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Inleiding 
Op een zorgboerderij is het contact tussen mens en dier intensiever en frequenter dan op een 
gangbaar bedrijf. Bovendien heeft een deel van de cliënten die op een zorgboerderij komen een 
verlaagde weerstand en hebben de cliënten weinig kennis over dierziekten en worden de 
hygiënevoorschriften niet altijd nageleefd. Hierdoor is de kans groter dat er een zoönosen op een 
zorgboerderij voor kan komen. (Hassink, 2002) Een zoönose is een infectieziekte die van dier op 
mens kan overgaan. (RIVM, sd) Mensen kunnen besmet raken doormiddel van direct of indirect 
contact met het dier, ook kan men besmet raken via de omgeving. Er komen in Nederland rond de 
100 verschillende zoönosen voor. (Kennisnetwerk Zoönosen Midden Nederland, sd) 

D’n Hoef is een pedagogisch centrum waar natuurlijk leren centraal staat. Hierdoor is bij D’n Hoef 
intensief contact tussen dier en mens. De cliënten helpen mee met de verzorging van de dieren. 
Doordat de kans groter is dat zoönosen voorkomen op een zorgboerderij en het gevaarlijker is voor 
cliënten met een lagere weerstand wil D’n Hoef graag meer aandacht besteden aan het 
zoönosebeleid op het bedrijf. De hoofdvraag hierdoor luidt: “Hoe moet er omgegaan worden 
wanneer een zoönose op het bedrijf geconstateerd wordt en hoe kunnen zoönosen zoveel mogelijk 
voorkomen worden op D’n Hoef?”  

Om antwoord te geven op de hoofdvraag zijn er meerdere deelvragen geformuleerd. Om te 
achterhalen hoe zoönosen voorkomen kunnen worden en hoe er gehandeld moet worden bij een 
aanwezige zoönose, zal eerst achterhaald moeten worden welke zoönosen er zijn. Per diersoort 
worden de meest voorkomende zoönosen beschreven. Per zoönose wordt de besmetting van de 
mens beschreven, de ziekteverschijnselen van zowel dier en mens en de behandeling van de ziekte. 
Hierna worden de maatregelen die (verdere) besmetting van de zoönose voorkomen beschreven.  

Nadat de zoönose zijn uitgewerkt worden de voorkomende zoönosen in Nederland en wordt er een 
analyse gedaan over in welke mate een zoönose een risico is voor D’n Hoef. De verblijven en dieren 
worden gecheckt of er eventuele zoönosen aanwezig zijn op het bedrijf. Hiervoor wordt het 
literatuuronderzoek als opzet gebruikt. De dieren worden gecheckt op eventuele verschijnselen. Het 
zoönosebeleid van D’n Hoef wordt aan de hand van de checklist van GD Keurmerk Zoönosen verder 
bekeken. Hierbij komen de vaccinaties, algemene hygiëne en registraties aan bod. Verder wordt er 
per diersoort beschreven wat D’n Hoef doet bij bepaalde verschijnselen bij het dier. Tot slot worden 
er verbeterpunten en aanbeveling gedaan.   
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Zoönosen verschillende diersoorten 
Er zijn verschillende zoönosen, de meest voorkomende zoönosen worden behandeld per diersoort. 

Kippen en eenden 
De zoönosen die kunnen voorkomen bij pluimvee zijn: 

- Vogelgriep (Aviaire Influenza, AI) 
- Papegaaienziekte (psittacosis) 
- Salmonellose 
- Aviaire tuberculose  
- Vogelmijt 

Salmonellose 
De salmonellabacterie komt wereldwijd voor en kan salmonellose bij dieren veroorzaken. Pluimvee 
kan van nature salmonellabacteriën in hun darmen hebben. De verspreiding van de bacterie vindt 
plaats via de mest van de besmette dieren. Het kan in het water of op het land terechtkomen. Bij 
slacht van de dieren kan de bacterie op het vlees terechtkomen. Bij legkippen kan de bacterie ook in 
verse eieren voorkomen. (NVWA, 2016) Ook paarden en andere dieren als rundvee en katten kunnen 
Salmonellose krijgen. (GD, sd) 

Ziekteverschijnselen bij dier 
Dieren kunnen drager zijn, maar kunnen er ook zelf ziek van worden. Zij vertonen dan verschijnselen 
als koorts, diarree, gewrichtsontsteking of bloedinfecties. (NVWA, 2016) 

Besmetting mens 
Jaarlijks raken zo’n 30.000 mensen besmet met Salmonella. (RIVM, 2020) De mens kan besmet raken 
door het eten van onvoldoende verhitte eieren, rauwe vleesproducten of voedingsmiddelen of 
wanneer men met rauw voedsel in aanraking is gekomen. Ook kan de mens besmet raken door direct 
contact met mest van de dieren. (NVWA, 2016) 

Ziekteverschijnselen bij de mens 
Het duurt tussen de 1 à 2 dagen voordat men na een besmetting met salmonella ziek wordt. 
Symptomen die kunnen duiden op salmonella zijn: diarree, buikpijn, koorts, hoofdpijn en spierpijn. 
De duur van de zieke is tussen de 2 tot 7 dagen. Met name risicogroepen hebben bij heftige diarree 
kans op uitdroging. Onder de risicogroep voor salmonella vallen oudere mensen, jonge kinderen, 
zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand. (NVWA, 2016) 

In de meeste gevallen gaan de klachten vanzelf over. Bij ernstige klachten is het verstandig om 
contact op te nemen met de huisarts. Alleen patiënten met ernstige klachten worden behandeld, dit 
wordt gedaan door voldoende vocht en mineralen te geven of doormiddel van een antibioticum. 
Wanneer iemand besmet is geraakt, wordt de bacterie uitgescheden doormiddel van de ontlasting. 
Hierdoor is goede hygiëne belangrijk. (NVWA, 2016) 

Maatregelen om besmetting te voorkomen 
Om besmetting en verspreiding te voorkomen moeten bedrijven met pluimvee een onderzoek 
uitvoeren naar de mogelijke aanwezigheid van salmonella op het bedrijf. Ook diervoeders en 
levensmiddelen worden op de aanwezigheid van salmonella gecontroleerd. Bedrijven die 
levensmiddelen produceren en/ of verwerken moeten voldoen aan Gidsen voor de goede praktijk 
en/ of HACCP.  

Er zijn verder nog enkele maatregelen die genomen kunnen worden om besmetting te voorkomen. 
Deze maatregelen komen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. (NVWA, 2016) 
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• Was uw handen steeds zorgvuldig.  

• Gebruik schoon gereedschap en schone hand- en vaatdoeken.  

• Eet geen gerechten waar rauwe eieren in zitten zoals bavaroise, mousse of zelfgemaakte 
mayonaise.  

• Eet gekookte of gebakken eieren alleen als het eiwit en eigeel gestold zijn.  

• Ontdooi vlees in de koelkast, niet op het aanrecht.  

• Zorg dat gekookt eten niet opnieuw besmet raakt.  

• Leg geen eten op de snijplank waar net rauw vlees of kipfilet op heeft gelegen.  

• Bewaar het rauwe eten apart van het gekookte eten 

 
Papegaaienziekte (psittacosis) 
Chlamydia psittaci is een bacterie. Deze bacterie die aanwezig is in de cel van de geïnfecteerde 
gastheer, veroorzaakt psittacose of ornithose bij vogels en psittacose of papegaaienziekte bij de 
mens. Er zijn negen verschillende typen psittacose. Eenden kunnen type C, type E en type E/B krijgen. 
Kippen kunnen alleen type D krijgen. Bij alle types is er een infectie vastgesteld bij de mens. (Fabri, 
2014) 

 

Figuur 1: Verschillende types psittaccose (Fabri, 2014) 

Ziekteverschijnselen bij het dier 
Vogels kunnen binnen enkele dagen al de bacterie uitscheiden, terwijl ziekte pas optreedt na enkele 
weken. Een besmetting van papegaaienziekte kan leiden tot ziekteverschijnselen, zoals: 

- Oog- en neusuitvloeiing 
- Benauwdheid 
- Verminderde eetlust 
- Bolzitten 
- Diarree 
- Zenuwverschijnselen 

Een ander specifieke aanwijzing voor besmetting met papegaaienziekte is dat de witte vlag op de 
ontlasting groen of geel kleurt, dit komt door een heftige leverontsteking. (Universitair 
Diergeneeskundig Centrum Utrecht, sd) 

Papegaaienziekte is goed te behandelen met de juiste antibiotica. Echter moet hiervoor wel de 
diagnose tijdig gesteld zijn. Voor de ziekteverschijnselen kan verdere ondersteunende behandeling 
nodig zijn. (Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht, sd)  
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Besmetting van de mens 
Mensen kunnen besmet raken door het inademen van stofdeeltjes van ingedroogd oogvocht, snot of 
uitwerpselen van een besmette vogel. Wanneer een mens besmet is geraakt met de 
papegaaienziekte geldt hiervoor een meldingsplicht. Jaarlijks zijn er tussen de 40 tot 80 
besmettingen. (RIVM, 2020)  

Ziekteverschijnselen bij de mens 
Bij mensen kan deze zoönose leiden tot ernstige griepklachten en longontsteking. Het is raadzaam 
om na recentelijk contact met een vogel en het hebben van bovenstaande ziekteverschijnselen 
contact op te nemen met de huisarts. (Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht, sd) 

Maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen 
Papegaaienziekte is zeer besmettelijk, hierdoor is het belangrijk dat een besmette vogel in 
quarantaine wordt geplaatst. Om het risico op besmetting te verminderen voorkom zoveel mogelijk 
contact tussen besmette vogels en mensen. Gebruik beschermende kleding, handschoenen en een 
mond-neusmasker tijdens het contact, hierdoor kan inademing van stofdeeltjes voorkomen worden.  

Preventie van de papegaaienziekte kan doormiddel van het testen van elke nieuwe vogel door de 
dierenarts of de vogel drager is van de C. psittaci-infectie. (RIVM, 2020)  

Vogelgriep 
De vogelgriep wordt ook wel Aviaire Influenza (AI) genoemd. Voor pluimvee is Al een van de meest 
gevreesde besmettelijke ziekten. Het meest gevoelig voor Al zijn kippen en kalkoenen, eenden en 
ganzen hebben meesten minder duidelijke symptomen. Andere dieren zoals, varkens, paarden, 
primaten, zeehonden, katachtigen en knaagdieren en zeer waarschijnlijk ook honden kunnen 
geïnfecteerd raken met het virus.  

Het virus is onder te verdelen in twee groepen, hoog pathogene Al-virus (HPAI) en laag pathogene Al-
virus (LPAI). Hoog pathogeen is de ernstige vorm en heeft tot 100% sterfte als gevolg. De milde vorm 
is het laag pathogene Al-virus, deze vorm geeft milde verschijnselen en heeft weinig sterfte tot 
gevolg bij pluimvee.  

HPAI kan ontstaan door mutatie van LPAI. Op de subtypen H5 en H7 kan een dergelijke mutatie 
optreden, dit is met name het geval bij kippen. (RIVM, 2017) 

Ziekteverschijnselen bij het dier 
Vogels vertonen na infectie na enkele uren tot drie dagen de eerste symptomen. Deze symptomen 
zijn algehele sloomheid en geen geluid meer maken. In een later stadium krijgen de dieren 
ademhalingsproblemen, plotseling sterfte, verminderde water- en voeropname, legdaling, 
produceren van windeieren en bleke schalen, diarree, zwelling en blauwkleuring van kam, lellen en 
poten, oogontstekingen en zenuwverschijnselen. 

Besmetting van de mens 
Vogelgriep verspreidt zich tussen dieren door direct contact, door de lucht of door mest. (RIVM, 
2019) 

 Besmetting kan optreden door direct en intensief contact met besmet pluimvee, zoals verzorgers 
van de dieren of mensen die betrokken zijn bij het ruimen van de dieren. Echter is besmetting 
zeldzaam. (RIVM, 2017) 
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Ziekteverschijnselen bij de mens 
Na besmet geraakt zijn met de vogelgriep krijgen de mens die ziek worden symptomen als koorts, 
hoofdpijn, spierpijn, hoesten en soms een oogontsteking. De ziekte verloopt bij mensen meestal 
mild. Men kan het beste contact opnemen met de huisarts of de GGD wanneer men de afgelopen 14 
dagen in contact is geweest met vogels waarbij de vogelgriep is vastgesteld en symptomen hebben 
zoals hierboven is omschreven. (RIVM, 2019) 

Maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen 
Bij hobbymatig gehouden pluimvee gelden andere maatregelen dan voor een commercieel bedrijf. Er 
mogen geen levende dieren en producten van het bedrijf naar een andere locatie worden vervoerd. 
De besmette dieren en andere vogels die in gevangenschap gehouden worden en gevoelig kunnen 
zijn voor het virus worden geruimd. Verder wordt de locatie ontsmet en contactbedrijven worden 
bezocht. Verder worden evenementen waarbij pluimvee aanwezig is verboden. Bij besmetting op 
een hobbymatig bedrijf wordt een beperkte standstill ingesteld. Dit houdt in dat er een standstill is 
voor levend pluimvee, broedeieren en mest. Deze standstill duurt maximaal 72 uur.   

Er wordt aangeraden dat een bedrijf altijd ene voorraad voer heeft voor minimaal drie dagen, verder 
is een goede hygiëne belangrijk, met name bij locaties waar mens-dier contact mogelijk is. (Directie 
Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, 2013) 

Besmetting andere diersoorten 
Paarden kunnen gevoelig zijn voor de Al-stammen van de HPAI. Daarom gelden de adviezen ook voor 
paarden. Er wordt geadviseerd wanneer paarden gehouden worden op dezelfde locatie als besmette 
of verdachte pluimvee alert te zijn op griepverschijnselen bij de paarden. De symptomen die 
optreden bij influenza bij een paard zijn: koorts, droge hoest, neusvloeiing, lusteloos, ooguitvloeiing, 
verdikte lymfeknopen en spierpijn.  

Ook de kat kan gevoelig zijn voor Al-virussen. Het is niet bekend of de kat gevoelig is voor alle Al-
stammen. Wel kunnen katten het virus verspreiden via indirecte verspreiding via de poten en de 
vacht. Symptomen die optreden bij influenza bij de kat zijn: koorts, versnelde en moeilijke 
ademhaling, neusuitvloeiing, lusteloos, ooguitvloeiing, zichtbaarheid van het derde ooglid, diarree en 
hersenverschijnselen. Voor het toezicht gebied (BT-gebied) wordt het advies gegeven om katten 
zoveel mogelijk binnen te laten, geen rauw pluimveevlees te voeren en alert te blijven op 
bovenstaande ziekteverschijnselen. 

Uit onderzoek is gebleken dat ook de hond gevoelig kan zijn voor deze Al variant en kan de hond net 
zoals de kat bijdragen aan indirecte verspreiding. De symptomen die honden vertonen zijn 
griepverschijnselen zoals bronchitis, koorts, hoesten en pneumonie. Er wordt geadviseerd om 
honden in een BT-gebied aangelijnd te houden en niet in contact laten komen met besmet pluimvee, 
verder wordt er geadviseerd om de hond geen rauw pluimveevlees te voeren. (Directie Dierlijke 
Agroketens en Dierenwelzijn, 2013) 

Aviaire tuberculose   
De Mycobacterium veroorzaakt aviaire tuberculose, meestal wordt dit veroorzaakt bij vogels door 
Mycobacterium avium of door Mycobacterium genovense. De ziekte wordt het meest geconstateerd 
bij hobbymatige bedrijven, dierentuinen en wilde vogels. (Centre Dutch Wildlife Health, sd) 

Ziekteverschijnselen bij het dier 
Vogels met tuberculose vermageren en vertonen kreupelheid of benauwdheid. Met name de lever, 
milt, darmen en beenmerg worden aangetast. Het is aan te tonen via een uitstrijkje van de 
ontlasting, via kweek of DNA-technieken. (Centre Dutch Wildlife Health, sd) 
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Besmetting van de mens 
De mens kan besmet worden door direct contact met het dier of de mest. (Centre Dutch Wildlife 
Health, sd) 

Ziekteverschijnselen bij de mens 
De mens is gevoelig voor tuberculose, onder de risicogroep vallen Aidspatiënten en mensen met een 
verminderde weerstand. Echter is besmetting zeldzaam. De verschijnselen van tuberculose zijn: 
aantasting van de longen, organen, slijmvliezen en beenderen. (Centre Dutch Wildlife Health, sd) 

Maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen 
Doordat behandelen niet effectief is en niet alle vogels gedetecteerd kunnen worden via de huidige 
tests, worden vogels met aviaire tuberculose geruimd. Verder wordt er aangeraden om nieuwe 
vogels in quarantaine te plaatsen voor 2-3 maanden. (Cooper, 2007) 

Besmetting andere diersoorten 
Andere diersoorten die gevoelig zijn voor M. avium zijn: varkens, konijn, nertsen, schapen en 
hertachtigen. (Bron: 1999. Tuberculosis. 93-98. In Field manual of wildlife diseases: general field 
procedures and diseases of birds. Geological Survey (U.S.). Biological Resources Division.) 

Vogelmijt 
Vogelmijt wordt ook vaak bloedluis genoemd, vogelmijt is moeilijk te bestrijden en kan de 
diergezondheid en het welzijn van de kippen flink aantasten. (Niekerk, Schade door vogelmijt, sd) 

Ziekteverschijnselen dier 
Vogelmijt kan leiden tot verzwakking van de hen. Het dier kan gewicht verliezen, er kan 
bloedarmoede optreden doordat iedere nacht bloed afgenomen wordt. Verder kan ernstige 
bloedarmoede leiden tot sterfte. Ook kan vogelmijt andere ziekten overdragen zoals, Salmonella en 
vogelgriep. Verder kan het leiden tot irritatie en onrust. (Niekerk, Schade door vogelmijt, sd) 

Besmetting mens 
De mens kan besmet raken met vogelmijt door direct contact met de kippen en of de mest. (Niekerk, 
Vogelmijt en de mens, sd) 

Ziekteverschijnselen bij de mens 
Vogelmijt kan zich niet handhaven op de mens. Wel kan er oorontsteking, huidontsteking en 
huidirritatie ontstaan. Deze huiduitslag is alleen symptomatisch de behandelen met jeukstillende 
middelen. (Niekerk, Vogelmijt en de mens, sd)  

Maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen 
Een risicofactor is de aanvoer van nieuwe hennen, er wordt geadviseerd om vogelmijtvrije hennen te 
kopen. (Mul & Weeghel, Vogelmijt, wat weten we?, 2019)  

Bestrijding heeft niet altijd effect op de vogelmijtpopulatie. Om tijdig te kunnen ingrijpen wordt er 
aangeraden om de vogelmijt te monitoren. Voor hobbymatige pluimveehouders wordt er 
aangeraden om te monitoren doormiddel van een Rickstick. Dit is een PVC-buisje met een houten 
stokje erin. Deze dient opgehangen te worden onder de zitstokken en moeten wekelijks of minimaal 
maandelijks gecheckt worden. Het checken moet worden gedaan door het houtje uit het buisje te 
halen en te beoordelen hoeveel mijten er aanwezig zijn. Dit kan worden gedaan doormiddel van de 
beoordelingsmethodiek van figuur 2 (Mul, Monitoren van vogelmijt. Zo doe je dat!, sd) 
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Figuur 2: Beoordelingsmethodiek bloedluis (Mul, Monitoren van vogelmijt. Zo doe je dat!, sd) 

Voor bestrijding van de aanwezige vogelmijten kan er gekozen worden uit de opties van figuur … Ook 
kunnen vogelmijten mechanisch worden bestreden. Dit kan door perslucht, stofzuiger of een brander 
op de plekken te gebruiken waar de vogelmijten zitten. Voor grote leghennenbedrijven is dit te 
arbeidsintensief, maar kan wel effectief zijn voor mensen die hobbymatig kippen houden. (Mul & 
Weeghel, Vogelmijt, wat weten we?, 2019) 

  

 

Figuur 3: Overzicht bestrijdingsmethoden (Mul & Weeghel, Vogelmijt, wat weten we?, 2019) 

Knaagdieren 
Hieronder in de figuren 4, 5 en 6 zijn de zoönosen weergegeven die overgedragen kunnen worden 
door knaagdieren. Er wordt dieper op ingegaan op de meest voorkomende zoönosen bij cavia’s en 
konijnen.  
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Figuur 4: Overzicht zoönosen knaagdieren (RIVM, 2017)  

 

Figuur 5: Overzicht zoönosen knaagdieren 2 (RIVM, 2017) 
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De volgende zoönosen bij knaagdieren worden besproken: 

Chlamydiose  

Hantavirus  

Ringworm (Dermatophytose)  

(RIVM, 2018) 

Chlamydia caviae 
Tot 1999 was C. caviae geen aparte species, maar viel onder C. psittaci. (RIVM, 2018) Ook kan een 
knaagdier besmet raken met een andere vorm van Chlamydia, namelijk Chlamydia psittaci. Deze 
ziekte is verder uitgeschreven bij ‘Papegaaienziekte (psittacose)’. (Fabri, 2014) 

Ziekteverschijnselen dier 
Bij cavia’s kan Chlamydia caviae leiden tot conjunctivitis. Verder kan het leiden tot abortus bij 
zwangere zeugen of leiden tot zware longontsteking. (Caviawijzer, 2019) Dieren kunnen behandeld 
worden met doxycycline, de meeste cavia’s herstellen volledig. (Ramakers, 2017) 

Besmetting mens 
De mens kan besmet raken met Chlamydia caviae door direct contact te hebben met het dier. 
(Ramakers, 2017) 

Ziekteverschijnselen mens 
Een ziekteverschijnsel die op kan treden wanneer een mens besmet raakt met Chlamydia caviae is 
longontsteking. (RIVM, 2018) Voor behandeling dient contact opgenomen te worden met de huisarts 
of het ziekenhuis.  

Maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen 
Er zijn geen specifieke maatregelen te vinden om caviae te voorkomen. Voor de maatregelen wordt 
er verwezen naar Chlamydia. (RIVM, 2018) 

Hantavirus 
Het Hantavirus (HTV) wordt verspreid door wilde knaagdieren. De vector die verantwoordelijk is, is 
de Rosse woelmuis. (Heyman, sd) 

Ziekteverschijnselen dier 
De ziekteverschijnselen die optreden bij het dier wanneer deze besmet is met de Europese variant 
van het Hantavirus zijn: plotse koorts, nierinsufficiëntie, thrombocytopenie en soms ofhalmologische 
tekens. Deze Europese vorm heet Nephropathia epidemica (NE), dit is een milde variant van HTV. 
(Heyman, sd) 

Besmetting mens 
De mens kan besmet raken met HTV doormiddel van inhalatie van besmet speeksel, urine of feces. 
(Heyman, sd) Echter vindt besmetting van de mens maar incidenteel plaats en is besmetting van 
mens op mens niet mogelijk. (Reusken, 2011) 

Ziekteverschijnselen mens 
Het Hantavirus kan leiden tot twee ernstige ziektebeelden, een van deze ziektebeelden komt in 
Europa voor namelijk de hemorragische koorts met renaal syndroom. Renaal syndroom (HFRS) geeft 
de volgende meest voorkomende symptomen: hoofdpijn, buikpijn en rugpijn. De ziekte is in 

Figuur 6: Overzicht zoönosen knaagdieren 3 (RIVM, 2017) 
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Nederland aangifteplichtig. De behandeling is gericht op symptoombestrijding, er is geen vaccin 
beschikbaar. De symptomen verdwijnen meestal binnen enkele weken. (Reusken, 2011) 

Maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen 
Om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen wordt direct contact afgeraden. Wanneer men toch 
blootgesteld wordt aan knaagdieren of de mest dient men met de rug in de wind te gaan staan. 
Uitwerpselen mogen niet droog opgeveegd worden, maar dienen nat gereinigd te worden. (Reusken, 
2011) 

Ringworm (Dermatophytose) 
Ringworm wordt veroorzaakt door schimmels. Ringworm is een mijt en wordt ook ten onrechte 
ringschurft genoemd. Niet alleen knaagdieren, maar ook geiten en katten kunnen ringworm krijgen. 
(RIVM, 2019)  

Ziekteverschijnselen dier 
Vooral jonge dieren hebben last van ringworm. De plekken kunnen er variabel uitzien, maar een 
typische ringworm plek is rood, rond en scherp begrensd. Op de aangetaste plaatsen kan er 
haaruitval optreden en grauwe schubjes of korsten. (RIVM, 2019) 

Besmetting mens 
De mens kan besmet raken door direct contact met de besmette huid of huidschilfers. Ook kan men 
besmet raken door indirect contact doormiddel van handdoeken, kleding en haarkammen. (RIVM, 
2019) 

Ziekteverschijnselen mens 
Wanneer de mens besmet raakt met ringworm kunnen er rode ronde plekken ontstaan en deze 
plekken worden steeds groter. De plekken gaan vanzelf weg, maar er kan wel jeuk optreden. Bij 
mensen met een verminderde weerstand kan de schimmel dieper in de huid doordringen en ernstige 
huidontstekingen geven. (RIVM, 2019) 

Maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen 
Om een schimmelinfectie te voorkomen is hygiëne van belang. Aangetaste dieren moeten geïsoleerd 
worden en borstels en andere materialen moeten niet met meerdere dieren gedeeld worden.  

(RIVM, 2019) 

Zoönosen bij Alpaca’s 
Bij alpaca’s kan een zoönose ontstaan, namelijk tuberculose. 

Tuberculose 
Alpaca’s kunnen dragen zijn van rundertuberculose, deze infectie wordt ook wel Mycobacterium 
bovis genoemd. (RIVM, 2017) Ook andere dieren zoals geiten, schapen, honden en katten kunnen M. 
Bovis krijgen. (Koets, sd) 

Ziekteverschijnselen dier. 
Bij dieren met tuberculose treden er ademhalingsproblemen op en kan het dier gaan hoesten. 
Tuberculose is niet te behandelen. Wanneer de ziekte is uitgezaaid in de longen kan de alpaca er aan 
dood gaan. (Alpacawereld, 2018)  

Besmetting mens 
De mens kan besmet raken via gecontamineerde, niet gepasteuriseerde melk of rauwe kaas. Zelden 
wordt er een mens besmet door de lucht. (RIVM, 2017) Wanneer een mens toch besmet raakt met 
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rundertuberculose is het goed te behandelen met medicijnen. Een patiënt moet na besmetting 6 
maanden lang elke dag antibiotica slikken.  (NVWA, sd) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Er worden verschillende maatregelen genomen door de NVWA om te voorkomen dat de besmetting 
zich verder verspreidt. De melk van een verdacht of besmet bedrijf wordt gekanaliseerd afgevoerd. 
Kuil- en krachtvoer wordt getaxeerd en overgenomen door de NVWA. Weides waar besmette dieren 
op hebben gelopen, mogen een jaar niet gebruikt worden. De dieren op het bedrijf worden 
behandeld door tweemaal met een tussentijd van 60 dagen getuberculineerd te worden. Dieren niet 
behandeld kunnen worden, worden geëuthanaseerd. (NVWA, 2020) 

Geiten 
Listeriose 
Listeriose, ook wel Listeria monocytogenes genoemd, is en een bacterie die voorkomt in de grond, 
water, feces en op vegetatie. De vrucht en de hersenen kunnen aangetast worden door de infectie, 
met name schapen en geiten zijn gevoelig voor listeriose.  

Ziekteverschijnselen dier 
Dertig procent van de schapen en geiten sterft aan Listeriose. Er zijn drie verschijningsvormen: 
hersenvliesontsteking, abortus en sepsis. Sepsis komt met name voor bij lammeren. De bron van 
besmetting is meestal besmet kuilvoer. (Veearts, sd) 

Besmetting mens 
Besmetting treedt met name op door het eten van besmet voedsel, zoals kazen van 
ongepasteuriseerde melk en vleesproducten. Boven de drie graden Celsius groeit de bacterie zeer 
goed. (GD, sd) 

Ziekteverschijnselen mens 
Na besmetting treden er meestal geen verschijnselen op of een milde griep. Bij mensen met een 
verminderde weerstand, zoals ouderen, jonge kinderen en zwangere vrouwen kunnen ernstig ziek 
worden. Zij kunnen bloedvergiftiging krijgen. Bij zwangere vrouwen kan besmetting leiden tot 
infectie van het ongeboren kind. (GD, sd) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Zwangere vrouwen mogen geen geboortehulp verlenen bij mogelijk geïnfecteerde herkauwers. 
Verder wordt er aangeraden lange handschoenen te dragen bij geboortehulp. De algemene 
hygiëneregels dienen in acht te worden genomen op een dierhouderijbedrijf of bedrijf voor 
verwerking van vlees en melkproducten. Om besmetting van de melk te voorkomen dienen de 
spenen gereinigd te worden. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, s.d.) 

Q-koorts 
Q-koorts wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetti. In Nederland geldt een meldingsplicht 
voor Q-koorts.   

Ziekteverschijnselen dier 
Een dier kan geïnfecteerd zijn zonder symptomen te vertonen. Infectie kan leiden tot abortus, zowel 
bij een abortus en bij een normale geboorte kan een besmet dier grote hoeveelheden bacteriën 
uitscheiden. (Wageningen Univesity & Research, 2016) 

Besmetting mens 
De mens kan besmet raken met Q-koorts door indirect contact. De voornaamste besmettingsroute is 
door het inademen van besmette stofdeeltjes die gecontamineerd zijn met de bacterie. Ook kan een 
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mens besmet raken door direct contact te hebben met besmette dieren. Verder is besmetting 
doormiddel van consumptie van rauwe melk ook mogelijk, echter is dit in Nederland nog nooit 
aangetoond. (Wageningen Univesity & Research, 2016) 

Ziekteverschijnselen mens 
Bij mensen treden er meestal geen symptomen op. Symptomen die kunnen optreden zijn: koude 
rillingen, zweten, spierpijn, hoofdpijn, verminderde eetlust, misselijkheid, braken en diarree. Verder 
kan ook koorts, long- en leverontsteking optreden. De klachten kunnen langdurig aanhouden, bij 
twee procent van de gevallen wordt de ziekte chronisch. (Wageningen Univesity & Research, 2016) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Vaccineren tegen Q-koorts is mogelijk. Het is verplicht voor alle melkleverende bedrijven met meer 
dan 50 schapen of geiten. Vaccineren moet jaarlijks voor 1 augustus gedaan zijn. Lammeren mogen 
vanaf 3 maanden gevaccineerd worden. De verplichting van vaccineren geldt ook voor schapen en 
geiten op bedrijven met een publieksfunctie. De definitie van bedrijven met een publieksfunctie is 
‘een locatie waar schapen en geiten worden gehouden die opengesteld is voor publiek met het 
oogmerk om direct contact tussen publiek en dieren te faciliteren. Wanneer een bedrijf besmet is 
mogen er geen bezoekers meer ontvangen worden. Ook mogen er geen dieren afgevoerd worden 
van een besmet bedrijf, met uitzondering naar het slachthuis. Er kan een fokverbod worden ingesteld 
bij melkschapen en -geiten, dit zorgt ervoor dat de bacterie niet uitgescheiden kan worden in de 
omgeving.  (Wageningen Univesity & Research, 2016) 

Besmetting andere diersoorten 
Ook andere dieren kunnen besmet raken met Q-koorts. Gezelschapsdieren en paarden kunnen 
besmet raken en dit overbrengen op de mens, de uitscheiding vindt voornamelijk plaats rond de 
partus. Er is geen vaccin voor gezelschapsdieren en paarden beschikbaar tegen Q-koorts. 
(Wageningen Univesity & Research, 2016) 

Caseous lymfadenitis (CL) 
Caseous lymfadenitis wordt veroorzaakt door de bacterie Corynebacterium pseudotuberculosis, de 
ziekte wordt ook wel de bultenziekte genoemd. De bacterie kan lange tijd in de omgeving overleven. 
Door bloedonderzoek kan deze ziekte aangetoond worden. (Brom, 2015) 

Ziekteverschijnselen dier 
Caseous lymfadenitis vestigt zich in de regionale lymfeknopen. Er ontstaan abcessen, een dier zonder 
aangetaste inwendige lymfeknopen vertonen verschijnselen als verdikking en abcedering van de 
oppervlakkige lymfeknopen. Na verloop van tijd vergaren de besmette dieren. (Brom, 2015) 

Besmetting mens 
Besmetting kan plaatsvinden door aanraking met de pus uit de lymfeknopen en door het drinken van 
onbehandelde melk. (Brom, 2015) 

Ziekteverschijnselen mens 
Mensen kunnen ernstige ontstekingen krijgen. (Brom, 2015) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
CL is te bestrijden door twee methoden. Dit kan doormiddel van de stamping-out, dit houdt in dat 
alle geiten worden onderzocht met behulp van een bloedtest. Alle geiten die positief getest zijn 
worden verkocht en na 6 maanden worden de overgebleven geiten weer onderzocht.  

Ook is het een mogelijkheid om alle geiten te verkopen en opnieuw te beginnen met 
certificaatwaardige dieren. Nadat de oude geiten het bedrijf hebben verlaten moeten de stallen goed 
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schoon gemaakt worden, na twee maanden leegstand kunnen er nieuwe dieren in de stal gehuisvest 
worden.  

Preventie kan door aankopen van dieren van gecertificeerde bedrijven. (Schuiling, 2000) 

Ecthyma contagiosum 
Ecthyma contagiosum wordt ook wel zere bekjes of bekschurft genoemd. Het is een besmettelijke 
ontsteking van de huis en slijmvliezen en wordt veroorzaakt door een virus uit de pokken familie. 
(Schuiling, 2000) 

Ziekteverschijnselen dier 
Lammeren krijgen blaasjes op de lippen en op het tandvlees. Wanneer de besmetting ernstig is 
krijgen lammeren ook blaasjes bij de ogen, op de oren en aan de kroonrand van de klauwen. Later in 
het stadium van de infectie ontstaan er zweertjes met zwarte korstvorming. Lammeren met blaasjes 
in de bek kunnen moeite hebben met eten. Zogend lammeren kunnen de uier van de melkgeit 
besmetten, dit kan leiden tot een ernstige, dodelijke uierontsteking. De lammeren kunnen behandeld 
worden met violetspray of Helkos om ontsteking van de zweertjes te voorkomen. (Schuiling, 2000) 

Besmetting mens  
De besmetting kan plaatsvinden door direct contact met besmette dieren of door het drinken van 
rauwe geitenmelk of het eten van besmet vlees. (GD, sd) 

Ziekteverschijnselen mens 
Met name mensen met een zwak immuunsysteem zijn gevoelig voor deze bacterie. Er kan een 
bloedvergiftiging ontstaat, de besmetting wordt gekenmerkt door een diepe ontsteking op de huid. 
Dit wordt veroorzaakt door een menginfectie met de pusvormende streptokok. De behandeling 
wordt gericht op streptokokken. (Schuiling, 2000) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Preventie bestaat hoofdzakelijk uit het infectievrij houden van de kudde, dit kan door geen nieuwe 
besmette dieren in de kudde toe te laten. Wanneer de ziekte in de kudde zit, kan een jaar later de 
kudde worden gevaccineerd. (Scharmhart, 2014) 

Chlamydia abortus 
Chlamydia wordt veroorzaakt door de bacterie Chlamydia psittaci ovis. De diagnose wordt gesteld 
door onderzoek naar vruchten, vruchtvliezen en doormiddel van bloedonderzoek. (Schuiling, 2000) 

Ziekteverschijnselen dier 
Wanneer een dier Chlamydia heeft zal er in de laatste maand van de dracht abortus optreden. Een 
bedrijf kan besmet raken door aankoop van een besmet dier. Wanneer dit dier besmet is en een 
abortus heeft, zal een jaar erop de niet-aangekochte geiten ook aborteren. Behandelen kan 
doormiddel van de drachtige dieren tot het einde van de dracht herhaaldelijk behandelen met 
oxytetracycline. (Schuiling, 2000) 

Besmetting mens 
Besmetting vindt plaats door direct contact met dier, vrucht of nageboorte, ook kan een mens 
besmet raken doormiddel van kleding. (Schuiling, 2000)  

Ziekteverschijnselen mens 
Bij mensen kan C. abortus leiden tot ernstige ziekte (pneumonie) en miskramen bij zwangere 
vrouwen. (RIVM, 2020) 
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 Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Preventie kan door aankoop van besmette dieren te vermijden. Laat zwangere vrouwen niet helpen 
tijdens het lammeren en laat ze niet in contact komen met de nageboorte of kleding die besmet kan 
zijn. (Schuiling, 2000) 

Paarden en ezels 
Ook paarden en ezels kunnen zoönosen krijgen, namelijk: 

• Salmonellose 
• Toxoplasma 
• Trichinellose 
• Burkholderia mallei 
• Echinokokkose 

Trichinella 
Trichinella is een nematode en de individu is zowel tussen- als eindgastheer. Het wordt veroorzaakt 
door larven van een varkensparasiet. (GD, sd) 

Ziekteverschijnselen dier 
Paarden en ezels kunnen besmet raken door in aanraking te komen met besmet ongedierte. De 
dieren vertonen geen symptomen.  (GD, sd) 

Besmetting mens 
De mens kan geïnfecteerd raken met Trichinellose door het eten van onvoldoende verhit vlees. (GD, 
sd) 

Ziekteverschijnselen mens 
Mensen kunnen door wormen die binnendringen in het darmslijmvlies last krijgen van misselijkheid, 
braken en diarree. Verder kunnen er ontstekingen ontstaan op de plaatsen waar de larven zich 
inkapselen in een cyste. Hierdoor komen er verschijnselen als koorts, oedeem, hoofdpijn, vergrote en 
pijnlijke lymfknopen, huiduitslag, bronchitis en verzwakte, pijnlijke spieren. (GD, sd) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Door vleeskeuring, verhitten of invriezen van vlees kan preventie worden bewerkstelligd. Ook kan 
preventie door blootstelling van voedselproducerende aan geïnfecteerde dieren voorkomen worden.  
Verder is een goede bedrijfshygiëne van belang, met name een goede ongediertebestrijding om 
insleep tegen te gaan. (GD, sd) 

Burkholderia mallei 
Burkholderia mallei wordt ook wel kwade droes of malleus genoemd, het wordt veroorzaakt door de 
B. mallei en is een bestrijdingsplichtige ziekte. (Koene, sd) 

Ziekteverschijnselen dier 
De ziekte kan acuut en chronisch zijn. Bij acute gevallen sterven dieren binnen enkele dagen, dit is 
meestal bij ezels. Er is ook een latente vorm, hierbij zijn de symptomen neusuitvloeiing en een 
moeizame ademhaling. De besmetting wordt voornamelijk overgedragen door ontstekingsvocht. 
(Koene, sd) 

Besmetting mens 
De mens kan besmet raken door direct contact met de dieren of via besmette materialen. Ook kan 
de besmetting verspreid worden door eten of drinken van besmet voedsel, water of door de lucht. 
(Koene, sd) 
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Ziekteverschijnselen mens 
Kwade droes kan fataal aflopen voor de mens. De verschijnselen zijn: chronische luchtweginfectie 
met hoesten, koorts, koude rillingen en abcederende ontstekingen in de huid. (Mekkes, sd) 

Maatregelen die (verdere) besmetting te voorkomen 
Preventie kan door overdracht op mensen te vermijden, doormiddel van beschermende kleding te 
dragen, handschoenen, bril, overschoenen en handen te reinigen en ontsmetten na contact met het 
dier of met besmet materiaal. Om overdracht op andere gevoelige dieren te vermijden kunnen de 
gevoelige dieren afgezonderd worden, materieel uitsluitend gebruiken voor gezonde dieren en apart 
materieel voor besmette dieren. Verder een verbod voor mogelijk besmet voeder, water, mest en 
strooisel. (FAVV, 2016) 

Honden 
Echinokokkose, Leptospirose, Rabiës, Toxoplasma, Brucellose 

Echinokokkose 
Echinokokkose is een parasitaire zoönose, die wordt veroorzaakt door kleine lintwormen. Er zijn vier 
verschillende vormen van Echinokokkose. De lintworm die voor honden besmettelijk is, is de E. 
granulosus. Carnivoren zijn eindgastheer van deze lintwormen. Kleine knaagdieren en mensen zijn 
tussengastheren. Ook andere dieren, zoals rund, paard en schaap kunnen dienen als tussengastheer. 
Doordat de klinische verschijnselen bij landbouwhuisdieren ontbreken, wordt de ziekte pas 
vastgesteld in de slachtfase. (RIVM, 2017) 

Ziekteverschijnselen dier 
Dieren die besmet zijn, worden vrijwel nooit ziek. (RIVM, 2018) 

Besmetting mens 
De besmetting van de mens vindt plaats door het opeten van eieren van de hondenlintworm. (RIVM, 
2018) 

Ziekteverschijnselen mens 
Wanneer een mens besmet is kunnen er blaaswormen ontstaan. Wanneer de blaaswormen in de 
long of lever barsten kan er een anafylactische shock optreden, dit is een zeer heftige allergische 
reactie. (RIVM, 2018) 

Maatregelen die (verdere) besmetting te voorkomen 
Door honden geen rauw vlees of slachtafval te voeren kan besmetting van de hond voorkomen 
worden. Echinokokkose is een aanmeldingsplichtige ziekte.  Bij slachthuizen wordt er tijdens de 
controle nog steeds echinokokkose gevonden. Wanneer er in één of meerdere organen blazen 
aanwezig zijn worden de ingewanden van de borst en buikholte afgekeurd voor menselijke 
consumptie. (RIVM, 2017) 

Leptospirose 
Leptospiren kunnen onderverdeeld worden in pathogene en niet-pathogene leptospiren. Met name 
koeien, honden en knaagdieren kunnen een reservoir zijn voor pathogene leptospiren. Een ernstige 
vorm van leptospirose wordt ook wel de Ziekte van Weil genoemd. (RIVM, 2017) 

Ziekteverschijnselen dier 
Honden kunnen de volgende klachten vertonen: apathie, niet eten, braken, diarree, geelzucht, 
koorts, nierfalen, neurologische afwijkingen, slijmvliesbeschadigingen. De ziekte van Weil is te 
behandelen doormiddel van antibiotica. (Medisch centrum voor dieren, sd) 
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Besmetting mens 
Besmetting vindt plaats door direct contact of indirect contact met leptospiren, indirect besmetting 
kan door besmette urine, oppervlaktewater, modder of sperma. Het grootste risico voor zowel de 
mens als de hond is met rattenurine besmet oppervlaktewater. (RIVM, 2017) 

Ziekteverschijnselen mens 
De ziekteverschijnselen kunnen verschillen tussen milde griepachtige klachten tot een dodelijk vorm. 
De symptomen die bij de dodelijke vorm horen en het meest gesignaleerd in Nederland zijn koorts, 
diarree, spierpijn, hoofdpijn, koude rillingen. (RIVM, 2017) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Preventieve maatregelen die genomen kunnen worden zijn het vermijden van plekken met stilstaand 
water, bestrijden van ratten, honden te laten enten met L2 en L4. (Medisch centrum voor dieren, sd) 

Rabiës 
Rabiës wordt ook wel hondsdolheid genoemd. Er bestaan verschillende typen van het virus, maar de 
klassieke rabiës komt vooral voor bij honden, echter kan rabiës ook voorkomen bij katten. (RIVM, 
2017) 

Ziekteverschijnselen dier 
Veel voorkomende symptomen zijn gedragsverandering, agressie, overmatig speeksel, moeite met 
slikken en verlammingsverschijnselen. De dood volgt meestal binnen zeven dagen. Behandeling is 
niet mogelijk. (Caressa Dierenziekenhuizen, 2020) 

Besmetting mens 
Het virus kan overgedragen worden door het speeksel van een dier dat in het lichaam van de mens 
komt door een beet, krab of lik. Contact met urine, ontlasting of bloed van een besmet dier geeft 
geen besmettingsgevaar voor de mens. (RIVM, 2019) 

Ziekteverschijnselen mens 
De eerste ziekteverschijnselen zijn meestal rillingen, koorts, braken en hoofdpijn. Hierna volgen de 
klachten als kramp in de spier, stuipen, problemen met slikken en ademen. Complicaties kunnen 
uiteindelijk leiden tot de dood. (RIVM, 2019) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Hondsdolheid kan preventief behandeld worden, doormiddel van vaccinatie of door te voorkomen 
dat het virus in het zenuwstelsel terecht komt. Een hond kan gevaccineerd worden tegen het 
rabiësvirus. (RIVM, 2019) 

Brucellose 
Er zijn twee vormen van Brucellose, namelijk B. canis en B. suis. (RIVM, 2017) Brucellose is een 
ernstige bacteriële infectie, die moeilijk te bestrijden is. (Dierenkliniek Leuven, sd) 

Ziekteverschijnselen dier 
De ziekteverschijnselen van B. suis en B. canis komen vrijwel overeen met elkaar. De verschijnselen 
bestaan uit problemen in de voortplantingsorganen en gewrichten. Brucella wordt voornamelijk 
overgebracht tijdens de dekking of via het eten van besmet voer of via direct contact. (RIVM, 2017) 

Besmetting mens 
De mens kan besmet raken doormiddel van direct contact met de slijmvliezen van het dier of 
beschadigde huid. Met name mensen die in direct contact komen met het dier na een partus of 
abortus lopen een verhoogd risico op besmetting. (RIVM, 2017) 
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Ziekteverschijnselen mens 
Klinische verschijnselen die bij besmetting op kunnen treden zijn: vermoeidheid, koorts, malaise, 
misselijkheid, rillingen, nachtzweten en hoofdpijn. De incubatietijd kan variëren van één week tot 
zeven maanden. (RIVM, 2017) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Bij mogelijke besmetting wordt de mens preventief behandeld met antibiotica. Bij verdenking van B. 
canis wordt geadviseerd om hygiënemaatregen te treffen, zoals het dragen van beschermende 
kleding en handschoenen en het ontsmetten van de ruimte. (Dierenkliniek Leuven, sd) 

Scabiës 
Scabiës wordt ook wel schurft genoemd. Bij honden wordt scabiës veroorzaakt door de mijt 
sarcoptes scabiei var. Canis. Katten kunnen ook besmet raken met Sarcoptes mijten, deze 
symptomen komen overeen met de infectie van de Notoedres mijten. De Notoedres mijt wordt niet 
als een zoönose beschouwd. (European Scientific Counsel Companion Animal Paracites, 2016) 

Ziekteverschijnselen dier 
Dieren met schurft hebben vooral veel jeuk, het krabben kan zoveel energie kosten dat de hond 
gewicht verliest. Er kunnen rode plekken, bultjes en korsten ontstaan, deze bevinden zich 
voornamelijk aan de oren, snoet, ellebogen en hakken. Behandelen van schurft kan met o.a. 
selamectine. (Medisch centrum voor dieren, sd) 

Besmetting mens 
Overdracht van schurft kan via intensief contact met het dier of via contact met de verblijfplaats van 
de dieren, zoals hun mand, dekens, borstels. (Causus, 2020) 

Ziekteverschijnselen mens 
De ziekteverschijnselen voor mensen die besmet zijn met schurft hebben last van jeuk en huiduitslag. 
De ontstekingen zijn zelflimiterend en gaan na drie weken vanzelf over. (Causus, 2020) 

Maatregelen om (verdere) besmetting te voorkomen 
Wanneer een hond besmet is wordt er aangeraden om de geïnfecteerde honden te isoleren. Verder 
dient langdurig contact met de huid en kleding vermeden te worden. Om scabiës te voorkomen is 
goede hygiëne van belang en het schoonmaken van de verblijven. (Rijksintstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu, sd)  

Katten 
Toxoplasma, tuberculose, ringworm, rabiës, salmonellose, Q-koorts, leptospirose, kattenkrabziekte.  

Toxoplasma 
Toxoplasma wordt veroorzaakt door de obligaat intracellulaire protozo Toxoplasma gondii, dit is 
wereldwijd een van de meest voorkomende parasitaire zoönosen. Katten zijn gastheer voor T. gondii. 
Landbouwhuisdieren en honden kunnen dienen als tussengastheer. (RIVM, 2017) 

Ziekteverschijnselen dier 
De meeste katten hebben geen last van een besmetting met T. gondii. Klachten die voor kunnen 
komen zijn koorts, verminderde eetlust, gewichtsverlies, lusteloosheid, benauwdheid en 
oogproblemen. Minder voorkomende klachten zijn katten die overgeven, last hebben van diarree, of 
neurologisch klachten hebben. Wanneer een drachtige kat geïnfecteerd raakt kan de infectie zorgen 
voor miskramen, abortus en geboren kittens die ernstige afwijkingen vertonen. (LICG, 2014) 
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Besmetting mens 
Mensen kunnen besmet raken door het eten van niet ingevroren voedsel en niet goed verhit vlees. 
Verder kan er een besmetting optreden tijdens het tuinieren wanneer de grond besmet is met 
kattenfeces of consumptie van met oöcyten besmette groenten of fruit. (RIVM, 2017) 

Ziekteverschijnselen mens 
De meeste mensen hebben geen last van een besmetting met T. gondii. Met name voor hoog-
risicogroepen kan een besmetting gevaarlijk zijn. Onder de hoog-risicogroep vallen ongeboren 
kinderen, baby’s en jonge kinderen, hoogbejaarden, zwangere vrouwen en mensen met een 
verminderd afweersysteem. (LICG, 2014) Enkele jaren na infectie kan er alsnog een ontsteking van 
het vaat- en netvlies van het oog optreden. Een congenitale infectie kan een miskraam of een kind 
met afwijkingen tot gevolg hebben. (RIVM, 2017) 

Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Het risico op een besmetting kan verkleind worden door katten binnen te laten, hierdoor wordt 
voorkomen dat deze gaat jagen, waardoor de kans op infectie met T. gondii verkleind wordt. Voor de 
voeding van de kat wordt geadviseerd om alleen gekookt of commercieel verkrijgbaar voer te 
voeren. Na direct contact met de kat wordt geadviseerd om direct de handen te wassen. Verder 
wordt er aangeraden om groente en fruit goed schoon te wassen en handschoenen te dragen 
wanneer in aanraking wordt gekomen met levensmiddelen. Om besmetting via vlees te voorkomen 
dient al het vlees tot minimaal van 30 graden Celsius verhit te worden. Tijdens het werken in de 
tuinen dienen er handschoenen gedragen te worden om besmetting met eitjes te voorkomen. Dek 
de zandbak af wanneer de kinderen er niet in spelen, zodat de kat dit niet als kattenbak kan 
gebruiken. Laat verschonen van de kattenbak niet doen door mensen die tot de hoog-risicogroep 
behoren. Draag tijdens het schoonmaken handschoenen en maak de bak dagelijks schoon. (LICG, 
2014) 

Kattenkrabziekte 
De kattenkrabziekte wordt verwekt door de Bartonella henselae, dit is een gramnegatieve bacterie. 
Bartonella henselae komt voor in twee genotypen. Genotype 1 komt vaker voor bij mensen met 
kattenkrabziekte. (Huwyler, Heiniger et al. 2017) Kattenkrabziekte kan ook klachten geven bij 
honden. (Medisch centrum voor dieren, sd) 

Ziekteverschijnselen dier 
Katten met de kattenkrabziekte vertonen geen ziekteverschijnselen. Echter katten met een 
verminderde weerstand kunnen wel symptomen krijgen, zoals koorts, vergrote lymfeklieren, 
tandvleesontsteking, ontstekingen in het oog, ontstekingen van de hartkleppen, bloedarmoede, 
blaasontsteking en verminderde vruchtbaarheid. (Medisch centrum voor dieren, sd) 

Besmetting mens 
Overdracht van de ziekte vindt plaats doordat katten de mens krabt en bijt en hierdoor vlooienfeces 
onder de nagel achtergebleven is of via besmet speeksel. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu, sd) 

Ziekteverschijnselen mens 
Mensen die besmet zijn door een kat kunnen verschijnselen krijgen als: puistjes op de infectieplaats, 
vergrote lymfeklieren en koorts. Bij mensen met een normale weerstand herstellen meestal vanzelf, 
dit kan echter wel maanden duren. Bij mensen met een verminderde weerstand kunnen ook de 
ziekteverschijnselen leverontsteking, ontsteking van de hartkleppen en ontstekingen in het oog of 
van de hersenen optreden, om deze verschijnselen te behandelen is antibiotica nodig. (Medisch 
centrum voor dieren, sd) 
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Maatregelen die (verdere) besmetting voorkomen 
Om de kattenkrabziekte te voorkomen is de belangrijkste maatregelen om katten vrij van vlooien te 
houden. Ook dienen de nagels van de katten getrimd te worden. Na een krab of een bijt door een kat 
of een hond moet de wond direct met water worden uitgespoeld en vervolgens worden ontsmet. Bij 
bijtwonden en diepe krabwonden wordt het aangeraden om naar de huisarts te gaan. (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu, sd) 
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Zoönosen D’n Hoef 

 

 

Zoönosen Diersoorten risico voor D'n Hoef
kippen wel
eenden wel
paarden wel
katachtigen wel
knaagdieren wel 
honden wel
kippen wel
eenden wel
paarden wel
katten wel
kippen type D
eenden type C & E en type E/B
knaagdieren M56
kippen wel
eenden wel
konijnen wel
kippen wel
eenden wel

Chlamydia caviae cavia's wel
konijnen wel
cavia's wel
knaagdieren wel, met name jonge dieren
geiten wel
katten wel
alpaca's weinig risico, zelden door lucht
geiten weinig risico, zelden door lucht
honden weinig risico, zelden door lucht
katten weinig risico, zelden door lucht

Listeriose geiten weinig risico, geen geboortes en geen verkoop melk
geiten wel
honden wel
katten wel
paarden wel

Bultenziekte geiten wel
Zere bekjes geiten weinig risico, met name lammeren
Clamydia abortus geiten weinig risico, met name bij geboorte veel uitscheiding

paarden wel
ezels wel
paarden wel
ezels wel, met name acute gevallen bij ezels
honden wel
paarden wel

Leptospirose honden wel
honden weinig risico, met name voorkomend in buitenland
katten weinig risico, met name voorkomend in buitenland

Brucellose honden wel
honden wel
katten wel
katten wel
honden wel
geiten wel
ezels wel
paarden wel
katten wel
honden wel

Salmonellose

Rundertuberculose

Ringworm

Hantavirus

Vogelmijt

Avaire tuberculose

Papegaaienziekte

Vogelgriep

Kattenkrabziekte

Toxoplasma gondii

Scabiës

Rabiës

Echinokokkose

Kwade droes

Trinchella

Q-koorts
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Zoönosen in Nederland 
In Nederland zijn niet alle zoönosen aanwezig die wereldwijd zijn. In onderstaande opsomming is te 
zien welke zoönosen afwezig, aanwezig of nog nooit gerapporteerd zijn. Deze opsomming gaat over 
de OIE status in het jaar 2016. (RIVM, 2017) 

Aanwezige zoönosen:  

 aviaire chlamydiose (Chlamydia psittaci);  
 echinokokkose (Echinococcus multilocularis);  
 Hoog Pathogene Aviaire Influenza (HPAI);  
 Laag Pathogene Aviaire Influenza (pluimvee) (LPAI);  
 Q-koorts;  
 tularemie  

Nooit gerapporteerde zoönosen:  

• brucellose (Brucella melitensis);  
• Krim-Congo hemorragische koorts;  
• equine encefalomyelitis (Westerse);  
• equine encefalomyelitis (Oosterse);  
• Japanse encefalitis;  
• Nipah-virus encefalitis;  
• ovine epididymitis (Brucella ovis);  
• Rift Valley-koorts;  
• salmonellose (S. Abortusovis)  
• trypanosomose (o.a. Chagas);  
• Venezuelaanse equine encefalomyelitis;  
• West Nijlkoorts 

Afwezige zoönosen:  

• antrax (miltvuur);  
• bovine spongiforme encefalopathy (BSE);  
• bovine tuberculose;  
• brucellose (Brucella abortus);  
• brucellose (Brucella suis) bij varkens en vee;  
• echinokokkose door Echinococcus granulosus;  
• ovine chlamydiosis (Enzootic abortion,  Chlamydia abortus); 
• kwade droes (Burkholderia mallei);  
• leishmaniasis;  
• porcine cysticercose (Taenia solium bij de mens);  
• rabiës*;  
• trichinellose 
• *  Het voorkomen van vleermuisrabiës (EBLV) heeft geen invloed op de OIE vrij-status. 

In figuur 7 is te zien welke zoönosen er gemeld zijn in 2017. (NVWA, 2017) Te zien is dat het 
Hantavirus, Listeriose, Psittacose, Rabiës en Salmonellose positief zijn aangetoond. Deze kunnen ook 
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overgedragen worden op D’n Hoef. Op deze ziektes moet D’n Hoef dus extra alert zijn.  

 

Figuur 7: Aanwezige zoönosen 2017 (NVWA, 2017)  

Verblijven en dieren D’n Hoef 
Dagelijks worden de stallen van de paarden schoongemaakt, de verse mest en de natte plekken 
worden eruit gehaald. De ene dag wordt al schone vlas op een hoop gelegd in het midden en de 
andere dag wordt het vlas tot het midden van de stal aangeveegd. Dit wordt gedaan zodat 
ongedierte niet in de hoeken van de stal kunnen achterblijven.  

Verder wordt bij de alle dieren overgebleven voerresten verwijderd. De waterbakken worden 
wekelijks zuiver gemaakt. Het verblijf van de cavia’s en de konijnen worden elke dag zuiver gemaakt. 
Het water wordt elke dag ververst.  

Veel van deze taken worden dagelijks gedaan door de cliënten. Aan het einde van de dag is er nog 
een checkronde door een van de dierverzorgers, zodat alle dieren voorzien zijn van voer en schoon 
water.  

Voor de bestrijding van ongedierte is er gekozen voor het gebruiken van katten en komt elke maand 
prevent for you om de ratten- en muizenbestrijding te controleren.   

 Tijdens het checken van de dieren zijn geen opvallende symptomen aangetroffen die kunnen duiden 
op een zoönose. Alleen één cavia had last van lichte conjunctivitis, dit kan duiden op Chlamydia 
caviae. Echter had de cavia geen verschijnselen als abortus, terwijl deze onlangs jongen heeft 
gekregen. Er wordt geadviseerd deze cavia te blijven observeren en mogelijk wanneer het erger 
wordt of wanneer meerder cavia’s hier last van hebben de dierenarts te raadplegen. 

Voor in het vervolg checken van de dieren zijn er dierkaarten gemaakt, hierin zijn de 
ziekteverschijnselen per diersoort beschreven, dit is te zien in bijlage 1 t/m 8.  
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GD Keurmerk Zoönosen 
Het GD Keurmerk Zoönosen kost in 2020 €78,75 per jaar excl. BTW. Het keurmerk is jaarlijks 
opzegbaar. (GD, sd) In 2014 is het keurmerk vernieuwd. (Kense, 2016) Het keurmerk is voor alle 
dierhouders waarbij de dieren contact hebben met mensen. Verder kan het keurmerk zowel worden 
aangevraagd bij één diersoort op het bedrijf als meerdere diersoorten. (GD, sd) 

Het keurmerk geeft geen garantie voor een zoönosevrij bedrijf, maar met het keurmerk kan wel 
worden aangetoond dat het bedrijf probeert om het risico zoveel mogelijk te beperken.  

Het keurmerk kan behaald worden door het doorlopen van drie stappen. De eerste stap is de 
checklist in te laten vullen door de dierenarts. Hiervoor dient er eerst aangemeld te worden via 
https://www.gddiergezondheid.nl/producten%20en%20diensten/producten/keurmerk-
zoonosen/aanmelden. Hierna wordt er een verzoek gestuurd om een afspraak te maken met de 
dierenarts voor het invullen van de checklist. Hierna kan de checklist opgestuurd worden en kent de 
GD en score toe. Bij een score van 70% op het algemene deel van de checklist en 60% of meer bij de 
overige onderdelen wordt het keurmerk toegekend. (GD, sd) 

Het keurmerk zorgt verder ook voor bewustwording en verkleining van risico’s, meer contact en 
overleg met de dierenarts. Het is een gebaar naar bezoekers en medewerkers. Het kan bijdragen aan 
een beter imago voor de sector en bij een aansprakelijkheidsinstelling. (GD, sd) 

GD keurmerk Zoönosen checklist 
Voor D’n Hoef is er een voorbeeld checklist voor zoönosen ingevuld, zie bijlage 9. Hierin zijn enkele 
aandachtspunten uitgekomen. Aandachtspunten zijn: dieren die ziek zijn, kunnen momenteel niet 
worden afgescheiden van andere dieren en het publiek. Hier is momenteel geen ruimte voor. Verder 
worden ziekteproblemen en sterfte bij knaagdieren en konijnen niet geregistreerd.  

Het publiek wordt van zoönosen op de hoogte gebracht, maar er wordt geen gebruik gemaakt van 
het woord zelf. Ook worden ze niet op de hoogte gebracht wat men moet doen in het geval van het 
oplopen van een zoönose. Wel hangt bij elke kraan een infobord met daarop aangegeven wanneer 
men de handen moet wassen en waarom dat dit moet.  

De katten lopen vrij rond en kunnen overal hun uitwerpselen plaatsen. Dit is een aandachtspunt voor 
de andere werkzaamheden op het bedrijf, zoals werken in de aarde in het voedselbos.  

Niet elk paard heeft zijn of haar eigen borstels, wel worden deze één keer per week schoongemaakt. 
Ook heeft niet elk paard een eigen dekje, deze worden gedeeld met de overige paarden.  

De geiten zijn gevaccineerd tegen Q-koorts en zijn gecertificeerd CL-vrij.  

De kippen worden niet getest op psittacose voor aankoop en de kippen en eenden die eieren leggen 
en gebruikt worden voor consumptie worden niet elke vijftien weken getest op salmonellose. Verder 
wordt er gecontroleerd op bloedluis, maar worden de kippen niet preventief behandeld. Wel wordt 
er gebruik gemaakt van tabaksstelen, dit helpt om bloedluis te weren.  
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Conclusie 
In dit verslag is antwoord gegeven op de vraag: “Hoe moet er omgegaan worden wanneer een 
zoönose op het bedrijf geconstateerd wordt en hoe kunnen zoönosen zoveel mogelijk voorkomen 
worden op D’n Hoef?”  

De meest voorkomende zoönosen bij kippen en eenden zijn: vogelgriep, salmonellose, 
papegaaienziekte, avaire tuberculose en vogelmijt. Bij geiten zijn dit: listeriose, Q-koorts, 
bultenziekte, zere bekjes, chlamydia abortus, toxoplasma gondii en ringworm. Bij cavia’s en konijnen 
zijn dit papegaaienziekte, hantavirus, ringworm en vogelgriep. Bij cavia’s zijn ook nog chlamydia 
caviae. Bij konijnen komt ook nog de zoönose avaire tuberculose voor. Bij ezels en paarden komen 
trinchella, kwade droes en toxoplasma gondii, paarden kunnen ook de zoönose Q-koorts, 
salmonellose, echinokokkose en vogelgriep krijgen. Alpaca’s kunnen de zoönose rundertuberculose 
krijgen. Katten en honden kunnen de volgende zoönosen krijgen: rundertuberculose, Q-koorts, 
rabiës, scabiës, Toxoplasma gondii, kattenkrabziekte en de vogelgriep. Honden kunnen ook de 
zoönosen leptospirose en echinokokkose krijgen.  

Er is weinig kans dat rundertuberculose op D’n Hoef voor kan komen. Dit komt omdat deze zoönose 
zelden door de lucht wordt verspreid en voornamelijk doormiddel van melk. Ook is er weinig kans op 
Liseriose, zere bekjes en Chlamydia abortus. Dit komt omdat deze zoönosen met name veel 
uitscheiden tijdens de geboorte of voornamelijk voorkomt bij jonge dieren. Op de ziektes het 
Hantavirus, Listeriose, Psittacose, Rabiës en Salmonellose, Echinokokkose en de vogelgriep moet D’n 
Hoef extra alert zijn, omdat deze onlangs aangetoond zijn in Nederland.  

Wanneer een dier mogelijk een zoönose heeft wordt er geadviseerd om de dierenarts te raadplegen. 
Wanneer een mens een zoönose oploopt wordt er aangeraden de huisarts te raadplegen. De 
bestrijding van een zoönose kan verschillen tussen het geven van een antibiotica, reinigen van het 
verblijf of het ruimen van de dieren. Zoönosen kunnen voorkomen worden door het vaccineren van 
dieren, goede hygiëne, monitoren en zorgen voor een goede ongediertebestrijding.  

Er zijn enkele aandachtspunten voor het verbeteren van het zoönosebeleid op D’n Hoef. Dit kan 
doormiddel van het vaccineren van de geiten tegen Q-koorts. Verder bij aankoop van nieuwe geiten 
te kiezen voor gecertificeerde CL-vrije dieren. Bij de aankoop van nieuwe kippen wordt er 
geadviseerd om ze pas bij de overige dieren te plaatsen indien ze negatief zijn getest voor de 
papegaaienziekte. Verder wordt er voor kippen aangeraden bij verkoop van eieren of consumptie 
elke 15 weken de kippen te controleren op salmonellose met behulp van een mestonderzoek. 
Bloedluis is lastig te bestrijden, hierdoor wordt monitoren aangeraden. Dit kan met behulp van een 
rickstick. Bij het werken in de tuin wordt er geadviseerd om handschoenen te dragen, omdat 
uitwerpselen van katten zoönosen over kunnen dragen.  

Een groot aandachtspunt is dat er geen quarantaine verblijf beschikbaar is voor zieke dieren. 
Hierdoor kunnen de zieke dieren niet afgezonderd worden van de overige dieren. Geadviseerd wordt 
om hier in de toekomst een oplossing voor te zoeken.  

Om zoönosen zo min mogelijk van dier tot dier over te dragen wordt er geadviseerd om voor ieder 
dier eigen materialen te gebruiken, zoals eigen borstels en dekjes.  

Om aan te tonen dat D’n Hoef zoveel mogelijk het risico op een zoönose te beperken kan het GD 
keurmerk Zoönosen worden aangevraagd. Voordat dit aangevraagd wordt, wordt er aangeraden 
eerst bovenstaande punten te verbeteren.  
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Bijlage 1 Dierverzorgingskaart van de kippen 
Kippen 
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die kippen kunnen krijgen: 

 

 

 

 

Het checken van de kippen op zoönosen 

Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Vogelgriep Sloomheid, ademhalingsproblemen, 

sterfte, verminderde water- en 
voeropname, diarree, blauwkleuring 

Salmonellose  Koorts, diarree, gewrichtsontsteking of 
bloedinfecties 

Papegaaienziekte Oog- en neusuitvloeiing, benauwdheid, 
verminderde eetlust, bolzitten, diarree, 
zenuwverschijnselen 

Avaire tuberculose Vermageren en kreupelheid 
Vogelmijt/ 
Bloedluis 

Gewichtsverlies, bloedarmoed, jeuk en 
onrust 

 

Wanneer een ei wordt gevonden met stippen erop, laat het weten aan je begeleider of de 
dierverzorger. Het kan zijn dat er bloedluis aanwezig is in het verblijf van de kippen.  

 

Figuur 8: Ei met bloedstippen van vogelmijt (Jansen Animal Health, sd) 

 

 

 

Kippen Vogelgriep 
  Salmonellose 
  Papegaaienziekte 
   Avaire tuberculose 
  Vogelmijt 
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Bijlage 2 Dierverzorgingskaart van de eenden 
Eenden 
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die eenden kunnen krijgen: 

 

 

 

 

Het checken van de eenden op zoönosen 

Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Vogelgriep Sloomheid, ademhalingsproblemen, 

sterfte, verminderde water- en 
voeropname, diarree, blauwkleuring 

Salmonellose  Koorts, diarree, gewrichtsontsteking of 
bloedinfecties 

Papegaaienziekte Oog- en neusuitvloeiing, benauwdheid, 
verminderde eetlust, bolzitten, diarree, 
zenuwverschijnselen 

Avaire tuberculose Vermageren en kreupelheid 
Vogelmijt/ 
Bloedluis 

Gewichtsverlies, bloedarmoed, jeuk en 
onrust 

 

Wanneer een ei wordt gevonden met stippen erop, laat het weten aan je begeleider of de 
dierverzorger. Het kan zijn dat er bloedluis aanwezig is in het verblijf van de eenden.  

 

Figuur 9: Ei met bloedstippen van vogelmijt (Jansen Animal Health, sd) 

 

 

 

Eenden Vogelgriep 
  Salmonellose 
  Papegaaienziekte 
   Avaire tuberculose 
  Vogelmijt 
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Bijlage 3 Dierverzorgingskaart van de geiten 
Geiten 
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die geiten kunnen krijgen: 

Geiten Listeriose 
 Q-koorts 
 Bultenziekte 
 Zere bekjes 
 Chlamydia abortus 
 Toxoplasma gondii 
 Ringworm 

 

Het checken van de geiten op zoönosen 

Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Listeriose Hersenvliesontsteking, abortus en sepsis 
Bultenziekte Verdikking en abcesvorming van de 

lymfeknopen 
Zere bekjes Blaasjes op de lippen en tandvlees 
Ringworm Haaruitval en grauwe schubjes of kortsen 

 

Wanneer een geit verdikkingen heeft net als op de foto, laat het je begeleider of de dierverzorger 
weten.  

 

Figuur 10: Geit met vergrote lymfeknopen (Brom, 2015) 
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Figuur 11: Lam met zere bekjes (Schapendokter, sd) 

 

Bijlage 4 Dierverzorgingskaart van de cavia’s en konijnen 
Cavia’s  
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die cavia’s kunnen krijgen: 

Cavia’s Papegaaienziekte 
 Chlamydia caviae 
 Hantavirus 
 Ringworm 
 Vogelgriep 

 

Het checken van de cavia’s op zoönosen 

Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Chlamydia caviae Conjunctivitis, abortus of zware 

longontsteking 
Hantavirus Koorts, nierinsufficiëntie 
Ringworm Rode plekken, haaruitval, grauwe schubjes 

en korsten 
 

Wanneer een cavia plekken heeft net als op de foto, laat het je begeleider of de dierverzorger weten.  
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Figuur 12: Cavia met ringworm (Dierenkliniek Wilhelminapark, sd) 

Konijnen 
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die konijnen kunnen krijgen: 

Konijnen Papegaaienziekte 
 Hantavirus 
 Ringworm 
 Vogelgriep 
 Avaire tuberculose 

 

Het checken van de konijnen op zoönosen 

Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Hantavirus Koorts, nierinsufficiëntie 
Ringworm Rode plekken, haaruitval, grauwe schubjes 

en korsten 
 

Bijlage 5 Dierverzorgingskaart van de ezels 
Ezels 
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die ezels kunnen krijgen: 

Ezels Trichinella 
 Kwade droes 
 Toxoplasma gondii 

 

Het checken van de ezel op zoönosen 

Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Kwade droes Neusuitvloeiing en moeizame ademhaling 

 

Wanneer een ezel plekken heeft net als op de foto, laat het je begeleider of de dierverzorger weten.  
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Figuur 13: Klinische verschijnselen kwade droes (Central Veterinary Research Laboratory, sd) 

Bijlage 6 Dierverzorgingskaart van de paarden 
Paarden     
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die paarden kunnen krijgen: 

Paarden Trichinella 
 Kwade droes 
 Toxoplasma gondii 
 Q-koorts 
 Salmonellose 
 Echinokokkose 
 Vogelgriep 

 

Het checken van de paarden op zoönosen 

Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Kwade droes Neusuitvloeiing en moeizame ademhaling 

 

Wanneer een paard plekken heeft net als op de foto, laat het je begeleider of de dierverzorger 
weten.  

  

Figuur 14: Klinische verschijnselen kwade droes (Central Veterinary Research Laboratory, sd) 

Bijlage 7 Dierverzorgingskaart van de honden 
Honden         
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die honden kunnen krijgen: 

Honden Rundertuberculose 
 Q-koorts 
 Leptospirose 
 Rabiës 
 Scabiës 
 Brucellose 
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 Toxoplasma gondii 
 Vogelgriep 
 Kattenkrabziekte 

 

Het checken van de honden op zoönosen 

Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Vogelgriep Koorts, bronchitis, hoesten 
Leptospirose Niet eten, braken, diarree, geelzucht, 

koorts, nierfalen 
Rabiës Gedragsverandering, agressie, overmatig 

speeksel, moeite met slikken en 
verlammingsverschijnselen 

Scabiës Jeuk, vermagering, rode plekken, bultjes 
en korsten 

 

Wanneer een hond plekken heeft net als op de foto, laat het je begeleider of de dierverzorger weten.  

 

Figuur 15: Scabiës bij een hond (Medisch centrum voor dieren, sd) 

Bijlage 8 Dierverzorgingskaart van de katten 
 

Katten         
Dit zijn de meest voorkomende zoönosen die katten kunnen krijgen: 

Katten Rundertuberculose 
 Q-koorts 
 Salmonellose 
 Rabiës 
 Scabiës 
 Brucellose 
 Toxoplasma gondii 
 Vogelgriep 
 Kattenkrabziekte 

 

Het checken van de katten op zoönosen 
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Ziekte Ziekteverschijnselen dier 
Vogelgriep Koorts, versnelde en moeilijke 

ademhaling, neusuitvloeiing, lusteloos, 
ooguitvloeiing, diarree 

Toxoplasma gondii Koorts, verminderde eetlust, 
gewichtsverlies, lustloosheid, 
benauwdheid en oogprobelemen 

Kattenkrabziekte Koorts, vergrote lymfeklieren, 
tandvleesontsteking, ontsteking in het oog 

 

Bijlage 9 GD Checklist Keurmerk Zoönosen  

 

Figuur 16: GD Keurmerk Zoönosen checklist 2020 
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Figuur 17: Checklist Algemeen 



 

39 
 

 

Figuur 18: Checklist Schapen en geiten 
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Figuur 19: Checklist paarden 
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Figuur 20: Checklist pluimvee 


