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veterinaire infrastructuur in Nederland

• dierhouder landbouwhuisdieren

• 1e lijn: dierenartsenpraktijken

• 2e lijn : Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD)
• Diergezondheidsmonitor

• Gezondheids-/ bestrijdingsprogramma’s

• Diagnostisch laboratorium

• Praktijkonderzoek

• 3e lijn : WBVR, FD, RIVM
• Nationale referentie instituten (WBVR; RIVM) 

• Wetenschappelijk en fundamenteel onderzoek

• Autoriteiten: NVWA, LNV
• import export aangifteplichtige aandoeningen



The Netherlands - population

17 million people

4,1 million cattle

1,5 million small ruminants

100 million chickens

12,6 million pigs

Land use in the Netherlands
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Monitoring: doelstellingen en instrumenten

Het opsporen van uitbraken
Het opsporen van nog 

onbekende aandoeningen

Zicht houden op trends 

en ontwikkelingen

Verzamelen, analyseren en concluderen
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Monitoring: opdrachtgevers



• voedselveiligheid / volksgezondheid

• diergezondheid / dierwelzijn

• afzet- en exportbelangen

• continuiteit bedrijfsvoering / imago / rendement

• wettelijke verplichtingen

• voorkomen van calamiteiten!!

Resultaat: informatie aan opdrachtgevers

T.b.v. besluiten en beleidsvorming omtrent



veterinaire pathologie

• 8 specialisten veterinaire pathologie

• 7000 secties per jaar (2500 / 2500 / 1000 / 1000)

• Contact met Veekijker  

• Wekelijkse koppeling met Veekijker-informatie



Enkele resultaten reactieve monitoring

Bevinding Jaar GD Veekijker Pathologie Data analyse Spec. mon. VMT Brucellose

Aviaire Influenza 2003 X X

Kromme poten Swifters 2003 X X

Jejunal haemorrhagic syndrome bij runderen 2005 X X

Bluetongue uitbraak bij kleine herkauwers en runderen 2006 X X

Brachyspina 2006 X X

Q-fever bij kleine herkauwers en runderen 2006 X X X

Vlekziekte t.g.v. stoppen enten 2007 X X

Stijging aantal verworpen vruchten / inzendingen verwerperbloed 2007 X X X

Ecchinococcus (blaasworm) geimporteerde runderen 2007 X X

Hydranencephalie ('sterrekijker') door BTV 2007 X X

Baarmoederontsteking t.g.v. Clostridium schapen 2007 X X

Verhoogd zink in kalveren 2007 X X

Fosfor en fytase tekort gespeende biggen 2008 X X

Chronische enteritis 2008 X X

Bloederkalveren / BNP 2008 X X

Coryza (Avibacterium paragallinarum) uitbraak pluimvee 2009 X X

Salmonella gallinarum uitbraak pluimvee 2009 X X

Enterococcen problemen pluimvee 2009 X X

Digoxine vergiftiging runderen 2010 X X X

MHA Pleuropneumonie bij melkkoeien 2010 X X

Nierafwijking bij Zwartbles schapen 2011 X X

Schmallenbergvirus bij kleine herkauwers en runderen 2011 X X 



Gebruik van de resultaten

Aggregatie en interpretatie

Rapportage aan 

begeleidings-cie

4x per jaar

Data-analysePrev. studies

terugkoppeling 

aan dierenartsen 

en veehouders
Sectoraal beleid & 

besluitvorming

PathologieVeeKijker



Monitoring: verspreiding informatie





Coöperating for one health (zoonoses): SO-Z

Centrum Monitoring Vectoren (CMV)



• One Health: multispecies, incl. mens, en omgeving

• Infectieuze aandoeningen → human animals & non-human animals

• tuberculose, brucellose, leptospirose, salmonellose, trichinellose, echinococcose, 
rabiës, toxoplasmose, yersiniose, tularaemie, listeriose, chlamydiose, sars-covid-
19, influenza, westnilekoorts, riftdalkoorts, TSE, miltvuur

• Inzoomen op Q-koorts

• Met dank aan dr. René van den Brom

• Specialist Kleine Herkauwers gezondheidszorg



-2005 abortion caused by C. burnetii found on two dairy goat farms

-2005-2010 abortion problems on 30 dairy farms with small ruminants

-2008 notifiable disease (increased abortion rate)

-2008 start voluntary vaccination campaign (Coxevac®, CEVA)

-2009 general measures (hygiene, manure, visitors, etc)

-2009 compulsory vaccination in the Southern part of the Netherlands

-2009-… bulk tank milk (BTM) monitoring at least monthly

-2009-2010 culling of pregnant animals on C. burnetii BTM PCR positive dairy farms 

with small ruminants, breeding and expansion ban

-2010-… compulsory vaccination

-2010-2015 no abortion caused by C. burnetii

-2015 C. burnetii detected in placental membranes of submission of stillbirth

Measures were aimed at reducing shedding of C. burnetii and subsequent

environmental contamination and thus trying to prevent human exposure
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Q-fever in dieren

-herkauwers zijn belangrijkste reservoir 

-infecties meestal symptoomloos

-abortus (hoge % mogelijk), doodgeboorte en vruchtbaarheidsproblemen 

-uitscheiding via verschillende wegen:

-nageboorte (tot 10^9 bacteriën/gram

-uitscheiding ook door andere diersoorten (kat, hond, teek, ..)



Transmissie

•Aerosolen

•Parturient vloeistoffen

• 109 bacteria per gram of 

placenta

•Urine, faeces, melk

•verwaaiing

•Direct  and indirect 
contact

•Orale opname

•Arthropoden (teken)

http://www.asahi-net.or.jp/~xs3d-bull/secret_page/fumis_page/cat_and_kittens.jpg
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Q-koorts bij dier en mens

1956: Q-koorts voor het eerst bij mensen in NL   

1978: Q-koorts bij mensen meldingsplichtig

1978-2006: gemiddeld 17 gevallen per jaar

1983: 84% of 221 dierenartsen serologisch positief

1994-2001: 49 mensen in ziekenhuis

2005: GD meldt eerste abortus door C. burnetii

2007: toename aantal humane Q-koorts patiënten, bron 
onduidelijk 

2012: einde humane Q-koorts uitbraak



Bron: www.rivm.nl



Diagnostiek

pathologie: macroscopie, HE, IHC

isolatie: PCR, (kweek en typering)

serologie: ELISA (routine) en CBR (vaak voor export)



Differentiaal diagnose infectieuze abortus kleine herkauwers:

• Chlamydia abortus (Z)

• Coxiella burnetii (Z*)

• Toxoplasma gondii (Z*)

• Listeria spp. (Z*)

• Campylobacter spp. (Z*)

• Yersinia spp. (Z*)

• Salmonella spp. (Z*)

• Arcanobacterium pluranimalium

• border disease virus

• Neospora caninum

• Leptospira spp. (Z*)

• Rift Valley fever (Z*)/Akabane virus/Cache Valley virus (Z)

• bluetongue (*)

• Brucella melitensis (Z*)

• T. pyogenes (Z)

• Alles wat bacteriaemie/viremie geeft

Z=zoönose

*=aangifte- of meldingsplichtig



Utrecht 6 mei 2009 21

Toxoplasma abortus

Necrosehaardjes op de 

cotelydonen: Toxoplasma gondii



Listeriose



Chlamydia abortus



Q fever in the Netherlands

Participating persons en organizations: 

• Farmers and veterinarians

• CVI Lelystad, FD Utrecht, GD Animal Health

• NVWA

• Ministery of VWS and EZ 

• RIVM

• GGD’s, hospitals, physicians, etc

• Media: papers, television, radio, etc



• Pathologie bij uitstek geschikt als monitoringsinstrument

• Vele infectieziekten zijn zoönotisch

• Human animals & non-human animals

• NL: biosecurity & co-existentie

• Animal Health Law 2021 EU

• Multispecies en multidisciplinair

• One Health concept : NCOH

•

25

conclusies



Bedankt voor uw aandacht!
NVVP

Klaas Peperkamp
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