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Inleiding 

 
Deze folder geeft uitleg over wat het NVWA Incident 
en Crisiscentrum (NVIC) doet als bij uw runderen 
rundertuberculose wordt vermoedt. Verder geeft 
deze folder algemene informatie over 
rundertuberculose. 

 
Informatie ziekte bij dieren 
 
Algemeen 
Tuberculose bij runderen komt wereldwijd voor en 

wordt veroorzaakt door de tuberculosebacterie 

Mycobacterium bovis. Rundertuberculose is een 
zoönose. Dit betekent dat de bacterie kan worden 
overgedragen van dier op mens en bij de mens 
ziekte kan veroorzaken. 
Nederland is sinds 1999 officieel vrij van 
rundertuberculose, uitbraken kunnen af en toe nog 
wel voorkomen. 

 
Overdragen van de bacterie 

Het rund kan de bacterie M. bovis via de luchtwegen 
of via de bek opnemen.  
In de eerste fase van de infectie blijft de bacterie 
binnen het rund ('gesloten tbc'). In de tweede fase 
wordt de bacterie verspreidt via hoesten, via urine of 

melk ('open tbc'). Het dier is dan besmettelijk voor 
andere dieren en de mens. 
Een dier kan ook besmet worden door besmet voer 
of besmette dierlijke producten zoals mest en melk.  
De grootste kans op tuberculose hebben dieren die 
geïmporteerd zijn uit landen die niet vrij zijn van 

tuberculose.  
 
Ziekteverschijnselen bij dieren 
Bij veel geïnfecteerde runderen zijn geen 
ziekteverschijnselen zichtbaar. Deze treden pas in 
een laat stadium op en zijn onder andere 
vermagering en verminderde melkproductie. Bij 

langdurige ziekte in de longen ontstaat een korte, 
krachtige, droge hoest. Een vochtige hoest met 
ernstige longontsteking kan ook voorkomen. 

Uiteindelijk kunnen dieren sterven aan de infectie. 
 
 

Diagnostiek en bewakingsonderzoek 

Om vast te stellen of een dier geïnfecteerd is met 
rundertuberculose wordt op het dier een huidtest 
met tuberculine gedaan. Deze test veroorzaakt bij 
een geïnfecteerd rund binnen enkele dagen (3 
dagen) een zwelling van de huid van een bepaalde 
grootte.  

Aan de slachtlijn vindt structureel monitoring op 
rundertuberculose plaats. Lymfeklieren, longen en 
andere organen worden door de NVWA gescreend. 
Organen die verdacht zijn, worden bij het nationaal 
Referentie Laboratorium voor rundertuberculose, 

het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad 

onderzocht.  
 
Importrunderen worden allen geaccepteerd met 
geldige gezondheidscertificaten, die aangeven dat 
het rund geen rundertuberculose bij zich heeft. 
Voor export naar landen buiten de Europese Unie 
wordt onderzoek op M. bovis uitgevoerd indien het 

importerende land dit verplicht stelt. 
 

Informatie over de ziekte bij mensen 
 
Overdracht ziekte van dier naar mens 
Mensen lopen een besmetting met 
rundertuberculose meestal op door het drinken van 

ongepasteuriseerde melk. 
Veehouders, dierenartsen, slachthuismedewerkers 
etc. lopen het risico geïnfecteerd te worden met 
rundertuberculose bij een onbeschermd en nauw 
contact met een besmettelijk dier (open tbc). 
 

Ziekteverschijnselen bij de mens 
Rundertuberculose bij mensen is zeer zeldzaam. 
Iemand kan geïnfecteerd zijn met 
rundertuberculose zonder dat hij daar iets van 
merkt. Meestal treedt ziekte binnen 1 of 2 jaar na 
de besmetting op, maar het kan ook 60 jaar of 
langer duren. 

Als mensen ziek worden kunnen de volgende 
klachten optreden: langdurig hoesten, 
vermagering, vermoeidheid, koorts, nachtzweten, 

gebrek aan eetlust en soms het ophoesten van 
bloed. Iemand met deze klachten moet zich zo snel 

mailto:vic@vwa.nl
http://www.nvwa.nl/


   

Copyright mei 2015 
Copyright © NVWA. Alle rechten voorbehouden. 

 

mogelijk melden bij zijn huisarts of de afdeling tbc-

bestrijding van de GGD.  
Mensen kunnen andere mensen over het algemeen 
niet besmetten.  
 
Voorkómen  
In sommige situaties is het dragen van een mond-

neusmasker en stevige handschoenen zinvol, 
bijvoorbeeld bij contact van een met (open) 
rundertuberculose verdacht dier. Belangrijk is rauwe 
melk voor consumptie goed te koken of alleen 
gepasteuriseerde melk te drinken.  

 

Behandelen 
Tuberculose is over het algemeen goed te 
behandelen met de medicijnen. Een medicijnenkuur 
is lang en intensief. Een patiënt moet tenminste 6 
maanden lang elke dag verschillende antibiotica 
slikken. Hierbij wordt hij/zij begeleid door een 
sociaal verpleegkundige van de afdeling tbc-

bestrijding van de GGD.  
De afdeling Tuberculosebestrijding van de GGD 

onderzoekt wie contact heeft gehad met de zieke 
runderen zoals de veehouder en gezin, personeel en 
dierenarts. 
Hierna kan besloten worden of een behandeling voor 
hen nodig is. 

 
Afhandelingsprocedure verdenking door NVWA 
 
In de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren 
(GWWD) staat dat Rundertuberculose gemeld en 
bestreden moet worden. Het NVIC voert deze 

bestrijding uit. 
 
Melding 
Indien u of uw dierenarts rundertuberculose op uw 
bedrijf vermoedt, moet U of uw dierenarts dit aan de 
NVWA melden op telefoonnummer 045-5463188. 
Ook een laboratorium moet melden wanneer er bij 

onderzoek uit de test rundertuberculose wordt 
vermoedt  
 

Officiële verdenking 
Bij een officiële verdenking gaan wettelijke 
maatregelen van start die bedoeld zijn om te 

voorkomen dat de rundertuberculose verder wordt 

verspreid. U bent verplicht om aan deze maatregelen 
mee te werken. Uw bedrijf blijft de “verdacht” status 
houden totdat er bewijs is dat uw dieren niet lijden 
aan de ziekte. 
 
Afhandeling verdenking 

Na een melding van rundertuberculose bij een dier 
zal het NVIC zo snel mogelijk onderzoek doen om uit 
te zoeken of het dier werkelijk rundertuberculose 
heeft. Er kunnen dan maatregelen genomen worden 
om te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen 

naar mens of dier. 

Het NVIC stuurt een dierziektedeskundige naar het 
bedrijf. Hij/zij kijkt welke dieren ziek en gezond zijn 
en telt de aanwezige dieren (ook andere 
diersoorten). Ook informeert hij/zij of de betrokken 
mensen ziek zijn.  
Het op rundertuberculose verdachte dier(en) 
word(en) getuberculineerd.  

 
Uitslagen/ bevindingen  

De resultaten van de tuberculine test worden na 3 
dagen afgelezen en beoordeeld. U wordt hierover op 
de hoogte gesteld door de dierziektedeskundige die 
op uw bedrijf geweest is of door het NVIC.  
Indien de tuberculinatie van al uw dieren geen 

besmetting heeft aangetoond; geeft het NVIC uw 
bedrijf vrij. De getroffen maatregelen komen dan te 
vervallen.  
Indien de testresultaten van de tuberculinatie wijzen 
op een besmetting; worden de dieren overgenomen 
door het NVIC en ingestuurd voor onderzoek naar 

het CVI. Hier vindt sectie en microscopisch 
onderzoek op het dier plaats.  
Als bij dit onderzoek de diagnose rundertuberculose 
waarschijnlijk is, wordt bacteriologisch onderzoek 
(BO) ingezet om de definitieve diagnose te stellen. 
De uitslag is 16 weken later bekend. Ondertussen 
worden op het uw bedrijf alle dieren ouder dan 6 

weken  getuberculineerd.  
Pas wanneer bij het BO Mycobacterium bovis wordt 
gekweekt is de rundertuberculose bevestigd en 

worden alle dieren “besmet” verklaard.  
 
 

Maatregelen 

Verdenking 
Over de verdenking en de maatregelen ontvangt u 
een officiële brief. De burgemeester van de 
gemeente waar het verdachte dier is gevonden en 
de GGD krijgen een kopie van deze brief. Tijdens 
de verdenkingsfase mag u geen dieren afvoeren.  

Alleen bij slachtdieren en/of noodslachtdieren kan 
ontheffing worden aangevraagd bij het NVIC. 
Voorwaarde is dat deze dieren minstens eenmaal 
getuberculineerd zijn met gunstig test resultaat.  
De melk kan worden doorgeleverd. Wel wordt het 

Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden 

in de Zuivel (COKZ) op de hoogte gebracht zodat 
zij extra toezicht kunnen houden op de verplichte 
pasteurisatie van de melk. De verkoop van 
rauwmelkse melkproducten (kaas, boter, melk 
ect.) is verboden gedurende de tijd dat de 
verdenking duurt.  
 

Besmetting 
Indien de besmetting is aangetoond wordt u, zo 

spoedig mogelijk op de hoogte gebracht van de 
aanvullende maatregelen. 
 
Kosten 
 

De inzet van de dierziektedeskundige en het 
laboratoriumonderzoek worden u niet in rekening 
gebracht. De overgenomen dieren worden 
getaxeerd en uitbetaald.  
 
Vragen 

 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen 
hebben, dan kunt u de website van de NVWA 
raadplegen  
(www.nvwa.nl –dierziekte). Tijdens kantooruren 
kunt u ook contact opnemen met het NVIC op 
telefoonnummer 088 223 3773.  

Indien u vragen heeft over rundertuberculose en 
uw eigen gezondheid kunt u de GGD in uw regio 
raadplegen (www.ggd.nl).  

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/thema-dier
http://www.ggd.nl/

