vóór 1987 bij inheemse 
vleermuizen voorkwam, maar niet eerder werd daar 
onderzoek naar gedaan. Rabiës komt in Nederland 
overigens niet bij alle vleermuizensoorten voor. Bij met 
name de laatvlieger, Eptesicus serotinus, wordt regelmatig 
rabiësvirus aangetoond. Bij een tweede soort, de meer-
vleermuis, Myotis dasycneme, wordt aanzienlijk minder 
vaak rabiësvirus aangetroffen. Bovendien komt deze soort 
in Nederland minder algemeen voor dan de laatvlieger.

European Bat Lysavirus
Het rabiësvirus dat bij vleermuizen in Europa voorkomt 
wordt European Bat Lysavirus (EBLV) genoemd. Dit virus 
verschilt enigszins van het “klassieke” rabiësvirus dat 
wereldwijd bij vossen en andere zoogdieren wordt  
gevonden. In tegenstelling tot het “klassieke” rabiësvirus 
worden behalve enkele vleermuizensoorten zelden andere 
dieren of mensen met EBLV besmet. Als mensen worden 
gebeten is ook hierbij snelle en adequate behandeling 
nodig, anders heeft de besmetting fatale gevolgen.

Rol van het CVI
Het CVI is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
diagnostiek en het verrichten van bevestigingsonderzoek 
van rabiës bij vleermuizen en andere zoogdieren.
Voor diagnostiek van rabiës zijn de daarvoor door de OIE 
voorgeschreven methoden, zoals de immunofluorescentie-
test (IFT), virusisolatie en de real-time PCR test opera-
tioneel. Deze diagnostiek wordt in nauwe samenwerking 
met de NVWA uitgevoerd; voor spoedgevallen is ook in 
het weekend personeel beschikbaar om binnen 24 uur na 
binnenkomst het testresultaat bekend te kunnen maken.
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De wetenschappelijke en diagnostische expertise wordt 
onderhouden en uitgebreid door literatuuronderzoek, 
congresbezoek en deelname aan internationale werk-
groepen. Voortdurend werkt het CVI aan de optimalisering 
en verbetering van de diagnostiek. Tevens voert het CVI 
epidemiologisch onderzoek uit naar het vóórkomen van 
rabiësvirus bij de laatvlieger.

De onderzoeksgroep voert daarnaast contractonderzoek uit 
voor commerciële partners en werkt regelmatig samen 
met externe partners zoals het RIVM, de GGD en dieren-
artspraktijken.


