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ziekte of infectie
overdraagbaar van
dieren op mensen

Zoönoses
Onder zoönoses verstaan we
infectieziektes die van dieren op de
mensen kunnen overgaan. Wereldwijd
zijn dat er minstens 150 en waarvan
alleen al 13 daarvan jaarlijks ruim 2
miljoen slachtoffers opeisen.

door Wim van der Putten,
dierenarts en bestuurslid
WBL

Heel bekende zijn de jaarlijkse
uitbraken van griep waaronder ook in
het verleden de Spaanse-, Aziatische-,
Hongkong- en Mexicaanse griep t.g.v.
steeds weer andere Influenzavirussen,
maar ook Ebola, voedselinfecties,
hondsdolheid, aids en tuberculose
vallen onder de zoönoses.
Rundertuberculose is in ons land
uitgebannen maar komt nog steeds in
veel landen voor met veel slachtoffers,
maar ook het influenzavirus, dat de
verwekker is van de jaarlijkse
wereldwijde griep eist elk jaar weer een
half miljoen dodelijke slachtoffers. Ook
hondsdolheid is de oorzaak van 60.000
doden. Op dit moment zijn de zoönoses

weer actueel nu er zoals met SARS in
2002, weer een coronavirus is dat een
pandemie veroorzaakt. Het is weer
China waar een ander coronavirus de
overstap gemaakt heeft van de dieren
naar de mens. Dat zou niet zo erg zijn
als het coronavirus daarna niet van
mens op mens zou overgaan.
Als iemand hondsdol (Rabiës) wordt na
een beet van een ‘dolle’ hond, blijft zijn
omgeving daarvan vrij als ze tenminste
niet door diezelfde hond gebeten
worden.
Zoönoses betreffen alleen
infectieziektes die veroorzaakt worden
door micro-organismen zoals bacteriën,
virussen en prionen, maar ook
schimmels, worminfecties en
protozoën kunnen soms de oorzaak
zijn. In het verleden zijn er enorme en
heftige uitbraken van zoönoses
geweest die de wereldbevolking met
heel veel miljoenen heeft
teruggebracht.
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Vooral de Builenpest maar ook de
Spaanse griep hebben naar schatting
wel 100 miljoen mensen het leven
gekost, waaronder ook veel vitale
jongeren. Een kwart van de Europese
bevolking zou in de 14e eeuw het leven
gelaten hebben door de pest, maar ook
het aantal slachtoffers van de Spaanse
griep in 1918 was vele miljoenen, meer
dan het aantal slachtoffers als gevolg
van de 1ste Wereldoorlog. Beide waren
pandemieën: d.w.z. dat het op alle
continenten heerste. In de 14de eeuw
werd de 100-jarige oorlog uitgevochten
en in 1918 waren de gruwelijkheden
van de 1ste Wereldoorlog vast
medeoorzaak van deze enorme
verliezen.
De Spaanse griep. (H1N1)
Niet dat het daar begonnen is maar de
Spaanse kranten hadden er voor het
eerst in Europa bericht over gedaan, de
anderen landen waren druk met de
oorlog. Amerikaanse militairen die naar
Europa waren gekomen om de
geallieerde troepen te ondersteunen,
hadden het virus meegebracht.
Honderdduizenden Duitse militairen
werden ziek maar ook in het Franse en
Engelse kamp was het niet veel beter
en halveerde de wederzijdse slagkracht.
Hoogstwaarschijnlijk was het virus van
China, waar ook miljoenen doden
vielen, overgestoken naar Amerika.
Men wist toen al wel dat de ziekte via
de lucht werd overgedragen maar niet
dat het door een virus veroorzaakt
werd, omdat virussen pas in de jaren
vijftig van de vorige eeuw werden
ontdekt en aangetoond. Ook de
varkens kregen wereldwijd te maken
met deze griep met ook vergelijkbare
symptomen. Hoogstwaarschijnlijk was
het virus van de mensen overgestoken
naar de varkens. Evenals bij mensen
was de sterfte vaak ten gevolge van een
secundaire bacteriële longontsteking.
Antibiotica zoals penicilline moesten
nog ontdekt en ontwikkeld worden.
Steden waar de sterfte groot was
konden hun inwonerstal moeilijk op
peil houden.

Men gaat er nu vanuit dat het virus
direct van de vogels naar de mens
overgegaan is en dat de mens de
varkens weer besmet heeft.
De Mexicaanse griep (H1N1)/ 2009
De Spaanse griep was al die jaren bij de
varkens blijven hangen en had daarna
een huwelijk aangegaan met een ander
influenzavirus en vervolgens de
oversteek gemaakt naar de mens, die
hier geen antistoffen meer tegen had.
Met de Spaanse griepcatastrofe in het
achterhoofd kocht onze minister 34
miljoen doses vaccin in om al onze
landgenoten daar niet eenmaal maar
tweemaal mee te vaccineren. Geheel
onverwacht werd de kwetsbare groep,
de ouderen er praktisch niet ziek van.
Hoogstwaarschijnlijk werden zij nog
beschermd door antistoffen in hun
bloed van een vergelijkbaar H1N1 virus
waar ze in de voorgaande jaren mee
besmet waren geweest. Niemand had
dit kunnen voorspellen!
Toen de vroege mens in contact kwam
met al die ziekteverwekkers van de hen
omringende dieren gingen deze zich
ook richten op de mens als slachtoffer.
Veel verwekkers van infectieziektes van
de mens die nu niet meer bij de dieren
voorkomen zoals mazelen, rodehond,
bof, kinkhoest, enz. zijn ooit van de
dieren overgestoken naar de mens,
maar hebben zich in de loop der tijd
helemaal aangepast aan hun nieuwe
gastheer, hebben hun aanvalsstrategie
op de mens gericht en kunnen niet
meer zo maar terug naar de dieren.
Toch blijven deze micro-organismen
vaak toch nog akelig dicht bij hun
afkomst zitten. Kinkhoest bij de mens is
een broertje van de bacterie die
verantwoordelijk is voor kennelhoest
bij de hond en onze huidige hond wordt
ingeënt met een humaan mazelenvaccin om deze te beschermen tegen
de levensgevaarlijke ‘hondenziekte’
veroorzaakt door het morbilivirus.
Een zusje van dit morbilivirus is de
veroorzaker van de runderpest,
bepaald ook geen lieverdje.

…. maar ook het
aantal slachtoffers
van de Spaanse
griep in 1918 was vele
miljoenen ….
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…. Soms muteert een
redelijk goedaardig
virus zo maar en
wordt het zeer
kwaadaardig. ….

Al die ziekteverwekkers om ons heen
hebben gemeen dat het parasieten zijn
en zich vermenigvuldigen ten koste van
hun gastheer.
Soms merken we het amper maar het
kan ook ziektes en de dood tot gevolg
hebben. Het hangt allemaal af van de
kwaadaardigheid en massaliteit van de
ziekteverwekker, maar ook de
omstandigheden zoals infectiedruk en
de alertheid van ons immuunapparaat.
De aanvalsstrategie van al die
honderden ziekteverwekkers is heel
verschillend.
Virussen
Een virus kan zich alleen
vermenigvuldigen in levende cellen.
Zelf is het niets meer dan een klompje
erfelijk materiaal (DNA of RNA)
omgeven door een eiwitkapsel en moet
het slechts met 20 genen doen terwijl
wij er wel 25.000 hebben. De eiwitten
die dat erfelijk materiaal omgeven
vormen samen een regelmatig 20-vlak,
de grootste vorm van allemaal gelijke
vlakken die er maar kan bestaan.

In het puntje van deze i passen 10.000
virussen, in een speldeknop (1 mm3)
1000 miljard. Je zou zeggen dat het
een zielig en kwetsbaar schepseltje is
maar helaas is dat niet het geval en het
is soms zeer destructief. Als onze
weerstand het toelaat dringt het virus
onze lichaamscel binnen, neemt de
leiding van die cel over en dwingt deze
alleen nog maar mee te werken aan de
vermenigvuldiging van het virus.
Enkele uren later barst die cel open en
komen er soms wel 100.000 nieuwe
virussen vrij die allemaal weer nieuwe

gezonde lichaamscellen gaan
opzoeken. De lichaamscel moet dat
met de dood bekopen. Geen wonder
dat je na een dag al doodziek kunt zijn
van een griepvirus of snotverkouden
van een verkoudheidsvirus. Normaal
zal het lichaam reageren met koorts,
want daar heeft het virus een hekel
aan, en met in het in stelling brengen
van het immuunapparaat, maar dat
kost enkele dagen. Dan kan het virus
niet meer een gezonde cel
binnendringen en al reeds besmette
cellen worden lek geschoten en het
virus opgeruimd.
Sommige virussen worden nog
omgeven door een extra mantel, zoals
het corona virus waarbij die mantel
bloembladvormige aanhangsels heeft
waardoor dit virus onder de
elektronenmicroscoop omgeven lijkt
door een kroon/corana. Bij dieren kan
dit coranavirussen daardoor ook het
maagzuur trotseren en via de darmen
het lichaam binnen komen!
De geheugen-afweercellen voorkomen
dat het lichaam voorlopig weer
opnieuw geïnfecteerd kan worden door
eenzelfde virus. Elk willekeurig virus
kan niet zomaar elke willekeurige
lichaamscel binnendringen. Elk virus is
gericht op bepaalde lichaamscellen en
dat bepaalt ook weer haar virulentie.
Heel veel virussen zijn vooral gericht op
de oppervlakkige cellen van onze
voorste luchtwegen en als het daarbij
blijft is dat best gunstig. Kan een virus
ook veel andere cellen binnendringen
zoals die van de bloedvaten zoals bij
varkenspest, dan is de sterfte hoog.
Soms muteert een redelijk goedaardig
virus zo maar en wordt het zeer
kwaadaardig. Dat blijft altijd het
onvoorspelbare risico van virussen.
Voor elk verschillend virus blijft er na
een doorgemaakte infectie, in het
lichaam een eigen specifieke
geheugencel achter om bij een
volgende infectie meteen haar
draaiboek in stelling te kunnen
brengen.

WBL Magazine april 2020, jaargang 40 - nr 124
Latente virusinfecties onderscheiden
zich van al die andere virusinfecties
doordat ze na een infectie in
bijvoorbeeld onze kinderjaren het
lichaam nooit meer gaan verlaten. Het
meest berucht zijn wel al die
verschillende herpesvirussen die zich
ergens in het zenuwstelsel verstoppen
om bij een weerstandsvermindering
weer toe te kunnen slaan. We kennen
allemaal de bekende koortslip, maar
ook gordelroos wordt bij herhaling
veroorzaakt door nog achtergebleven
virussen van de waterpokken uit onze
kinderjaren.Ons afweerapparaat heeft
een fantastisch geheugen en een
eenmaal bestreden virus of bacterie
krijgt voorlopig geen tweede kans
meer, want het wordt meteen herkend
door onze memory-cellen. Vooral de
griepvirussen maar ook veel andere
onttrekken zich hier soms aan. Zij
veranderen constant hun jasje,
antigene ‘drift’ genaamd, in
tegenstelling tot de antigene ‘shift’ die
om de 10 tot 40 jaar optreedt en een
grote verandering inhoudt met heel
nieuwe eigenschappen. Vooral bij deze
laatste veranderingen moet ons
afweerapparaat helemaal opnieuw
beginnen. Deze heel nieuwe
griepvirussen ontstaan vaak bij de
vogels, vooral bij de watervogels, zoals
de eenden. De watervogels zijn het
grote reservoir van al die 256 mogelijk
verschillende influenza virussen. Die
antigene shift van de griepvirussen
ontstaat omdat er 2 verschillende
griepvirussen in een en dezelfde
lichaamscel binnen dringen en dan
genetisch materiaal met elkaar
uitwisselen. Vandaar die 256
mogelijkheden.
Dat een griepvaccin nooit voor de volle
100% werkt heeft als oorzaak dat
tussen het moment van een
griepuitbraak en de productie van het
nieuwe vaccin een half jaar verloopt en
door die antigene drift het virus alweer
voor een groter of kleiner gedeelte van
jasje is veranderd.
Sommige virusinfecties worden
chronisch: het immuunapparaat is niet

in staat het virus te elimineren, zodat
het virus in de lichaamscellen
achterblijft, waarna ze bepaald niet stil
zitten. Ze gaan langzaam te werk en na
jaren gaan we het pas merken. Zij gaan
onze lichaamscellen transformeren tot
kankercellen, een tweede agressieve
eigenschap van virussen om ons het
leven zuur te maken. Van de 650
dierlijke virussen zijn er al 180 bekend
die deze eigenschap bezitten. Ze zijn
dus oncogeen, kankerverwekkend. In
het erfelijke materiaal van deze
virussen zit een kankerverwekkend gen
dat ingebouwd wordt in het erfelijke
materiaal van onze lichaamscel die zij
binnengedrongen zijn. Het worden wel
de langzame virussen genoemd. Deze
eigenschap is al in 1911 door de
wetenschapper F. Rous ontdekt. De
kankercellen krijgen hele nieuwe
eigenschappen en een daarvan is de
ongeremde delingskracht. Ze
verbruiken daarbij heel veel suiker en
van deze eigenschap maakt de PET-scan
gebruik. Het klinkt allemaal zeer
bedreigend maar we moeten ons ook
realiseren dat al onze lichaamscellen
zelf ook al voorlopers van oncogene
genen bezitten. Ons super
geavanceerde en uiterst complexe
immuunapparaat/afweerapparaat zorgt
ervoor dat deze dagelijks gevormde
kankercellen weer vernietigd worden;
helaas lukt dat niet altijd. Er zijn wel
100 genen bij de celdeling betrokken en
er worden daarbij veel fouten gemaakt,
maar normaal worden bij gezonde en
vitale individuen deze fouten bij deze
deling weer snel gerepareerd. Dus een
paar kleine mutaties leiden niet zomaar
tot het op hol slaan van die celdeling,
laat staan dat een tumorcel het gezwel
kan verlaten om zich weer op een
andere plaats te vestigen in ons
lichaam. Daarbij moeten 7 hele grote
hindernissen genomen worden.
Bacteriën
Bacteriën, daarvan heb je ook weer
duizenden soorten, gaan heel anders te
werk dan de virussen. Voor hun
vermenigvuldiging hebben zij geen
levende lichaamscellen nodig.

…. Deze heel nieuwe
griepvirussen
ontstaan vaak bij
de vogels, vooral bij
de watervogels, zoals
de eenden. ….
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Bloed, slijm en andere lichaamssappen
maar ook door virussen gedode
lichaams-cellen zijn een ideale
voedingsbodem voor de delende
bacterie. Die vermenigvuldiging gaat
niet zo explosief als bij de virussen. Eén
bacterie splitst zich in twee nieuwe
gelijkvormige bacteriën en deze twee
weer in vier enz. Dat delen gaat wel
akelig snel, ze hebben er maar 10
minuten voor nodig en het gaat
exponentieel.
Een koe die met de miltvuurbacterie
besmet wordt, en dat hoeven er maar
enkele te zijn, moet dit vaak al na 24
uur al met de dood bekopen. Het bloed
zit dan boordevol met van
miltvuurbacillen, de boer heeft soms
niet eens gemerkt dat de koe ziek was,
Stafylococcen /
druiventrosjes

Miltvuurbacil/
staafje

zo per acuut verloopt dat ziekteproces.
Een koe die met de miltvuurbacterie
besmet wordt, en dat hoeven er maar
enkele te zijn, moet dit vaak al na 24
uur al met de dood bekopen. Het bloed
zit dan boordevol met van
miltvuurbacillen, de boer heeft soms
niet eens gemerkt dat de koe ziek was,
zo per acuut verloopt dat ziekteproces.
Het tweede dodelijke wapen van de
meeste bacteriën, dit ook in
tegenstelling tot virussen, is het
vermogen om gif te produceren. Elke
bacterie produceert zo haar eigen
specifieke gif en soms nogal eens
dodelijk. Het ene gif is gericht tegen de
hersenen en zenuwen maar andere
soorten tasten weer onze spieren,
lever, nieren of afweerapparaat aan.
Clostridium botulinum, de verwekker
van botulisme verlamt de spieren en
voor de ademhalingsspieren is dat

dodelijk. De oorzaak van die
verlammingen is haar zenuwgif dat in
zeer kleine hoeveelheden al dodelijk
kan zijn. Een van de sterkste giftige
stoffen die op onze aarde voorkomt,
met een vingerhoed daarvan zou je
gehele Nederlandse bevolking kunnen
doden.
De tetanusbacil/bacterie doet het weer
helemaal anders. Trap je in een
roestige vieze spijker dan kan de
veroorzaakte wond daarna goed
besmet zijn met de tetanusbacil omdat
deze overal om ons heen in grond en
mest voorkomt. De wond moet wel
afgesloten zijn van de lucht want tegen
zuurstof kan deze bacil niet. De bacil
vermenigvuldigt zich in die van de lucht
afgesloten wond en er ontstaat ter
plaatse een tetanusvergiffabriekje. Dit
gif gaat via het bloed naar de hersenen
waar het zijn dodelijke werk verricht.
Ook na een beet van een hondsdolle
hond komt het onheil uit de besmette
wond. Maar de oorzaak is in dit geval
een virus dat geen vergif kan
produceren.
Het hondsdolheidvirus wordt bij een
dolle hond vanuit zijn hersenen via de
zenuwbanen naar de speekselklieren
van de hond getransporteerd en zijn
beet leidt weer tot een volgend
slachtoffer. Maar ook deze werkwijze is
even dodelijk. Na een beet verplaatst
het virus zich vanuit die met virussen
besmette wond langs de zenuwbanen
van het slachtoffer naar zijn of haar
hersenen waar het virus het hersenweefsel vernietigt. Word je in het
gezicht gebeten dan is het virus sneller
in de hersenen dan wanneer je in je
been gebeten wordt. Je moet dan ook
niet te lang wachten om actie te
ondernemen. Er kan een week, maar
ook een jaar, zitten tussen het moment
van de beet en de eerste ziekteverschijnselen.
Na een beet heeft een rabiesenting
geen zin meer omdat het te lang zou
duren voordat het lichaam dan
antistoffen heeft opgebouwd.
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Je krijgt dan verzwakt virus ingespoten
dat op de plek in de hersenen gaat
zitten waar het echte virus terecht zou
moeten komen. Deze plaats is dan
bezet. De grote verdienste van Louis
Pasteur.
Gelukkig hebben bacteriën ook hun
vijanden en dan bedoel ik niet de
antibiotica, die zijn er nog niet zo lang.
Ook het bacterierijk wordt belaagd
door virussen, bacteriofagen genaamd.
Voor een virus is een bacterie een reus,
die deze net als onze lichaamscellen
kan binnendringen en haar zo maar
1000 nieuwe jeugdige virussen kan
laten maken. Elke soort bacterie wordt
belaagd door een eigen soort specifieke
bacteriofaag. Er zijn landen waar deze
fagen gebruikt worden in de strijd
tegen bacteriële infecties. Antibiotica
zijn eenvoudiger toe te passen maar
doden ook vaak de ‘goede’ bacteriën
waar wij niet zonder kunnen.
Soms komen zoönoses uit een
onverwachte hoek. Er was iemand die
mij in de praktijk vroeg om 13 prachtige
witte duiven te laten euthanaseren. Zijn
vader had deze gekregen bij zijn
pensionering en was altijd al een grote
wens van hem. Na een week kreeg de
man een ernstige longontsteking en
moest in het ziekenhuis opgenomen
worden. Zijn vrouw ging de duiven
verzorgen en werd ook ernstig ziek en
werd ook opgenomen. Toen de
buurman de duiven ging verzorgen en
ook in het ziekenhuis belande, gingen
bij de dochter, die in de
gezondheidszorg werkte, de
alarmbellen rinkelen en kwamen de
duiven in beeld. Het was niemand
bekend dat duiven ook besmet konden
zijn met de papegaaienziekte en dit
gemakkelijk kunnen overbrengen op
mensen. Toen kon er gericht actie
ondernomen worden en was het kwaad
nog met een gerichte antibioticakuur te
bestrijden.
Andere oorzaken
Gelukkig zijn niet al de ziekteverwekkers die van de dieren naar ons
gekomen zijn even gevaarlijk en giftig.

Ringschurft is een veel voorkomende
schimmelinfectie van de huid bij onze
huisdieren en gaat door ons intensieve
contact met de dieren gemakkelijk over
op de mens. Rode ronde plekken met
jeuk die goed te behandelen zijn,
alhoewel ze in je gezicht toch
behoorlijke littekens kunnen
achterlaten.
We weten allemaal dat katten- en
hondenpoep niet veel goeds in petto
hebben. Vooral de
kat is berucht en
dan vooral bij
zwangere
vrouwen, om haar
overdraagbare
toxoplasmose.
Deze kan tijdens
de zwangerschap
de hersenen en de
ogen van de
foetus aantasten.
Maar ook
hondenpoep die
soms ongewild in
een zandbak
terecht komt waar
kinderen spelen,
kunnen de
oorzaak zijn van
oogaandoeningen. In dit
geval zijn het dan
de larfjes van de
wijd verbreid voorkomende spoelworm
van de hond.
Overdracht van de ziekteverwekkers

Via inademing
De meeste van al de virale
ziekteverwekkers komen ons lichaam
binnen via inademing van uitgehoeste,
uitgeproeste en uitgenieste virussen
van een besmet mens of dier. Het
speeksel, slijm en snot van een ziek
iemand kan heel veel virusdeeltjes
bevatten. Deze virussen zijn dan
gebonden aan die uitgehoeste
vochtdruppeltjes. Een flinke nies van
iemand bevat ongeveer 10.000
druppeltjes waarvan de grootste
druppeltjes naar de grond vallen, de

foto’s onder: ringschurft bij
rund en mens/
schimmelinfectie
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…. Het eten van eigen
soortgenoten is een
vorm van
kannibalisme en daar
rust biologisch een
taboe op. ….

wat minder grote bij inademen door de
trilhaartjes in de neus van een gezond
iemand worden teruggestuurd, maar
die allerkleinste druppeltjes kunnen
diep in onze longen terecht komen en
dat zijn de grote veroorzakers van de
problemen. Maar daarnaast zijn er heel
veel kleine druppeltjes die indrogen,
vooral in de zomer en zodoende blijven
zweven en zich over kilometers afstand
kunnen verspreiden. Ook de op de
grond gevallen druppels kunnen
indrogen en weer gaan zweven en
kunnen worden ingeademd. De ziekte
van Aujeszky, een virusziekte bij
varkens in Polsbroek was bij
noordenwind al na een paar dagen in
Cabauw, toch een afstand van 5 km.
Het is ook bekend dat dezelfde
virusinfectie over een afstand van 50
km van Duitsland via de zee naar
Denemarken is gewaaid.


Via voedsel.
Om in de darmen te komen moeten
ziekteverwekkers een enorme
weerstand overwinnen. Het maagzuur
is een meedogenloze bijna onneembare
vesting voor al die miljoenen, miljarden
ziekteverwekkers die via ons voedsel en
handen in onze maag terecht komen.
Onder normale omstandigheden
overleven ze dat niet. Maar in sommige
vleessoorten zitten zoveel bacteriën dat
zij er toch doorheen glippen. De
werkelijke oorzaak is meestal niet eens
het aantal bacteriën maar de
hoeveelheid voedsel die we gegeten
hebben. Het laatste eten komt in het
midden van die soms overvolle maag
terecht en zodoende komen de
ziektekiemen niet meer in contact met
het maagzuur en kunnen zij ongestoord
doorreizen naar het darmkanaal. In de
darm hebben lopen ze veel minder
gevaar en zijn zo vaak de oorzaak van al
die voedselinfecties.
Meerdere bacteriën die in de darmen
van de geslachte dieren leven zonder
daarbij ziekteprocessen te veroorzaken,
komen bij het slachtproces in het vlees
terecht en zijn de oorzaak van die
gigantische aantallen voedselinfecties

die we jaarlijks in ons land hebben.
Duizenden mensen belanden erdoor in
het ziekenhuis. Meestal geneest het na
een kleine week wel weer maar helaas
ook weer niet altijd. Het goed
doorkoken van het vlees doodt al deze
bacteriële en virale ziekteverwekkers.
Dat het koken van het vlees niet altijd
tot het gewenste resultaat leidt bleek
bij de uitbraak van de
Gekkekoeienziekte/Creutsfeld-Jacob. In
het Ver. Koninkrijk waar de ziekte
vooral heerste zijn 200, vaak ook nog
jonge mensen gestorven aan de ziekte
van Creutsfeld-Jacob na het eten van
besmet vlees. De oorzaak bleek later
een Prion, welke ziekteverwekker een
uur koken kan overleven. Dat al die
100.000-en koeien in de VK de
gekkekoeienziekte kregen kwam door
het verwerken van diermeel in het
krachtvoer van deze koeien. Diermeel
bestond uit gekookte, gedroogde en
gemalen kadavers van de
landbouwhuisdieren zoals varkens,
kippen, schapen, runderen enz., en is
dus zeer eiwitrijk. In dit krachtvoer
bleken de resten te hebben gezeten
van dode koeien die aan deze ziekte
waren overleden. Ook dit diermeel was
gekookt. Het eten van eigen
soortgenoten is een vorm van
kannibalisme en daar rust biologisch
een taboe op.
Ook is de koe een obligate planteneter
en kan darm-technisch niet met vlees
omgaan; maar dit diermeel zat
gemengd door zijn plantaardige
krachtvoer. Er werden niet één maar
twee natuurwetten overtreden en ook
koken is daar geen oplossing voor
gebleken.
Het risico om een zoönose op te lopen
is vooral voor mensen die veel met
dieren omgaan een risico. Boeren,
dierenartsen en mensen uit de
vleesverwerkende industrie hebben
een verhoogde kans. Veel dieren in een
beperkte ruimte geeft een hoge
infectiedruk en dan kunnen
ziekteverwekkers zich gemakkelijk
verspreiden. Verdubbel je het aantal
dieren dan neemt de infectiedruk met
het kwadraat toe.
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Runder-tbc is in Nederland nu
uitgebannen maar vroeger stierven er
jaarlijks in Nederland zo’n 1000 mensen
aan deze ziekte, vooral omdat er toen
in de soms bedompte stallen intensief
contact was tussen koeien en haar
verzorgers. In het begin van de vorige
eeuw waren in Nederland nog alle
runderbedrijven met tbc besmet. Na
een stevige aanpak waarbij alle
verdachte runderen werden afgevoerd
is Nederland runder-tbc-vrij geworden
en gebleven. Elk geslacht rund wordt
nog steeds op tbc gecontroleerd. In
gebieden waar de koe extensief werd
gehouden en veel buiten loopt, zoals
Argentinië, kwam er geen Runder tbc
voor.


Via wonden/wondjes
Tetanus, hondsdolheid, ziekte van Weil
maar ook bepaalde wondinfecties
vallen hieronder.


Via insectenbeten
Uit vroegere tijden is vooral de vlo van
de zwarte rat berucht omdat die op
grote schaal de overbrenger was van
die Zwarte dood/ builenpest en deze zo
over de wereld heeft verspreid. De
ziekteverwekker zelf was een
agressieve pestbacil, die door het bloed
zuigen van deze vlooien op de zwarte
rat op de mens werd overgebracht.
De ziekte van Lyme, vernoemd naar
een plaats in de VS, is heden wel de
meest bekende door insecten en teken
overgebrachte ziekte in Nederland. Niet
alleen voor boswachters maar ook voor
wandelaars in de natuur een behoorlijk
risico. Ook in parken en gewoon in jouw
tuin kun je een besmette teek oplopen,
waarvan de prik gevoelloos is omdat de
teek bij het steken meteen wat
verdovend speeksel in het wondje
spuit. Ongeveer een kwart van de
schapenteken (Ixodes ricinus) is met de
ziekteverwekkende bacterie besmet
(Borrelia Burgdorferi). Pas een kleine 10
jaar na een massale uitbraak van
gewrichtsklachten in het plaatsje Lyme
heeft Willy Burgdorfer de verwekker in
de teek gevonden en is deze terecht
naar hem vernoemd.

Het reservoir van deze bacterie zijn
kleine knaagdieren en vogels die de
teek in haar ontwikkeling ook als
gastheer gebruikt. Deze nietige en
hulpeloze schapenteek die meestal niet
hoger dan 50 cm boven de grond zit,
ziet ons niet aankomen maar is
uitgerust met perfect werkende
warmte- en bewegingssensoren.
Er is nu veel meer aandacht voor dan
vroeger wellicht door een betere
diagnostiek, misschien komt deze teek
meer voor of is de verwekker virulenter
geworden.

Zoonoses niet alleen kommer en kwel
Edward Jenner een huisarts uit
Engeland was het in de 17de eeuw al
opgevallen dat bij de humane uitbraken
van pokken de melkmeisjes steeds de
dans ontsprongen. De sterfte van deze
virusinfectie liep op tot wel 20% en was
gevreesd omdat men er erg ziek van
werd, die uitwendige pokken waren
slechts een onbelangrijk aspect
daarvan. Het verband met de
goedaardige pokken (Vaccinia) op de
spenen van de koeien was voor hem al
snel gelegd want het was Jenner
bekend dat deze melkmeisjes wel eens
een dergelijke koeienpok op hun
handen of gezicht hadden. Hij
beproefde het en bewees deze
veronderstelling en al snel werd deze
koeienpok over de gehele wereld
gebruikt als preventieve enting tegen
de humane pokken (Variola). Men werd
‘gevaccineerd’ vernoemd naar de koe,
naar haar Latijnse naam ‘vacca’. Nu
wordt het woord vaccineren voor alle
inentingen gebruikt. Door deze
strategische aanpak is deze ziekte van
de aarde verdwenen. We mogen ervan
uitgaan dat onbewuste contacten met
andere dierlijke ziekteverwekkers, die
ons niet echt ziek maken, ons wel
bescherming kunnen bieden tegen
specifiek tegen mensen gerichte
familiaire verwekkers.
Veel humane vaccins werden gemaakt
door het kwaadaardige virus via
dierpassages te verzwakken en dan als
entstof bij mensen te gebruiken.

foto’s : schaap met
bekschurft/ecthyma en mens
met ecthyma
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runderen zijn het reservoir maar
hebben weinig verschijnselen behalve
het soms massaal voorkomen van
abortussen/verwerpen bij geiten.
Het aantal geiten is begin deze eeuw
enorm toegenomen omdat men i.t.t
runderen niet gebonden was aan een
melkquotum en geitenmelk ook erg in
trek was en nog steeds is. Grote
aantallen geiten, tot duizenden per
bedrijf is bijna regel, maar zo verhoogt
men wel de ziekterisico’s en dat
gebeurde: massaal verwerpen in de
tweede helft van de dracht met als
oorzaak Q-fever. Aanvankelijk een
probleem voor de geitenhouder totdat
er te veel omwoners met griepachtige
verschijnselen ziek werden en soms
ernstige ziekteverschijnselen bij
mensen met een kwetsbare
gezondheid. Ook voor zwangere
vrouwen was het risicovol.

foto: enting tegen pokken
van Wim’s schoonmoeder

Louis Pasteur was de eerste die ruim
een eeuw geleden op deze manier een
werkbaar hondsdolheidvaccin wist te
bereiden. Hij spoot het virulente virus
bij konijnen in de hersenen en
gebruikte het hersenmateriaal van deze
konijnen om daar mensen mee in te
enten. Hiermee wist hij duizenden
patiënten die reeds door een dollehond
gebeten waren het leven te redden, ze
kwamen zelfs uit de VS naar hem toe.
Nog steeds wordt ons griepvaccin
bereid in kippeneieren die 9 dagen
bebroed zijn. Met spuit er virus in en na
2 dagen kan men oogsten…. één ei is
genoeg voor 1 dosis.
Q-koorts
Tot slot wil ik even stilstaan bij de
meest lokale endemische zoönose van
de afgelopen jaren in Nederland/OostBrabant, de Q-koorts ook wel
Australische Tekenkoorts genoemd. De
Q staat voor het Engelse woord: Query,
d.w.z. oorzaak onbekend. Maar in de
jaren dertig van de vorige eeuw
ontdekten de heren Cox en Burnet de
verwekker en infectieroute en
noemden deze bacterie Coxiella
Burnettii. Vooral schapen, geiten en

Het besmette vruchtwater van die
aborterende geiten kwam in het stro en
mest terecht, droogt in, hecht zich aan
het stof en verlaat massaal de schuur
en kan over kilometers de bacterie
verspreiden naar de mensen. En dan te
realiseren dat één stofdeeltje met één
bacterie de ziekte al kan veroorzaken
een eigenschap die tot nu geen enkele
ziekteverwekker heeft. Daarom heeft
men in VS in de jaren 50 deze bacterie
als biologisch wapen op grote schaal
gekweekt, maar later weer gelukkig
vernietigd. Bovendien kan deze
bacterie maanden buiten het lichaam in
leven blijven.
Er was al vrij snel entstof voor de geiten
beschikbaar, er volgde een entverplichting en nu zijn de
geitenbedrijven weer Q-koorts vrij.
Meerdere beroepsgroepen lopen een
verhoogd risico voor een zoönose maar
op dit moment is het voor een
zwangere dierenarts bijna niet meer
verantwoord om haar werk te doen en
zeker niet op een boerderij.
Ook ondergetekende is niet altijd de
dans ontsprongen en heb ik een niet
ongevaarlijke infectie aan mijn hand
opgelopen door een bacterie die veel
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bij varkens voorkomt, vlekziekte
genaamd, veroorzaakt door de bacterie
Erysipelotrix rhusiopathiae. Mijn
aandoening heeft ook een prachtige
naam: Het Erypeloid van Rosenbach.
Gelukkig helpt gewone penicilline daar
prima tegen.

De grote ongerustheid van virologen
over de wereld is het reële risico dat
een laagvirulent virus plotseling
hoogvirulent wordt en bovendien zich
gemakkelijk kan verspreiden onder de
mensen. We kregen een voorproefje
met het SARS-coronavirus in 2002,
waarbij SARS staat voor Severe Acute
Respiratory Syndrome , een ernstige
ontsteking van de luchtwegen, vooral
een heftige longontsteking. Het begon
in China en het coronavirus was
afkomstig uit de dierenwereld aldaar.
Veel markten waar ook veel levende
dieren verhandeld worden voor
consumptie zorgen voor een intensief
contact met deze ziekteverwekkers.
Het sterftepercentage liep op tot 10%,
maar gelukkig brak het voorjaar aan en
zoals met de meeste luchtweginfecties
en doofde de epidemie uit. Gelukkig
had dit SARS-virus niet de
verspreidingssnelheid van een
influenzavirus. Het zou zich dan snel
onder de mensheid verspreid hebben
en tot een fatale pandemie geworden
zijn.

Virusinfecties kunnen nog steeds
redelijk gemakkelijk hun gang gaan.
Alleen preventieve inentingen, als die
tenminste voorradig zijn, kunnen ons
afdoende beschermen. Als dierenarts
heb ik dat ook nogal eens
ondervonden. De varkenspest in
Nederland (1998) kostte 11.000.000
varkens het leven, Mond-en-klauwzeer
(2001) 260.000 runderen, in het VK
10.000.000 en de vogelpest in 2004
vele tientallen miljoenen vogels. Helaas
mag Nederland export-technisch niet
meer inenten tegen mond-enklauwzeer en varkenspest en heeft men
eigenlijk onnodig al die miljoenen
dieren moeten ruimen.
Meerdere keren heb ik meegemaakt
dat laag virulente virusinfecties
plotseling hoog virulent werden. Dit
betrof de ziekte van Aujeszky bij
varkens en runderen, influenza bij
kippen, parvo bij honden en corona bij
katten.
Kunnen we dat vergelijken met humane
virusinfecties? Enorme aantallen dieren
huisvesten in een stal verhoogt de
infectiedruk tot gigantische hoogte. De
landbouwhuisdieren zijn bovendien
gehuisvest boven en in hun eigen
ontlasting. Mest die vele miljarden
bacteriën en virussen bevat, droogt in,
gaat als stof rondwarrelen en wordt
vervolgens ingeademd door de dieren
en de verzorgers.
Ook massale verzamelingen en
bijeenkomsten van mensen verhogen
de kans op uitwisseling van
ziekteverwekkers, maar de hygiënische
omstandigheden zijn gelukkig niet
vergelijkbaar.
Toch blijven virussen en bacteriën een
onvoorspelbare potentiele bedreiging
en zal uiteindelijk de kwaliteit van ons
afweerapparaat bepalend zijn.
Hippocrates adviseerde zijn patiënten
2500 jaar geleden om vooral een
gezonde levensstijl in acht te nemen
gecombineerd met veel frisse
buitenlucht. Gelukkig is dit advies ook
nog voor iedereen haalbaar.

foto’s links: varken met
vlekziekte en de auteur met
vlekziekte

foto onder: kat met Feline
Infectieuze Peritonitis/FIP,
tgv het hoog virulent worden
van een coranavirus.
Meestal in overbevolkte
catteries

