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Tabel 2 Criteria + toelichting voor het melden van niet-meldingsplichtige ziekteverwekkers; hoe meer criteria gelden hoe relevanter melden 
kan zijn.

Criteria Toelichting
Als de ziekteverwekker herkenbare ziekteverschijnselen bij 
dieren geeft en niet ook als commensaal voorkomt bij de 
diersoort.

De verwekker kan dan herkend worden door een dieren-
arts.

Als de ziekteverwekker aangetoond kan worden met een 
betaalbare en eenvoudig uit te voeren (laboratorium)
onderzoek/test.

 Als de test duurder is dan de behandeling of indien behan-
deling ingezet wordt op de verschijnselen en niet pas na 
bevestiging van de verwekker, dan kan alleen een waar-
schijnlijkheidsdiagnose gemeld worden. Een vermoeden is 
wat te zwak om melding te maken bij de artsen. Wanneer 
laboratoriumonderzoek moeilijk is (bijvoorbeeld alleen te 
bevestigen bij dode dieren) terwijl de diagnose zeer 
waarschijnlijk is én de ziektelast bij mensen hoog, is 
melden te overwegen zonder definitieve bevestiging van 
de verwekker.

Als de verwekker (vrijwel) uitsluitend bij het dier of in de 
stal voorkomt en niet ubiquitair (overal in de omgeving 
voorkomt).

Als de ziekteverwekker overal in de omgeving voor komt is 
de link met diercontact/stalbezoek geen voorwaarde voor 
besmetting. Het heeft dan niet veel zin om, in geval van 
zieke dieren, artsen te attenderen op een ziekteverwekker 
die er altijd is.

Als de ziekteverwekker (ernstige) ziekteklachten kan geven 
bij mensen of bij risicogroepen in de bevolking.

Geeft de verwekker niet of nauwelijks klachten bij mensen 
dan heeft het niet veel zin artsen hier alert op te maken

Als de ziekteverwekker weliswaar regelmatig wordt 
aangetroffen bij dieren, zonder dat je ervan uit kan gaan 
dat elk koppel besmet is.

Als koppels dieren vaak besmet zijn, dan heeft het geen zin 
steeds te melden als de dieren verschijnselen hebben. 
Bijvoorbeeld: diarree bij kalveren komt zoveel voor dat je 
er vanuit mag gaan dat er een potentieel risico is. Echter 
het telkens melden van een kalf met diarree, leidt tot 
‘meldingsmoeheid’ bij melder en ontvanger. De omstan-
digheden rond (in dit geval) diarree bij kalveren zou meer 
tot de parate kennis moeten horen die artsen hebben over 
zoönosen. Maar bijvoorbeeld als de huisarts weet dat in 
zijn gebied ‘zere bekjes’ bij de lammeren heerst zal hij/zij 
bij een patiënt met bepaalde klachten waarschijnlijk 
eerder aan ecthyma denken.

Als de ziekteverwekker incidenteel voorkomt bij dieren in 
Nederland maar dan wel ernstige ziekte veroorzaakt bij 
mensen.

Meestal zal het niet zo zinvol zijn de artsen te attenderen 
op een heel zeldzaam voorkomende ziekte bij dieren, 
omdat de kans niet zo groot is dat de arts ook een patiënt 
hiermee ziet (weinig blootgestelden). Maar als de genezing 
van een ernstig ziektebeeld afhangt van tijdige en juiste 
diagnose, kan melden van iets heel zeldzaams toch zinvol 
zijn. Bijvoorbeeld bij Babesia: deze parasiet komt zelden 
voor bij dieren maar als het voorkomt in een gebied dan 
kan het de artsen helpen om de diagnose bij patiënten 
zonder milt eerder te stellen.

Als besmetting met de ziekteverwekker mogelijk is door 
direct contact met het dier of de (directe) omgeving van 
het dier (aërosol /ingestie faeces.)

De link met het voorkomen van ziekte(verwekkers) bij 
dieren en ziekte bij stalbezoek kan dan gelegd worden.

Bij enkele ziekteverwekkers waarvan alleen alimentaire 
transmissie bekend is of transmissie via vectoren.

Wanneer een ziekte niet door het contact met een ziek dier 
maar alleen via ingestie is op te lopen, is melden meestal 
niet zo zinvol. Maar soms is melden toch te overwegen: bij 
leverbot bijvoorbeeld is niet contact met het dier de 
transmissieroute, maar ingestie van de ziekteverwekker 
door bijvoorbeeld kauwen op grassprieten, spelen in 
besmet gras.




