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Wat kan de huisarts doen bij ziekten (vermoedelijk) opgelopen via 
huisdieren?

Inleiding
Eerder in Spreekuur Huisartsgeneeskunde werd de 
vraag beantwoord welke ziekten men kan oplopen 
via huisdieren.1,2 Tijdens een consult denkt u als 
huisarts aan een zoönose. Om uw vermoeden te 
bevestigen, zult u aanvullende vragen stellen, ge-
richt onderzoek doen, eventueel de NHG-standaard 
raadplegen en diagnostiek aanvragen bij uw eigen 
laboratorium en, indien nodig, de zoönose melden.3 
We bespreken wanneer u moet melden en wat er 
vervolgens met uw melding wordt gedaan. 

Diagnostiek
U denkt aan een zoönose. Bij een dierenbeet kan het 
draaiboek dierenbeten van de LCI ondersteuning 
bieden.4 Een deel van uw patiënten zult u voor (ver-
dere) diagnostiek en behandeling willen verwijzen 
naar een medisch specialist. Over het algemeen zal 
diagnostiek via uw eigen laboratorium kunnen gaan. 
Sommige bepalingen zullen zij op hun beurt weer 
doorsturen naar een meer gespecialiseerd laborato-
rium. Er kunnen regionale afspraken bestaan om 
bepaalde diagnostiek in het lokale ziekenhuis te 
laten verrichten. Bij twijfel kunt u hierover overleg-
gen met de arts-microbioloog van het regionaal labo-
ratorium of de arts infectieziektebestrijding van de 
Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in uw werk-
gebied.

Meldingsplicht infectieziekten bij patiënten 
Als behandelend arts bent u conform de Wet publiek 
gezondheid (WPG) verplicht om een aantal infectie-
ziekten te melden bij de GGD.5 Indien er sprake is 
van een positieve laboratoriumuitslag geldt dit ook 
voor het laboratorium waar u de diagnostiek laat 
verrichten (dubbele meldingsplicht).6 Dierenartsen 
zijn, op basis van de Gezondheids- en welzijnswet 
voor dieren (GWWD), verplicht een aantal dierziek-
ten te melden bij de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA). Van de meldingsplichtige 
zoönosen is er een aantal bestrijdingsplichtig bij 
dieren. Dit zijn onder andere aviaire influenza bij 
pluimvee, brucellose en BSE. Humane infecties met 
aviair influenzavirus of rabiës dient u binnen 24 uur 
telefonisch te melden, dus ook in het weekend of op 

nationale feestdagen. Zoönosen zoals psittacose, 
Q-koorts en hantavirose worden zowel door het 
laboratorium als door u binnen een werkdag gemeld 
aan de GGD. 
Als er in een instelling een ongewoon aantal zieken 
is (mogelijk) ten gevolge van een zoönose, dan is het 
hoofd van de instelling meldingsplichtig, volgens 
artikel 26 van de WPG. 
Overleg over de wijze waarop u de overige meldin-
gen doet met de GGD in uw werkgebied. Verzeker u 
ervan dat de melding daadwerkelijk is aangekomen 
bij de GGD. 

Meldingsplicht van infectieziekten bij dieren
Verplichte melding
Infectieziekten bij dieren worden ‘besmettelijke 
dierziekten’ genoemd. Het wettelijke kader voor het 
melden van infectieziekten bij dieren wordt ge-
vormd door de Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren, waarvoor het Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) beleidsverant-
woordelijkheid draagt. Een besmettelijke dierziekte 
kan als meldingsplichtig worden aangewezen wan-
neer het een ziekte betreft die zich snel kan uitbrei-
den, ernstige schade veroorzaakt of niet eenvoudig 
kan worden bestreden, die een ernstig gevaar voor 
de volksgezondheid vormt of wanneer het vanwege 
een internationaal verdrag is vereist. Een besmette-
lijke dierziekte kan ook bestrijdingsplichtig zijn. Dat 
is het geval wanneer dat in een richtlijn van de 
Europese Unie is vastgelegd of door de staatssecre-

Melding van een patiënt met psittacose

Bij een patiënt is de diagnose psittacose gesteld 
op basis van het klinisch beeld met serologisch 
onderzoek. Aangezien psittacose een meldings-
plichtige ziekte is, meldt het laboratorium dit bij 
de GGD. U meldt de patiënt met psittacose ook 
bij de GGD. De GGD meldt vervolgens anoniem 
conform de Wet publieke gezondheid bij het 
RIVM en levert gegevens voor de landelijke sur-
veillance van meldingsplichtige ziekten.
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Conclusie
Het is belangrijk dat u diagnostiek doet om een (mo-
gelijke) uitbraak van een zoönose snel op te sporen. 
Door bij een verdenking diagnostiek te doen en te 
melden bij de GGD kan de bron snel worden aange-
pakt. Hierbij is uw rol als huisarts cruciaal!
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taris van EL&I is bepaald. Voor het instellen van de 
bestrijdingsplicht worden dezelfde criteria gehan-
teerd als voor het vaststellen van de meldingsplicht. 
De veterinaire sector hanteert overigens in het alge-
meen de term ‘meldingsplicht’ in plaats van de term 
‘aangifteplicht’.
De meldingsplicht voor besmettelijke dierziekten 
geldt in de meeste gevallen voor dierhouders en 
dierenartsen, waarbij reeds de verdenking van een 
besmettelijke dierziekte meldingsplichtig is. Voor 
sommige besmettelijke dierziekten zijn alleen die-
renartsen en medewerkers van laboratoria verplicht 
te melden. Het VWA Incident en Crisiscentrum (VIC) 
van de NVWA coördineert de afhandeling van mel-
dingen.

Vrijwillige melding
GGD’en kunnen bij de NVWA melding maken van 
zoönotische of voedselgerelateerde infecties bij de 
mens en verzoeken om het opsporen van de moge-
lijke bron. Voor zover het daarbij om bij het dier 
meldingsplichtige ziekten gaat, kan de NVWA, na het 
succesvol opsporen van de bron, maatregelen opleg-
gen. In gevallen waar het niet om bij dieren mel-
dingsplichtige ziekten gaat, ontbreekt het wettelijke 
kader voor het kunnen opleggen van maatregelen. 
GGD’en kunnen een melding doen door de meldka-
mer van de NVWA te bellen (tel. 0800-0488). Het 
nummer is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereik-
baar. Voor zover de melding een zoönose betreft, 
zet de meldkamer de melding door naar het VIC dat 
vervolgens de afhandeling van de melding coördi-
neert.

Wat doet de GGD met meldingen van arts, 
laboratorium of instelling?
De arts infectieziektebestrijding van de GGD beoor-
deelt aan de hand van uw melding of er besmet-
tingsgevaar dreigt en of er eventueel maatregelen 
moeten worden genomen om de volksgezondheid te 
beschermen. De GGD zal zonodig contact met u 
opnemen om nadere informatie te vragen en/of de 
te nemen maatregelen te bespreken, zoals bron- en 
contactopsporing, het geven van profylaxe aan con-
tacten, het geven van hygiëneadviezen of het ver-
richten van extra diagnostiek. De GGD, die de gege-
vens doorgeeft aan het Centrum Infectieziekte-
bestrijding van het RIVM en zonodig (in overleg met 
de patiënt) aan de NVWA, gebruikt de informatie om 
bestrijdingsmaatregelen te kunnen nemen. Het RIVM 
zet de informatie in voor surveillance en voor het 
beoordelen van de effectiviteit van vaccinaties en 
kan ondersteuning bieden bij complexe en/of regio-
overstijgende situaties. In bijzondere gevallen, waar-
bij de kans bestaat dat de ziekte internationaal 
wordt verspreid, waarschuwt het RIVM de World 
Health Organization.7

Wat doet de Nederlandse Voedsel- en Waren-
autoriteit?
De GGD meldt het voorkomen van zoönotische in-
fecties bij de mens aan de NVWA. Op het gebied van 
zoönosen is de NVWA verantwoordelijk voor bron-
onderzoek bij dieren in de productieketen van le-
vensmiddelen en de uitvoering van en de bestrijding 
van bestrijdingsplichtige dierziekten. 

Adressen

GGD’en
Uitgebreide informatie over de GGD’en met 
adressen en telefoonnummers is te vinden op de 
website van GGD Nederland:
www.ggd.nl

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA)
Telefoon : 088-2233333
E-mail: info@VWA.nl 
Website: www.VWA.nl 
Meldkamer: 0800-0488 (24/7)

RIVM 
www.rivm.nl/cib

Diverse LCI-richtlijnen en -draaiboeken over zoö-
nosen: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/
Onderwerpen/L/LCI_Richtlijnen

LCI-draaiboek dierenbeten: 
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/
infectieziekten/dierenbeten-draaiboek/index.jsp
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