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Samenvatting 
 
Rabiës is een acute ernstige virale infectieziekte van de hersenen die vrijwel altijd uitmondt 
in de dood. In Nederland vormen alleen vleermuizen een rabiësreservoir hoewel 
blootstelling via geïmporteerde huisdieren altijd een potentieel risico blijft. Vanaf 1977 tot 
en met 2002 overleden vijf Europeanen aan vleermuizengerelateerde rabiës. Sindsdien is er 
meer belangstelling voor de risico’s en de preventie ervan. 
Bij twee van de 21 vleermuissoorten, die in ons land voorkomen, is een rabiësvirus 
gevonden, het European Bat Lyssavirus (EBLV) type1 bij de laatvlieger en EBLV type 2 bij de 
meervleermuis. 
Risico op beten en dus ook op potentiële besmetting met EBLV lopen zij die door beroep of 
hobby in direct fysiek contact kunnen komen met vleermuizen. Hoe groot het risico op 
blootstelling en infectie is bij deze personen is onbekend. 
Met dit onderzoek wilden we meer te weten te komen over de risico’s die deze groepen in 
Nederland lopen bij vleermuisbeten, de acties die men onderneemt om beten te voorkomen 
of te behandelen, de aanwezige kennis en risico-inschatting en ervaringen met professionele 
hulpverleners. Dit om mogelijkheden tot kennisverbetering en optimalisering van pre- en 
postexpositieprofylaxe in kaart te brengen en vervolgens een advies uit te kunnen brengen 
aan het RIVM, GGD’s en de desbetreffende risicogroepen van mensen die direct fysiek 
contact kunnen hebben met vleermuizen. 
 
Methode  
Vanuit de GGD IJsselland is een retrospectieve observationele studie uitgevoerd onder 
groepen die zich verspreid over Nederland beroepshalve of als hobby met vleermuizen bezig 
houden (vanaf nu ‘vleermuiswerkers’ genoemd) en dierenambulancemedewerkers in Oost-
Nederland. Middels een web-based vragenlijst is informatie verzameld over demografische 
kenmerken, contacten met vleermuizen, bijt- en krabincidenten, pre- en 
postexpositieprofylaxe, kennis over rabiës, inschatting van risico’s en tenslotte ervaringen 
met de gezondheidszorg. De dierenambulancemedewerkers hebben een verkorte versie van 
de vragenlijst van de vleermuiswerkers ontvangen.  
 
Analyse  
De gegevens zijn geanalyseerd met het programma SPSS. Er is vooral gebruikt gemaakt van 
beschrijvende statistiek (frequenties en kruistabellen). Een aantal kruistabellen is 
geanalyseerd met een Chikwadraattoets.   
 
Resultaten  
Vleermuiswerkers  
In totaal hebben 291 betrokkenen met vleermuizen de vragenlijst ingevuld.  
Ruim de helft van hen (55,7%) had in het afgelopen jaar direct fysiek contact met 
vleermuizen en ook ruim de helft (50,2%) weet welke vleermuissoorten rabiës kunnen 
hebben. Men schat het risico op besmetting na een beet van een positieve vleermuis 
gemiddeld op hoger dan 50%. Ruim een derde (36%) is niet preventief gevaccineerd tegen 
rabiës. Weinig risico denken te lopen op besmetting, financiële overwegingen en uitstel 
spelen hierbij een rol. Diegenen die het meeste risico lopen op incidenten zijn het vaakst 
gevaccineerd en indien niet dan dragen ze meestal handschoenen. Follow-up van de 
antistoffentiter na vaccinatie gebeurt door diverse instanties en verloopt niet altijd naar 



4 
 

wens (de titeruitslag niet in cijfers maar alleen als ‘voldoende’ ontvangen, onvoldoende 
bekend zijn met de noodzaak of werkwijze van titerbepaling bij de hulpverlener). Vaak 
betaalt men de vaccinaties (47%) en titerbepalingen (37%) uit eigen zak. 
58% van diegenen met fysiek contact met vleermuizen is ooit gebeten of gekrabd waarbij 
het aantal beten varieert van incidenteel tot tientallen malen per jaar. Bij 57% van de 
bijtincidenten is er sprake van een type ll of lll blootstelling. Bijna altijd weet men dan ook 
door welke vleermuissoort, in 15 gevallen (16%) was dit een meervleermuis of laatvlieger. 
Na een beet onderneemt men in ruim de helft van de gevallen niets. Redenen hiervoor zijn 
voldoende preventief gevaccineerd te zijn en/of het betrof een ‘veilige’ vleermuissoort. Als 
er wel actie ondernomen wordt, is dat desinfectie (68%), wassen van de handen/wond 
(34%), en/of advies vragen aan een derde (12%). Als de wond uitgewassen wordt is dat 
meestal 0-10 seconden lang. Eenmaal werden postexpositievaccinaties gegeven. Eenmaal is 
de vleermuis op rabiës getest. 
 

Dierenambulancemedewerkers 

Van de 104 respondenten had 71% in het laatste jaar fysiek contact met vleermuizen. Bijna 
een kwart van de totale groep heeft enige vorm van scholing gehad over rabiës bij 
vleermuizen. Minder dan 10 procent van hen weet welke vleermuissoorten rabiës kunnen 
hebben. Het risico op besmetting na een beet van een rabiëspositieve vleermuis schat men 
gemiddeld op meer dan 50%. Driekwart draagt handschoenen bij het hanteren van 
vleermuizen. Van de 104 respondenten zijn er 7 tegen rabiës gevaccineerd, 3 van hen 
vanwege het dierenambulancewerk. Redenen om niet te vaccineren: dit pas willen doen na 
een beet, weinig risico lopen en/of geen vergoeding krijgen, er niets over weten, nooit over 
nagedacht hebben, worden ongeveer even vaak genoemd. Vier mensen zijn ooit gebeten, 
driemaal was er sprake van een transdermale beet. Er werd altijd advies gevraagd aan 
derden. In geen van de gevallen werd gedesinfecteerd en eenmaal werd de wond 10 
seconden uitgewassen. Een van de vier gebetenen kreeg postexpositievaccinaties. Eenmaal 
is de vleermuis op rabiës getest.  

Conclusie 
Vleermuiswerkers in Nederland zijn goed op de hoogte van het eventuele risico op rabiës bij 
hun activiteiten met vleermuizen. Een klein aantal van hen wordt tientallen malen per jaar 
gebeten. Diegenen die het meeste risico lopen zijn tevens het beste gevaccineerd. 36% van 
de subgroep met direct fysiek contact met vleermuizen is om diverse redenen niet 
gevaccineerd. Het boosterbeleid ervaart men als duur, niet eenduidig en voor verbetering 
vatbaar. 
In de dierenambulancegroep zijn de risico’s minder frequent maar reëel en de aanwezige 
kennis over rabiës bij vleermuizen is onvoldoende. Daarbij is men vrijwel nooit gevaccineerd. 
Wel worden vaker handschoenen gebruikt. Wassen van de handen/wond na een beet of na 
werkzaamheden met vleermuizen gebeurt te kort en er wordt te weinig (concreet) 
geadviseerd.  
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Personen die met vleermuizen werken 
 

 Richtlijnen over postexpositieprofylaxe, 
titerbepalingen en boosterbeleid dienen 
landelijk uniform zijn (RIVM en LCR);  

 Het ontwikkelen van een helder stroomdiagram 
over rabiës pre-expositievaccinatie- en 
boosterbeleid voor iedereen te raadplegen in de 
rabiëstoolkit; 

 Vaccinatieplicht voor de start van risicovolle 
activiteiten met vleermuizen;  

 De geadviseerde tijdsduur voor het wassen van 
een wond na een vleermuisbeet concreet in 
minuten benoemen in de LCI richtlijn en officieel 
rabiësvoorlichtings-materiaal; 

 Uitslagen van de rabiësantistoffentiter altijd 
schriftelijk en in IU/ml communiceren. 

 
Dierenambulancevrijwilligers 
 

 Voorlichting over het voorkomen van 
vleermuisrabiës aan dieren-
ambulancemedewerkers (landelijk en/of lokaal) 
door de GGD door het maken van een flyer 
en/of organiseren van een 
voorlichtingsbijeenkomst. 
 

.  
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Verklaring van de afkortingen 
 
ABLV   Australian Bat Lyssavirus 
BBLV   Bokeloh Bat Lyssa Virus  
CVI   Centraal Veterinair Instituut 
EBLV    European Bat Lyssavirus 
GGD   Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
HAP   Huisartsenpost 
HPA    Health Protection Agency (nu: Public Health England) 
KIZA   Kennissysteem Infectieziekten en Arbeid 
LCR   Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
MARIG   Menselijk antirabiës immunoglobuline 
NVWA   Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
PEP   Postexpositieprofylaxe 
RABV   Klassiek rabiësvirus 
RIVM                             Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
VLEN   Vleermuiswerkgroep Nederland 
WCBV   West Caucasian Bat Virus 
WHO   World Health Organisation 
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Inleiding 
 

Rabiës en vleermuizen 
Rabiës of hondsdolheid is een vrijwel altijd dodelijke virusziekte die het zenuwstelsel van 
zoogdieren aantast. Mensen kunnen rabiës krijgen via besmet speeksel ten gevolge van een 
beet. Het is ook mogelijk, maar vrij zeldzaam, dat mensen rabiës krijgen wanneer 
geïnfecteerd materiaal in ogen, neus of mond terechtkomt.  
Wereldwijd sterven meer dan 55.000 mensen per jaar aan rabiës, vooral in Azië. In de 
afgelopen 50 jaar zijn drie mensen in Nederland aan rabiës overleden, ze liepen het 
Duvenhage- of het klassieke rabiësvirus op in het buitenland.  
In Nederland komt het klassieke rabiësvirus niet meer inheems voor en is voor het laatst in 
1988 in Limburg aangetroffen bij een vos. Op 15 februari 2012 werd rabiës vastgesteld bij 
een uit Marokko ingevoerde hond. 
Rabiës is in Nederland tot op heden alleen bij twee soorten vleermuizen aangetroffen. Deze  
EBLvirussen  (European Bat Lyssavirus typen 1 en 2) zijn voor het eerst in ons land  in 
respectievelijk 1984 en 1987 gevonden. In Europa zijn tot op heden vijf gevallen van humane 
EBLV type 1 of 2 besmetting beschreven, met altijd dodelijke afloop. Ook zijn enkele 
spillovers gemeld: een steenmarter in Duitsland, een paar schapen in Denemarken en enkele 
katten in Frankrijk, dit zijn altijd EBLV type 1 geweest. EBLV type 2 lijkt het meest op het 
klassieke rabiësvirus1. Hoewel klassiek rabiës een van de eerst geïdentificeerde en best 
bestudeerde infectieziekten ter wereld is, is er nog relatief weinig bekend over Lyssavirussen 
bij vleermuizen. 
 
Er leven wereldwijd meer dan 1.100 vleermuissoorten en circa 50 in Europa. 
Vleermuizen zijn beschermde diersoorten2. Tegelijk worden ze steeds meer gezien als een 
belangrijk reservoir voor virussen die een spillover kunnen geven naar dieren en mensen3. 
Verschillende soorten Lyssavirussen (geslacht Lyssa, familie Rhabdovirussen) komen 
wereldwijd bij vleermuizen voor, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten genotype 1: klassiek 
rabiësvirus (RABV), in Australië genotype 7: Australian Bat Lyssavirus (ABLV), in Europa 
genotype 5 en 6: (EBLV1 en EBLV2) en genotype 11: West Caucasian Bat Virus (WCBV). 
In 2011 werd in Duitsland en in 2012 ook in Frankrijk een nieuw Lyssavirus aangetroffen bij 
een franjestaartvleermuis4. EBLV type 1 is in Nederland alleen gevonden bij de laatvlieger 
(Eptesicus serotinus) en EBLV type 2 bij de meervleermuis (Myotis dasycneme). In Duitsland5 
en in enkele andere Europese landen is EBLV type 2 ook bij de watervleermuis Myotis 
daubentonii) gevonden.  
Vleermuizen zijn in meerdere opzichten uniek, het zijn de enige zoogdiersoorten die kunnen 
vliegen. Ze hebben eigenschappen die hen bij uitstek geschikt maken als reservoir voor 
virussen. De hoge soortendiversiteit, hun lange levensduur en soms verre vliegafstanden, 

                                                           
1
WHO, 2003.  Introduction of an information leaflet on bat rabies and bat conservation. Rabies Bulletin Europe, 27(4): 5-7. 

2
The Agreement on the Conservation of Population of European Bats. Eurobats 2000. 

3
Calisher et al., 2006. Bats : Important Reservoir Hosts of Emerging Viruses. Clinical Microbiology Reviews, 19: 531–545.  

4
Freuling C.M. et al,, 2011. Neues Fledermaustollwutvirus aus einer Fransenfledermaus (Myotis nattereri) isoliert.  Nyctalus 

(NF), 16: 204-206. 
5
 Freuling C.M. et al. 2012. Detection of European Bat Lyssavirus 2 (EBLV-2) in a Daubenton’s bat (Myotis daubentonii) from 

Magdeburg, Germany. Berl.  Münch. Tierarztl.  Wochenschr., 125(5-6): 255-258. 
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het dicht op elkaar leven, hun sociaal gedrag en hun unieke immuunsysteem maken dat ze 
een bijzondere positie innemen voor wat betreft transport en dragerschap van 
virusmateriaal6,7. 
Vleermuizen kunnen behalve drager van het rabiësvirus ook belangrijke reservoirs zijn van 
allerlei andere virussen, zoals Corona- en Filovirussen.  
 

Rabiës door vleermuizen 
Hoe groot de kans is op overdracht van EBLV naar de mens bij een risicocontact met een 
vleermuis is onbekend, maar waarschijnlijk laag. Een inschatting van het risico op humane 
rabiës via vleermuizen in Nederland, waarbij uitgegaan is van de huidige beperkte kennis 
betreffende besmette vleermuizen, is één humaan geval per 1-700 jaar8. 
Bij een melding van een risicocontact wordt er altijd postexpositieprofylaxe (PEP) gegeven, 
maar het is onbekend of hierdoor sterfgevallen worden voorkomen. We hanteren een 
defensief beleid omdat voor het oplopen van vleermuisrabiës geldt: kleine kans, zéér grote 
gevolgen. Dit geldt eveneens voor het boosterbeleid. We hanteren hierbij termijnen die 
mogelijk niet nodig zijn, het zou kunnen dat iemand ondanks een gedaalde titer toch 
decennia lang immuun is9,10.  
PEP is wèl werkzaam bij EBLV, hoewel het ooit ontwikkeld werd voor RABV. Rabiës kan dus 
effectief voorkomen worden door toediening van deze middelen. Bij sommige nieuw 
ontdekte Lyssa-genotypen is dat niet het geval, zoals bij het WCBV in Zuidoost-Europa11. 
Zoals hiervoor al is gezegd, is EBLV in Nederland tot op heden alleen gevonden bij 
laatvliegers en meervleermuizen. Sinds 1986 wordt er passief en sinds 2006 actief 
surveillance uitgevoerd door het Centraal Veterinair Instituut (CVI) te Lelystad en het 
Naturalis Biodiversity Center te Leiden.   
De grote meerderheid van de vleermuissoorten in ons land is vrij van Lyssavirus. Bij de veruit 
meest voorkomende vleermuissoort in Nederland, de dwergvleermuis (Pipistrellus 
pipistrellus), is in Nederland het rabiësvirus nooit aangetoond. Vleermuizen zijn beschermde 
inheemse diersoorten en bestrijding van de dieren is dan ook geen optie. 
Wat wel mogelijk is, is het monitoren en zoveel mogelijk beperken van de kleine risico’s op 
vleermuizengerelateerde rabiës. In het LCI protocol rabiës staat beschreven hoe om te gaan 
met incidenten met vleermuizen en er worden risicogroepen beschreven. Ook het KIZA 
benoemt risicogroepen12. Wij beperken ons in dit onderzoek tot de twee beschreven 
groepen.  
 
 

                                                           
6
Woo, P.C. et al., 2009. Coronavirus diversity, phylogeny and interspecies jumping. Exp. Biol. Med., 234: 117-27. 

7
Dobson,  A.P., 2005. Virology. What links bats to emerging infectious diseases? Science, 310: 628-29. 

8
Takumi, K. et al., 2009. Public health risk analyses of European bat Lyssavirus infection in The Netherlands. 

Epidemiology of Infection, 137: 803-809.  
9
Brown, D. et al., 2008. Intradermal pre-exposure rabies vaccine elicits long lasting immunity. Vaccine, 26:3909-

3912. 
10

Strady, C. et al., 2009. Immunogenecity and booster efficacy of pre-exposure rabies vaccination. Transactions 
of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 103:1159-1164. 
11

Hanlon, C.A. et al., 2005. Efficacy of rabies biologics against new Lyssaviruses from Eurasia. Virus Res., 111: 
44-54.   
12

http://www.kiza.nl/content/risicogroepen-35    

http://www.kiza.nl/content/risicogroepen-35
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Bescherming tegen het oplopen van vleermuisrabiës 
Verkleinen van rabiësrisico kunnen we onderscheiden in bescherming vooraf (voorlichting, 
protocollen, handschoenen, pre-expositievaccinatie, boosters) en achteraf 
(postexpositievaccinaties, wondbehandeling en vaccinatie). 
 

Pre-expositieprofylaxe 
 

Er bestaan verschillende voorlichtingsmaterialen en protocollen over (vleermuis-)rabiës. 
Deze zijn veelal bedoeld voor professionals (NVWA, RIVM) maar ook voor de onderzoekende 
burger is informatie te vinden (bijv. RIVM en VLEN). Wanneer iemand actief is binnen de 
vleermuiswereld en werkzaamheden verricht waarbij sprake is van fysiek contact met 
vleermuizen, is het al jaren regel dat men vooraf scholing krijgt over de gezondheidsrisico’s. 
Voorlichting wordt meestal gegeven door iemand die zich hiervoor inzet, een expert of een 
betrokken dierenarts.  

Handschoenen  

Het dragen van voldoende beschermende handschoenen bij het hanteren van vleermuizen 
wordt aanbevolen.  

Pre-expositievaccinatie 

Pre-expositievaccinatie wordt geadviseerd aan vleermuiswerkers en anderen die 
beroepsmatig met vleermuizen (dood of levend) werken. Maar ook aan mensen die vaak in 
contact komen met vleermuizen in hun vrije tijd. Men wordt driemaal gevaccineerd met het 
rabiësvaccin. Dit gebeurt meestal intramusculair.  

Boostervaccinaties en titercontrole 

Periodieke boostervaccinaties worden alleen geadviseerd wanneer iemand door hobby of 
beroep voortdurend of regelmatig risico loopt op rabiësbesmetting. Hoe vaker iemand een 
booster krijgt, des te meer kans is er op bijwerkingen. Daarom vaccineert men idealiter op 
geleide van de antirabiës-antistoftiter in het serum. Na de basisserie van drie vaccinaties 
volgt een herhalingsprik na een jaar. Twee tot vier weken hierna worden antistoffen 
bepaald. Bij een titer van <0,5 is een booster nodig. Bij een titer van >0,5 IU/ml is men 
beschermd tot de volgende titerbepaling (na een jaar). Bij een titer van >30 IU/ml is men 10 
jaar beschermd. Diverse richtlijnen hierover zijn niet congruent13.  
 

Postexpositieprofylaxe 

Wondbehandeling 

Een goede wondbehandeling reduceert de kans op rabiës significant14.  
Het advies na een beet of kras is uitwassen (met water en zeep), al dan niet met een borstel, 
en ontsmetten met alcohol of jodium15 voor een tijdsduur van 5 tot 15 minuten16,17,18,19,20.  

                                                           
13

Richtlijnen hieromtrent variëren; RIVM/LCR/KIZA/WHO/HPA. Zie tabel 6 blz. 26 
14

Dreesen,  D.W., 1997.  A global review of rabies vaccines for human use. Vaccine, 15 (Suppl): S2_S6. 
15

RIVM richtlijn rabiës 
16

Wageningen vaccinatiecentrum 
17

http://www.bats.org.uk/pages/bats_and_rabies.html 
18

NVWA. 
19

Draaiboek dierenbeten RIVM. 

http://www.bats.org.uk/pages/bats_and_rabies.html
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Vaccinaties en immunoglobulines 

Een incident wordt onderscheiden in type I, type II of type III blootstelling21. Als een 
vleermuis niet opgestuurd kan worden voor nader onderzoek naar het CVI en dus onbekend 
is of de vleermuis rabiëspositief was, wordt voor de zekerheid altijd behandeling 
geadviseerd. 
In geval van type I (speeksel op intacte huid) is geen verdere actie nodig. In geval van type II 
(kleine krassen zonder bloeden) en type III blootstelling wordt aanvullend op het 
schoonmaken van de wond ook postexpositievaccinatie geadviseerd.  
Wanneer er sprake is van onbemerkte incidenten is het te allen tijde hebben van een 
voldoende hoge titer antistoffen tegen het rabiësvirus van belang. 
 
Rabiësvaccins worden in sommige centra intracutaan in plaats van intramusculair 
toegediend, in dat geval liggen de prijzen ongeveer 65% lager.  
De kosten voor het bepalen van een rabiësantistoffentiter zijn in 2012 fors gestegen22. 
Er bestaan landelijke wetten en regels over de verantwoordelijkheden voor beschermende 
maatregelen zoals vaccineren in geval van (vrijwilligers)werk in het kader van ‘goed 
werkgeverschap’23,24. 
 

 

                                                                                                                                                                                     
20

WHO factsheet rabieshttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/ 
21

Zie Tabel 7, blz. 21 
22

Erasmus MC Virosciencelaboratorium. 
23

Zie ARBO-wet artikel 16.7 
24

http://www.kiza.nl/content/vrijwilligerswerk-infectieziekten-en-arbeid  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/en/
http://www.kiza.nl/content/vrijwilligerswerk-infectieziekten-en-arbeid
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Doel van dit onderzoek  
 
Het inzicht krijgen in de mate van risico’s die twee groepen mensen in ons land lopen, 
diegenen die beroepshalve of als hobby met vleermuizen werken (zij die fysiek contact 
kunnen hebben met vleermuizen) en ambulancemedewerkers in Oost-Nederland. We 
wilden weten hoe vaak ze krassen of beten oplopen en hoe ze zich beschermen om 
incidenten te voorkomen. Ook wilden we weten hoe ze handelen na een incident.  
 

Vraagstellingen: 
 

 Hoe vaak lopen vleermuiswerkers (in heel Nederland) en 
dierenambulancevrijwilligers (in Oost-Nederland) een beet op van een vleermuis? 

o Welk percentage van vleermuiswerkers (in heel Nederland) en 
dierenambulancevrijwilligers (in Oost-Nederland) is in het afgelopen jaar 
gebeten door een vleermuis? 

 Hoe beschermen zij zich om incidenten te voorkomen en  
o Welk percentage vleermuiswerkers en dierenambulancevrijwilligers is 

preventief gevaccineerd? 
o Welk percentage vleermuiswerkers en dierenambulancevrijwilligers draagt 

handschoenen bij het hanteren van vleermuizen?  

 Hoe handelen zij na een incident? 
 

 

Subvragen: 

 Wat zijn de kenmerken van diegenen die fysiek contact met vleermuizen hebben? 

 Welke werkzaamheden geven het meeste risico? 

 Welke preventieve maatregelen worden genomen? 

 Wat zijn de frequentie en de aard van eventuele incidenten? 

 Welke postexpositie maatregelen neemt men? 

 Is de frequentie of ernst van de blootstelling gerelateerd aan bepaalde soorten 
activiteiten of andere indicatoren? 

 Zijn diegenen die het vaakst risicocontacten hebben ook het vaakst gevaccineerd? 

 Binnen welk netwerk zoekt men hulp na een incident en hoe verloopt dit volgens 
henzelf? 
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Onderzoeksmethode 
 
De vraagstellingen werden beantwoord door het verrichten van een retrospectieve 
observationele studie onder vleermuiswerkers en dierenambulancemedewerkers.  

Dataverzameling  
De data voor deze studie zijn verzameld met een web-based vragenlijst met behulp van het 
pakket QuestBack. We hebben de vragenlijsten allereerst voorgelegd aan een kleine groep 
mensen uit de beide onderzoeksgroepen en hen om feedback gevraagd. Hierna zijn enkele 
vragen nog aangepast.  
De vragenlijst bevatte vragen over demografische gegevens, soorten activiteit met 
vleermuizen, het hebben van fysiek contact tijdens deze activiteiten, rabiesrisico-inschatting 
en - kennis, aantal en aard van incidenten, vaccinatie- en boosterhistorie en –motivatie, 
andere beschermende maatregelen en ervaringen met hulpverleningsinstanties.  

Data-analyse 
In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd. De algemene gegevens over het werken 
met vleermuizen en de kennis van rabiës zijn gepresenteerd voor de hele 
onderzoekspopulatie, de pre-expositieprofylaxe (vaccinatie, boosterbeleid en/of gebruik van 
handschoenen) is beschreven voor de subgroep met direct fysiek contact en het gedrag na 
een eventuele beet is beschreven voor de subgroep die in de afgelopen vijf jaar 
daadwerkelijk gebeten of gekrabd is door een vleermuis. De gegevens zijn geanalyseerd met 
het programma SPSS. Er is vooral gebruikt gemaakt van beschrijvende statistiek (frequenties 
en kruistabellen). Een aantal kruistabellen is geanalyseerd met een Chikwadraattoets. 

Populatie 
Om in kaart te brengen hoeveel mensen zich op hobbybasis op een of andere manier met 
vleermuizen bezighouden en wie van hen fysieke contacten met vleermuizen heeft, hebben 
we contact gelegd met mensen in de ‘vleermuiswereld’ (VLEN, provinciale vleermuis- en 
zoogdierwerkgroepen, individuele beroepsmatige vleermuiswerkers) in Nederland. Zelf alle 
mailadressen aanschrijven was vanwege de vigerende privacywetgeving niet mogelijk.  Als 
alternatief hebben we de sleutelfiguren van alle werkgroepen, die ons land kent, 
aangeschreven en hen verzocht onze vragenlijst door te sturen naar hun leden. Er zijn 
vervolgens ongeveer 1.500 vragenlijsten verstuurd. Naar schatting zijn 1.500 maal e-
mailadressen aangeschreven. Het bleek lastig een exacte inschatting te maken van het totale 
aantal aangeschreven personen. Omdat veel vleermuiswerkers in verschillende groepen 
actief zijn en in de mailgroep van meer dan een werkgroep opgenomen zijn, ontvingen zij 
ook meer vragenlijsten. We hebben hen daarom verzocht om slechts één vragenlijst in te 
vullen. Omdat iedereen gevraagd is van welke werkgroepen ze lid zijn, was het mogelijk om 
te corrigeren voor meermalen aangeschreven personen25. De contactgegevens van de 
dierenambulances in Gelderland en Overijssel hebben we gezocht op internet. Via deze 
gegevens zijn centrale personen benaderd en gevraagd de vragenlijsten door te spelen aan 
hun vrijwilligers. Er was één organisatie die niet wilde meewerken en één die voorkeur had 
voor schriftelijke vragenlijsten. Er zijn 468 vrijwilligers werkzaam bij de dierenambulances in 
Geldeland en Overijssel.  
 

                                                           
25

Zie Tabel 8, bijlage blz 30  
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Resultaten vleermuiswerkers 
 
Er hebben 291 vleermuiswerkers gerespondeerd. Na verrekenen van de dubbelingen komt 
dat in feite neer op het terugzenden van 633 van de circa 1.500 uitgezette vragenlijsten. Dit 
is een respons van ruim 42%. We hebben gevraagd welke activiteiten men onderneemt met 
vleermuizen en of daarbij sprake is van direct fysiek contact26. 

Persoonskenmerken vleermuiswerkers 
De onderzoekspopulatie is beschreven in Tabel 1. 68% van de respondenten is man, meer 
dan 80% is tussen 21-60 jaar en meer dan 75% heeft HBO of WO als hoogste opleiding. Meer 
dan de helft van de groep werkt al minstens vijf jaar met vleermuizen.  
 
Tabel 1. Beschrijving onderzoekspopulatie vleermuiswerkers (N=291), opgesplitst naar wel 
(n=162) en geen (N=113) direct fysiek contact met vleermuizen. * 

 Met fysiek contact 
N=162 

Geen fysiek contact 
N=113 

Totaal 
N=275 

 N % N % N % 

Geslacht        

Man 116 71,6 72 63,7 188 68,4 

Vrouw 44 27,2 40 35,4 84 30,5 

Onbekend 2 1,2 1 0,9 3 1,0 

Leeftijd       

16-20 jaar 4 2,5 0  4 1,7 

21-40 jaar 61 37,7 43 38,1 104 37,2 

41-60 jaar 74 45,7 48 42,5 122 44,8 

61 jaar en ouder 22 13,6 22 19,5 44 16,2 

Onbekend 1 0,6 0  1 0,4 

Opleidingsniveau        

Lager onderwijs  2 1,2  - 2 0,7 

Middelbaar onderwijs 39 24,1 24 21,2 63 22,9 

Hoger 
beroepsonderwijs 

67 41,4 50 44,2 117 42,5 

Wetenschappelijk 
onderwijs 

53 32,7 38 33,6 91 33,0 

Onbekend 1 0,6 1 0,8 2 0,7 

Werkzaamheden met 
vleermuizen 

      

Als vrijwilliger  156 96,3 97 85,8 253 92,0 

Beroepshalve  98 60,5 54 47,8 152 55,3 

Duur werkzaamheden 
met vleermuizen** 

      

Minder dan 1 jaar  3 1,9 5 4,4 8 2,9 

1-5 jaar 46 28,4 60 53,1 106 38,5 

5 tot 10 jaar 45 27,8 27 23,9 72 26,2 

Meer dan 10 jaar 67 41,4 20 17,7 87 31,6 

Onbekend 1 0,6 1 0,9 2 0,8 

*16 personen  hadden  alleen belangstelling voor vleermuizen te hebben en/of hadden geen informatie over fysiek contact gegeven.  
**Mensen die langer werkzaam zijn met vleermuizen komen significant vaker in contact met vleermuizen. 

                                                           
26

Zie Tabel 9, bijlage blz. 31. 
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Preventieve maatregelen vleermuiswerkers  
Genomen preventieve maatregelen worden hieronder beschreven voor de subgroep 
(N=162) met direct lijfelijk contact.  

Dragen van handschoenen  

59 (36,4%) personen gaven aan altijd of meestal handschoenen te dragen bij het hanteren 
van vleermuizen, 52 (32,1%) zeggen soms en 51 (31,5%) nooit. De belangrijkste redenen om 
wel of juist geen handschoenen te dragen zijn samengevat in Tabel 2. Er waren meer 
antwoorden mogelijk op deze vraag.  
 
 

Tabel 2. Redenen om wel (N=111) of geen (N=51) handschoenen te dragen bij het hanteren van 
vleermuizen, vleermuiswerkers met fysiek contact (meer antwoorden mogelijk) 

 N % 

Redenen om wel handschoenen te dragen (N=111):   

Ik wil niet gebeten worden  41 36,9 

Ik ben niet tegen rabiës gevaccineerd en wil geen gezondheidsrisico nemen* 36 32,4 

Ik ben wel gevaccineerd tegen rabiës maar het dragen van handschoenen is 
extra veilig 

23 20,7 

Ik doe dat alleen maar bij het hanteren van de grotere soorten vleermuizen 44 39,6 

Ik gebruikt alleen handschoenen bij het hanteren van soorten waarbij rabiës 
is aangetroffen 

11 9,9 

Anders, namelijk bij bijtertjes/risicovol gedrag /twijfel/aanwijzingen 1 0,9 

   

Redenen om geen handschoenen te dragen (N=51)   

Ze zijn onhandig bij het hanteren van vleermuizen 43 84,3 

Ik ben gevaccineerd tegen rabiës en ik voel mij daardoor veilig genoeg  32 62,7 

Mijn laatste rabiës-titerbepaling was voldoende om mij veilig te voelen tegen 
rabiës 

25 49,0 

 Ik weet geen geschikte handschoenen te vinden 3 5,9 

Ik vind dat ik handig genoeg ben, om vleermuizen zonder handschoenen te 
hanteren, zonder of nauwelijks gebeten te worden 

12 23,5 

Bij de soorten die ik gewoonlijk hanteer is tot nu toe geen rabiës aangetoond 12 21,6 

Ik wil een vleermuis niet beschadigen of pijn doen 3 5,9 

Anders, namelijk onachtzaamheid/kom ze bij toeval tegen zonder 
handschoenen/geen goede reden om ze aan te trekken gehoord 

3 5,9 

* Niet gevaccineerden dragen significant vaker handschoenen dan wel gevaccineerden. (chi kwadraat P<0,001) 
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275 vleermuiswerkers 

162 fysiek contact 

103   

ooit gevaccineerd* 

14  

titer (nog)goed geen 
revaccinatie gehad 

73  

 1x of vaker 
gerevaccineerd** 

43 

 titer besproken in laatste 
consult*** 

 

20 

 titer bepaald na laatste 
consult 

16  

 (nog) geen revaccinatie,  
geen titer 

59 niet 
gevaccineerd 

Pre-expositie vaccinatie, revaccinaties en titerbepaling 

Zie Figuur 1.  

 

Figuur 1. 
Revaccinatie en titerbepaling vleermuiswerkers 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
*Gevaccineerd door                               Vaccinatie betaald door 

GGD   50%                                                                           Mijzelf    47% 
Huisarts   19%                      Gratis    3%                                                     
Wageningen  16%                               ZZP-aftrekbaar  4%  
Ziekenhuis   2%                           Organisatie  32%  
ARBO arts   3%             Verzekering  13% 
Anders   2%              Weet niet  2% 
        
                                                   
             

 
 
 
 

 
 
**Revaccinatie aangekaart door           Titerbepaling betaald door  
Ikzelf   41%                                                                                              ijzelf   37%  M
GGD    30%                      ZZP-aftrekbaar  7%   
Huisarts/ZKH   5%                                                                        Organisatie   24% 
ARBO arts  4%                                     Verzekering  24% 
Wageningen  10%       Gratis 5% 
Organisatie   5%                                     Weet niet   3% 
Anders 4%         
 
***Wie begon er over titerbepaling? 
Ikzelf   81% 
Hulpverlener  19% 

 
          
 

De meeste vleermuiswerkers betalen de rabiësvaccinaties en de titerbepalingen zelf.  
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Van de 162 vleermuiswerkers met direct fysiek contact zijn 103 (63,6%) preventief 

gevaccineerd. Mensen die fysiek contact hebben met vleermuizen zijn significant vaker 

gevaccineerd dan mensen zonder fysiek contact (O.R. 6,5,  CI  3,72-11,25, p<0,001). 

Als belangrijkste reden om zich niet te laten vaccineren gaven 32 (54%) van de 59 (36,4%) 

ongevaccineerden aan dat ze weinig risico lopen bij het hanteren van vleermuizen en 11 

(18,6%) noemden financiële motieven (te duur, niet vergoed door werkgever of 

ziektekostenverzekeraar).  

Bij de 73 mensen die gerevaccineerd zijn, is in 43 gevallen in het laatste vaccinatieconsult 

over eventuele titerbepaling gesproken. In meer dan 80% van de gevallen begon men hier 

zelf over. In bijna de helft van de gevallen (20x) werd de titerbepaling vervolgens uitgevoerd. 

Als dat niet gebeurde (23x), was dat veelal een bewuste keuze; gewoon vaccineren zonder 

de titer te willen weten. Zes keer is er geen titerbepaling gedaan, omdat het niet in het 

protocol zou staan of ze (GGD) wisten niet hoe. Ook de kosten worden genoemd als reden 

toch geen titer te laten bepalen27. Een rabiësantistoffentiterbepaling is in 2012 fors duurder 

geworden28.  

 

Van de 20 wel bepaalde antistoftiters werden de uitslagen 11 maal mondeling en 9 maal 

schriftelijk door de zorgverlener meegedeeld en 6 maal werd de uitslag geformuleerd als 

zijnde beschermd of onbeschermd in plaats van een waarde in IU/ml. In  één geval werd de 

uitslag gecommuniceerd (GGD) alsof het om een reiziger ging (2 jaar beschermd, na booster 

5 jaar, ‘dan ben je altijd beschermd bij onbemerkte contacten’).  

Een respondent: “De titeruitslag laat lang op zich wachten. Dan is het handiger om maar 

weer een booster te nemen anders moet je alweer een PEP na een incident voordat je de 

uitslag weet”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
27

Intracutane vaccinaties zijn ongeveer 65% goedkoper dan intramusculaire 
28

Er is een duurdere nieuwe test gekomen i.v.m. de WHO standaarden (Erasmus Virologisch Laboratorium) 
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Incidenten vleermuiswerkers 
Van de vleermuiswerkers met fysiek contact werd 58,0% (94/162) ooit gebeten tijdens hun 
activiteiten met vleermuizen. Het aantal keren dat mensen gebeten zijn in het afgelopen jaar 
varieert van 0 tot 60 keer. Zie Tabel 3. 
Bij 36,2% (34/94) van de beten is sprake van een type II en inbij21,3% (20/94) van een type 
III blootstelling29. Vleermuiswerkers zeiden meestal te weten door welke vleermuissoort ze 
gebeten waren, dit was bij 15% een potentieel rabide soort30.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 

 *Zes maal potentieel rabide vleermuissoort; **Drie maal potentieel rabide vleermuissoort.  
 

 

Associaties voor risico en bescherming bij vleermuiswerkers die vaak direct fysiek contact 
met vleermuizen hebben en vleermuiswerkers afgelopen jaar meer malen gebeten zijn door 
vleermuizen staan respectievelijk beschreven in de Tabellen 4 en 5.  
Vleermuiswerkers die ‘vaak’ fysiek contact hebben met vleermuizen worden vaker gebeten 
dan mensen die ‘soms’ fysiek contact hebben met vleermuizen (86% vs. 47%; OR 7.2; 95% BI 
2.8-18.2; P<0.001) en zij zijn vaker preventief gevaccineerd (84% vs 55%; OR 4,3; 95% BI 1,8-
10,4; P=0.001). Ze droegen minder vaak handschoenen (61% vs. 72%), maar dit verschil was 
niet statistisch significant.  
 
  

                                                           
29

Zie Tabel 10, bijlage blz. 31 
30

Zie Tabel 11, bijlage blz. 32 

Tabel 3. Incidenten bij vleermuiswerkers, frequenties en type incidenten N=162  

 N=162 % 

Fysiek contact met vleermuizen 
tijdens werk in het afgelopen jaar 

  

Dagelijks tot paar keer per maand 
(vaak) 

44 27,2 

Enkele keren per jaar of minder 
(soms) 

116 71,6 

Onbekend 2 1,2 

   

Ooit gebeten N= 94 % 

Keren gebeten afgelopen jaar   

0 keer 40 42,6 

1 keer 8   8,5 

Meer keren 46 48,9 

Soort wond bij laatste beet N=94  

Weet ik niet meer 1  1,1 

Type I 39  41,5 

Type II 34 * 36,2 

Type III 20 *** 21,3 

Weet welke vleermuis heeft 
gebeten 

85   90,4 
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Tabel 4. Risico en bescherming bij vleermuiswerkers met direct fysiek contact (N=160)* 
 

 Fysiek contact Fysiek 
contact 

Fysiek 
contact 

Univariate statistische analyse  

 Totaal  Dagelijks tot 
een paar keer 
per maand 
(‘vaak’) 

Een keer per 
jaar of 
minder 
(‘soms’)  

OR (95% BI) P-waarde 

 N=160 N=116 N=44   

Gebeten  
Nee  
Ja  

  
67  42,1% 
92  57,9% 

 
61  53,0% 
54  47,0% 

 
6  13,6% 

38  86,4% 

 
Ref 
7,15 (2,81 - 18,24) 

 
-  
0,000 

Gevaccineerd 
Nee 
Ja 

 
59  36,9% 

101  63,1% 

 
52  44,8% 
64  55,2% 

 
7  15,9% 

37  84,1% 

 
Ref 
4,30 (1,77 -  10,43) 

 
-  
0,001 

Handschoenen  
Nee 
Ja  

 
50  31,3% 

110  68,8% 

 
33  28,4% 
83  71,6% 

 
17 38,6% 

  27  61,4% 

 
Ref 
0,63 (0,31 - 1,31) 

 
-  
0,253 

*Van 2 mensen is niet bekend hoe vaak ze fysiek contact met vleermuizen hebben. 

 
 

Tabel 5. Risico en bescherming bij vleermuiswerkers die ooit gebeten zijn door vleermuizen (N=94)  
 

 Ooit gebeten Ooit gebeten Ooit gebeten Univariate statistische 
analyse  

 Totaal  In afgelopen 
jaar gebeten: 
1 keer of 
minder 

In afgelopen 
jaar gebeten: 
meer keren 

OR (95% BI) P-waarde 

 N=94 N=48 N=46    

Gevaccineerd 
Nee 
Ja 

 
11  11,7% 
83  88,3% 

 
8  16,7% 

40  83,3% 

 
3  6,5% 

43  93,5% 

 
Ref 
2,87 (0,71 - 11,57) 

 
-  
0,199 

Handschoenen  
Nee 
Ja  

 
80  85,1% 
14  14,9% 

 
38  79,2% 
10  20,8% 

 
42  91,3% 

4  8,7% 

 
Ref 
0,36 (0,11 - 1,25) 

 
-  
0,147 

 

Postexpositie vleermuiswerkers 
Hier gaat het om de groep van 94 personen die ooit zijn gebeten. We hebben gevraagd wat 
zij deden na hun laatste beet. Zie Tabel 6. 
Eenmaal is de vleermuis na een bijtaccident op rabiës getest, deze was negatief. 
Bijna de helft van de respondenten (49/94) gaf aan niets te doen na de laatste 
vleermuisbeet. Voornaamste redenen om niets te doen, zijn: gevaccineerd zijn, een 
voldoende hoge titer hebben (samen 55%) of gebeten zijn door een vleermuissoort die 
onbekend is met rabiës (29%). Als er wel actie ondernomen wordt, is dat desinfectie en/of 
de wond wassen/handen wassen. 32 (34%) desinfecteerden en 17 (18%) hebben de wond 
uitgewassen gedurende 5 tot 300 seconden.  
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Tabel 6. Acties na vleermuisbeet, vleermuiswerkers die gebeten zijn. N=94 

Wat is er gedaan na de beet? ( meer antwoorden mogelijk) 

 N=94 %  

Niets 49  52,1 

Wond uitgewassen 17  18,0 

Wond gedesinfecteerd 32 34,0 

Contact opgenomen met 
collega/deskundige 

3 3,2 

Contact opgenomen met de GGD 4 4,3 

Contact opgenomen met de 
Arboarts 

-  

Contact opgenomen met de huisarts -  

Contact opgenomen met de 
huisartsenpost/ZKH 

2 2,1 

Anders, namelijk titer bepaald, 
gevaccineerd of vleermuis getest 

3 3,2 

Acties die door deskundigen 
werden aanbevolen 

  

Actie was niet nodig 3 3,2 

Behandeling met MARIG 2 2,1 

Rabiësvaccinatie 3 3,2 

Bescherming tegen rabiës was nog 
voldoende 

1 1,1 

Advies geheel opgevolgd 7 7,4 

Advies gedeeltelijk opgevolgd 1 1,1 
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Resultaten dierenambulancemedewerkers 
 

Er zijn 450 ambulancemedewerkers benaderd voor deelname aan de studie, hieraan hebben 
er 104 deelgenomen. Dit is een respons van 23 procent.  

Persoonskenmerken dierenambulancemedewerkers 
De onderzoekspopulatie is beschreven in Tabel 7. 
28,4% van de respondenten is man, 75% is tussen de 21 en 60 jaar oud en 82% heeft lager 
onderwijs of MBO als hoogst genoten opleiding. Ruim 35% werkt meer dan vijf jaar als 
vrijwilliger bij de dierenambulance. 24 mensen hebben bijscholing genoten over rabiës bij 
vleermuizen.  
71% (N=74) had in het afgelopen jaar fysiek contact met vleermuizen tijdens de 
werkzaamheden, variërend van een enkele keer (92%) tot een paar keer per maand (7%), of 
per week (1 persoon).  
 

Tabel 7. Beschrijving onderzoekspopulatie dierenambulancemedewerkers in Oost-
Nederland (N=104)  
 

 Met fysiek 
contact N=74 

Geen fysiek 
contact N=30 

Totaal 
 N=104 

 N % N % N % 

Geslacht       

Man 21  28,4 15 51,7 36 34,6 

Vrouw 53  71,6 14 48,3 67 64,4 

Leeftijd       

16-20 jaar 0  1 3,3 1 1,0 

21-40 jaar 17  23,3 9 30,0 26 25,2 

41-60 jaar 38  52,1 16 53,3 54 52,4 

61 jaar en ouder 18  24,7 4 13,3 22 21,4 

Opleidingsniveau        

Lager onderwijs 
(basisschool, lager of 
voorbereidend 
beroepsonderwijs) 

16  21,7 3 10 19 18,3 

Middelbaar onderwijs 45  60,8 20 66,7 65 62,5 

Hoger beroepsonderwijs  8  10,8 7 23,3 15 14,4 

Wetenschappelijk 
onderwijs 

3  4,1 0  3 2,9 

Missend     2  

Aantal werkjaren op 
dierenambulance 

      

Minder dan 1 jaar 10 13,5 12 40 22 21,2 

1-5 jaar 37 50,0 12 40 49 47,1 

5 tot 10 jaar 15 20,3 1 3,3 16 15,4 

Meer dan 10 jaar 11 14,9 4 13,3 15 14,4 

Missend 1  1  2  

Aantal uren/week op de 
ambulance, gemiddelde  

16,9 
uur 

 16,0 uur  16,6 uur  

Heeft scholing gehad over 
rabiës bij vleermuizen 

14 18,9 10 33,3 24 23,1 



21 
 

 

Preventieve maatregelen dierenambulancemedewerkers 

Dragen van handschoenen 

56 (77%) van de mensen die weleens een vleermuis hebben vervoerd gaven aan meestal of 
altijd handschoenen te dragen bij het hanteren van vleermuizen.  

Pre-expositievaccinatie 

Van de 104 mensen zijn er 7 gevaccineerd tegen rabiës. Viermaal was dit vanwege een 
vakantiereis.  
Redenen om niet te vaccineren zijn financieel: duur, werkgever of zorgverzekeraar vergoedt 
niet (39x) , of men denkt weinig risico te lopen bij het hanteren van vleermuizen (34x 
genoemd), of men laat zich pas vaccineren na een incident (35x). Tenslotte ‘nooit over 
nagedacht’ en ‘ik wist niet dat dit kon’ werd 26x geantwoord.  
 

Incidenten dierenambulancemedewerkers 
Van alle respondenten zijn er vier ooit gebeten. In drie van de vier gevallen was er sprake 
van een type III blootsteling. Men wist in geen van de gevallen welke vleermuissoort het 
betrof. Eenmaal is de vleermuis getest en bleek negatief voor rabiës te zijn. 
 

Postexpositie dierenambulancemedewerkers 
Er was niemand die geen actie ondernam. Eenmaal is de wond gewassen (10 seconden) en 
niemand heeft gedesinfecteerd. 3/4 nam contact op met de huisarts/ziekenhuis en eenmaal 
met een collega voor advies.  
Adviezen die werden gegeven: wassen en desinfecteren (1x), vaccineren zonder MARIG (1x), 
vleermuis testen (1x) en tetanusvacinatie (1x). Iedereen volgde de adviezen op.  
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Kennis en rabiësrisico-inschatting vleermuiswerkers en 
dierenambulancemedewerkers 
 (Zie Figuren 2,3,4 en 5) 
 

Kennis en rabiësrisico-inschatting vleermuiswerkers 

Vleermuiswerkers met fysiek contact met vleermuizen weten beter (63%) welke twee 
vleermuissoorten in Nederland rabide kunnen zijn dan de mensen zonder fysiek contact 
(31,9%). 

1. De overall kans om bij een vleermuisbeet te maken te hebben met een rabiës-
besmet exemplaar wordt geschat op 0-10% (meer dan 80% van de mensen met 
fysiek contact en 70 % zonder fysiek contact zegt dit).  

2. Kans op infectie na een beet wordt gemiddeld rond de 50% geschat.  
3. De kans dat iemand overlijdt die rabiës heeft opgelopen wordt in ongeveer 55% 

geschat op 0-1 of op 99-100 % en in 45% tussen de 1 en 99%31. 

Kennis en rabiësrisico-inschatting ambulancemedewerkers 

Geen van de 104 dierenambulancemedewerkers wist beide vleermuissoorten te benoemen 
die potentieel rabiës kunnen overbrengen. Zeven mensen (6,7%) wisten wel één 
vleermuissoort te benoemen.  

1. De kans dat in geval van een beet tijdens werkzaamheden een vleermuis besmet zou 
zijn, schat men het vaakst in op 10-50 % daarna op 50-90%. 

2. De kans op besmetting na een beet van een vleermuis met rabiës wordt gemiddeld 
geschat op meer dan 50%.  

3. Als men eenmaal rabiës heeft opgelopen denkt de helft van de respondenten dat de 
kans om te overlijden dan tussen de 10 en 90% ligt32. 

 

                                                           
31

Zie ook Tabel 12, bijlage blz. 32 
32

Zie ook Tabel 13, bijlage blz. 33 
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Figuur 2. 

Antwoord op de vraag: Welke twee vleermuissoorten kunnen 
rabies hebben ?

laatvlieger en
meervleermuis

laatvlieger of
meervleermuis

geen of andere
soorten genoemd

1. Vleermuiswerkers met fysiek contact 

2. Vleermuiswerkers zonder fysiek contact 

3. Dierenambulancemedewerkers 
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Figuur 3. 
Risicovraag 1. Indien u door een vleermuis gebeten wordt, hoe groot acht 

u dan de kans dat deze besmet is met het rabiesvirus? 
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Figuur 4.
Risicovraag 2. Indien u door een met rabies besmette vleermuis gebeten wordt, 

hoe groot acht u de kans dat u dan daarwerkelijk met rabies geinfecteerd 
wordt?
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*Het juiste antwoord is volgens ons (vrijwel)100% maar veel respondenten gaven aan dat bij een goede post-expositiebehandeling de 
kans nul is. De vraag had moeten zijn, bij ongevaccineerden en zonder  PEP behandeling 
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Schatting in procenten  

Figuur 5. 
  Risicovraag 3. Hoe groot acht u de kans dat iemand die rabies heeft, hier ook aan 

overlijdt? 
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Conclusies 
 

o Dit onderzoek laat zien dat 58% van de vleermuiswerkers met risicovolle 

activiteiten, waarbij fysiek contact is, regelmatig wordt gebeten door een 

vleermuis en dat 36% van hen niet gevaccineerd is tegen rabiës. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn het laag inschatten van de risico’s (54%) en 

de kostenaspecten(19%). 

o Van de mensen die gebeten zijn zegt 90% te weten door welke vleermuis hij of 

zij gebeten is, 15% van hen door een van de twee potentieel rabide soorten. 

o Vleermuiswerkers hebben een goede kennis over vleermuizen en rabiës(risico), 

dit in tegenstelling tot de dierenambulancemedewerkers. 

o De diverse hulpverleners (huisartsen, GGD-artsen, vaccinatiecentra) worden in 

het algemeen niet vaak geconfronteerd met personen die contact hebben 

gehad met vleermuizen en zeker niet met vleermuiswerkers die in aanmerking 

komen voor revaccinaties op geleide van de titer. Dit onderstreept de 

noodzaak van geactualiseerde, eenduidige en goed toegankelijke informatie.   

o Dierenambulancemedewerkers lopen veel minder frequent vleermuisbeten op. 

Wanneer dit toch het geval is, 

  is de kans op een type II of III verwonding groot  

 zijn ze minder goed voorgelicht 

 zijn ze vrijwel niet gevaccineerd  

 is de kans om gebeten te worden door een ziek dier groter. 

o In geen van beide groepen wordt een beetwond voldoende lang gewassen. 

Hier kan altijd alvast mee worden begonnen. Dit wordt ook te weinig 

meegenomen in adviezen van professionals. 

 

- Deze bevindingen zijn belangrijk omdat vleermuisbeten een reëel gezondheidsrisico 

vormen en dat ondanks het kleine risico optimale bescherming wenselijk is.  

- Daarom vinden wij dat iedereen die vleermuizen hanteert gevaccineerd zou moeten 

zijn en een juiste en landelijk uniforme begeleiding krijgt bij het onderhouden van de 

vaccinatiestatus. 

- Goede kanten van de studie:  

o Dit is de eerste studie die dit onderwerp onder Europese vleermuiswerkers 

bestudeerd heeft en is zeer informatief voor de ter zake beleidsvoering in 

Nederland.  

o Grote onderzoekspopulatie.  

-  
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- Mogelijke mindere kanten van de studie: 

o Respons bias: overrepresentatie van mensen die daadwerkelijk contact 

hebben met vleermuizen, mogelijke overrepresentatie van vleermuiswerkers 

die ook gebeten zijn. Dit is niet erg want we wilden juist weten wat de mensen 

die daadwerkelijk risico lopen (i.e. zij die gebeten worden) doen of juist niet 

doen en waarom. Dus het percentage vleermuiswerkers dat gebeten wordt zal 

in werkelijkheid lager liggen, maar we hebben wel een goed beeld van de 

factoren binnen deze groep. 

o Lage respons in de ambulancegroep. 

o Door het aanschrijven via contactpersonen is er geen goed zicht op de  

aangeschreven groep.  

- Verdere belangrijke zaken:  

o Er is een kleine groep die heel vaak gebeten wordt – titerbepalingen is voor 

hen bijzonder belangrijk.  
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Bijlage: Tabellen  
 
 
 
 

 
Tabel 8.  Meer inschrijvingen vleermuiswerkers bij  de verschillende 
aangeschreven organisaties  

x aantal 
organisaties 

Aantal 
vleermuiswerkers 
ingeschreven bij 
x(0,1,2 etc.)  aantal 
organisaties 

% Respons op de geschatte 
1.500 uitgezette 
vragenlijsten gecorrigeerd 
voor meerdere 
inschrijvingen 

0 7 2,3 7 

1 102 35,1 102 

2 73 25,1 146 

3 78 26,8 234 

4 18 6,3 72 

5 7 2,4 35 

6 5 1,7 30 

7 1 0,3 7 

Totaal 291 100 633 
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Tabel 9. Verschillende activiteiten van vleermuiswerkers en het risico daarbij op fysiek 
contact 

Soort activiteit Aantal respondenten 
dat deze activiteit 
uitvoert 

% Volgens eigen zeggen 
fysiek contact met 
vleermuizen (% van de 
vleermuiswerkers) 

    

Taxonomie 4 1,4 100 

Virusonderzoek veldwerk 8 2,7 100 

Virusonderzoek laboratorium 1 0,3 100 

Telemetrie 32 11,0 97 

Vleermuisopvang 61 21 95 

Handvangen 42 14,4 95 

Mistnetten (uithalen gebeurt 
vrijwel nooit met 
handschoenen) 

85 29,2 94 

Vangen met netten 19 6,5 94 

Harptrap 16 5,5 94 

Transponders 12 4,1 92 

Ringonderzoek 7 2,4 86 

DNA 
lichaamsmateriaalonderzoek 

18 6,2 83 

Migratieonderzoek 24 8,2 75 

Vleermuiskasten 95 32,6 74 

Kerkzoldertellingen 107 36,8 74 

Klachtenafhandeling 127 43,6 72 

Kraamkolonietellingen 127 43,6 69 

Voorlichting 115 39,5 68 

Wintertellingen 158 54,3 66 

Ecologisch onderzoek 111 38,1 66 

Planologie 109 37,5 65 

Bat detector 223 76,6 59 

Anders (vooral opsturen van 
dode vleermuizen) 

19 6,6 40 

Alleen belangstelling 16 5,5 nvt 
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Tabel 10. Indeling blootstellingstypen33  
 

Type I  Aanraken, voeren, likken op intacte huid  

Type II  
Knabbelen aan de intacte huid met als gevolg kleine krassen of ontvellingen zonder 
bloeden.  

Type III  
Een of meer transdermale beten of krassen, lik op beschadigde huid, verontreiniging 
slijmvliesmembraan met speeksel.  

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 11. Soorten vleermuizen in Nederland / bijtincidenten bij vleermuiswerkers 

Naam Wetenschappelijke 
naam 

 97 van de 107 vleermuiswerkers die 
ooit gebeten zijn weten door welke 
vleermuissoort: 

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus 
pipestrellus 

34 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathussii 2 

Baardvleermuis Myotis mystacinus 4 

Watervleermuis Myotis daubentonii 7 

Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii 4 

Meervleermuis* Myotis dasycneme 8* 

Franjestaart Myotis nattereri 6 

Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus 5 

Vale vleermuis Myotis myotis 5 

Gewone/Grijze 
grootoorvleermuis 

Plecotus 
auritus/austriacus 

9/2 

Laatvlieger* Eptesicus serotinus 7* 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula 2 

Soort niet in Nederland 
voorkomend 

 2 

  97 
 

  *De meervleermuis en de laatvlieger kunnen met rabiës besmet zijn. 
 
 
 
 
 
  

                                                           
33

Bron: LCI richtlijn, rabiës bijlage II 
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Tabel 12. Kennis en risico-inschatting  over rabies bij vleermuizen in Nederland. Vleermuiswerkers 
(N=275)   

 Met fysiek 
contact 
N=162 

 % Zonder fysiek 
contact 
N=113 

% Totaal 
N=275 

 % 

Bij welke vleermuizen in Nederland is rabiës aangetroffen? 

Weet ik niet 22  13,6 43  38,0 65  23,6 

Meervleermuis 
en laatvlieger  

102  63,0 36  31,9 138  50,2 

Een van beide 
(of foute 
vleermuizen) 
genoemd* 

38 23,5 33 29,2 71  25,8 

Totaal (1 mist) 162 100 113 100 275 100 

Indien u door een vleermuis gebeten wordt, hoe groot acht u dan de kans dat deze besmet is met het 
rabiësvirus? (in %) 

0 -1% 63                            38,9 20 17,7 83 30,2 

>1-10 70                            43,2 57 50,4 127 46,2 

>10-50 23 14,2 26 23,0 49 17,8 

>50-90 2 1,2 2 1,8 4 1,5 

>90-100 1                                 0,6 0  1                               0,4 

Missend en ? 3                                 1,9 8                                 7,1 11                            4,0 

Totaal 162 100 113 100 275 100 

Indien u door een met rabiës besmette vleermuis gebeten wordt, hoe groot acht u de kans dat u dan 
daadwerkelijk geïnfecteerd wordt? (in %) 

0-1% 28 17,3 9 8,0 37 13,5 

>1-10 17 10,5 18 15,9 35 12,7 

>10-50 41 25,3 31 27,4 72 26,2 

>50-90 43 26,5 32 28,3 75 27,3 

>90-100 25 15,4 17 15,0 42 15,3 

Missend en ? 8 4,9 6 5,3 14 5,1 

Totaal 162 100 113 100 275 100 

Hoe groot acht u de kans dat iemand die rabiës heeft, hier ook aan overlijdt? ( in %) 

0-1% 20 12,3 25 22,1 45 16,4 

>1-10 25 15,4 25 22,1 50 18,2 

>10-50 19 11,7 26 23,0 45 16,4 

>50-90 23 14,2 16 14,1 39 14,2 

>90-98 7 4,3 2 1,8 9 3,2 

99-100 62 38,3 13 11,5 75 27,3 

Missend en ? 6 3,7 6 5,3 12 4,4 

Totaal 162 100 113 100 275 100 
 
*36 van de 38 met fysiek contact noemden er een; 28 van de 33 zonder fysiek contact noemden er een (d.w.z. 64 van 
totaalgroep noemde er een) 
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Tabel 13. Kennis en risico-inschatting over rabiës bij vleermuizen in Nederland. 
Dierenambulancemedewerkers in Oost-Nederland (N=104) 

       Totaal N=104       % 

Bij welke vleermuizen in Nederland is rabiës aangetroffen? 

Weet ik niet 93 89,4 

Meervleermuis en 
laatvlieger genoemd 

-  

Geen van beide of 
een genoemd* 
 

9 8,7 

Missend 2 1,9 

indien u door een vleermuis gebeten wordt, hoe groot acht u dan de kans dat deze besmet is met 
het rabiësvirus? (in %) 

0-1% 3 2,9 

>1-10% 24 23,1 

>10-50% 48 46,2 

>50-90% 13 12,5 

>90 t/m 100% 3 2,9 

Missend en weet 
niet 

13 12,5 

Indien u door een met rabiës besmette vleermuis gebeten wordt, hoe groot acht u de kans dat u 
dan daadwerkelijk geïnfecteerd wordt? (in %) 

0-1% 8 8,6 

>1-10% 14 15,1 

>10-50% 33 31,7 

>50-90% 24 23,1 

>90 t/m 100% 14 13,5 

Missend en weet 
niet 

11 10,6 

Hoe groot acht u de kans dat iemand die rabiës heeft, hier ook aan overlijdt? (in %) 

0-1% 14 13,5 

>1-10% 32 30,8 

>10-50% 30 28,8 

>50-90% 9 8,7 

>90-98% 2 1,9 

99 t/m 100% 4 3,8 

Missend en weet 
niet 

13 12,5 

*7 van de 9 noemden één soort 
 
 
 
 

                      
 
 
  
 
 


