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Ziekten van mens en dier
goed te kunnen behandelen en ervoor te zorgen dat ook de 
omgeving van de patiënt niet besmet raakt, is kennis van de 
epidemiologie van de verschillende ziekteverwekkers van be-
lang. De gezamenlijke aanpak (kennisuitwisseling, infectie-
ziektebestrijding), waarin iedere betrokkene vanuit zijn eigen 
expertiseveld bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier en 
ecosysteem, is de one health-benadering. ‘One Health recognizes 
that the health of people is connected to the health of animals and the en-
vironment. The goal of One Health is to encourage the collaborative efforts 
of multiple disciplines-working locally, nationally, and globally-to achieve 
the best health for people, animals, and our environment’, aldus de Cen-
ters for Disease Control and Prevention.1

Met huid en haar 
We beschrijven een aantal in Nederland voorkomende zoö-
nosen. Daarbij hebben we de, arbitraire, keuze gemaakt voor 
zoönosen die te maken hebben met huid en haar. De infecties 
die we beschrijven zijn primair een ziekte van de huid, of de 
verschijnselen van de infectie zijn deels dermatologisch van 
aard. Andere zoönosen, bijvoorbeeld rundertuberculose, sal-
monellose of toxoplasmose, komen in deze klinische les niet 
aan bod. 

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om aan te geven hoe 
vaak de verschillende zoönosen voorkomen en hoe vaak huis-
artsen ze in de spreekkamer tegenkomen. Binnen de risico-
groepen, zoals dierenartsen, zijn de zoönosen echter zeker niet 
onbekend. Een literatuuronderzoek laat zien dat dierenartsen 

in spe al tijdens hun studie, zeker in de latere jaren en bij de 
studierichting landbouwhuisdieren, een besmetting met een 
zoönose doormaken.2,3 Ook andere beroepsbeoefenaren lopen 
een verhoogd risico om met zoönosen in aanraking te komen: 
allen die geregeld en/of intensief in contact komen met dieren 
en dierlijke producten, of met de vectoren die zoönosen kun-
nen overbrengen. Denk aan bijvoorbeeld veehouders, slagers 
en slachters, ‘werkers in het groen’, rioolwerkers, muskusrat-
tenbestrijders, dierverzorgers of militairen.4 Wanneer zijn 
dieren ziek zijn, kan een veehouder die zelf ook symptomen 
heeft nog wel eens advies vragen aan de dierenarts. Die ver-
wijst dan uiteraard naar de huisarts.

Inleiding
Wat hebben een huisarts en een dierenarts gemeen? Meer dan 
u wellicht denkt. Ze behandelen verschillende diersoorten, 
maar met regelmaat wel dezelfde ziekteverwekkers. Zoöno-
sen zijn infectieziekten van dieren die ook voor mensen be-
smettelijk kunnen zijn. Om patiënten met een infectieziekte 
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Infectieziekten van dieren, zoönosen, kunnen de mens besmet-
ten. We beschrijven verschillende zoönosen die zich bij de mens 
op de huid manifesteren. Huisartsen zien met enige regelmaat 
schimmelinfecties en gevallen van lymeziekte in de spreekkamer. 
Bij knobbeltjes op de huid en vergrote lymfeklieren, zeker bij een 
bijpassende anamnese waarin speelse (jonge) katten een rol spe-
len, zou de huisarts aan kattenkrabziekte moeten denken. Pustu-
laire dermatitis en zweren op hand of vinger door besmetting met 
het orf-virus (ecthyma contagiosum) zal de huisarts niet zo vaak 
tegenkomen, maar onder dierenartsen zijn dit vrij bekende aan-
doeningen. Heel af en toe kan men vrezen dat er sprake is van 
antrax (miltvuur), maar die infectieziekte is sinds 1994 niet meer 
voorgekomen. Erysipeloïd is een vrij zeldzame aandoening onder 
beroepsbeoefenaren die in contact komen met dieren en dierlijke 
producten. De bacterie komt echter veel voor en er vinden soms 
uitbraken onder varkens plaats. In de spreekkamer is het van be-
lang om bij de anamnese goed te vragen of en hoe de patiënt met 
dieren, dierlijke producten of ziekteverwekkers uit de omgeving in 
aanraking kan zijn gekomen. Bij verschillende beroepen is sprake 
van een verhoogd risico op het oplopen van een zoönose. Dieren-
artsen kunnen ziekten bij dieren bestrijden, zodat mensen er niet 
ziek van worden. Kennisuitwisseling tussen huisartsen en dieren-
artsen kan ziekte door zoönosen tegengaan.
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De kern
 ▪ Infectieziekten van dieren (zoönosen) kunnen mensen be-

smetten. Een aantal zoönosen geeft verschijnselen op de huid.
 ▪ Hoewel niet alle veroorzakers van infectieuze (huid)ziekten 

afkomstig zijn uit het dierenrijk, is het wel goed om eraan te den-
ken.

 ▪ Uit de anamnese kan blijken dat de ziekteverwekker uit het 
dierenrijk afkomstig is. Van belang zijn de omgeving van de pa-
tiënt, het mogelijke contact met dieren (huisdieren, ook exoti-
sche, paarden, vee) of dierlijke producten (vlees, wol, huiden, 
enzovoort) en het beroep van de patiënt.

 ▪ Dierenartsen kunnen dieren behandelen om zo ziekte bij de 
mens tegen te gaan.

 ▪ Kennisuitwisseling tussen dierenartsen en huisartsen is zin-
vol.

Cees Sluimer, Merel Langelaar

Vroeger troffen veearts en plattelandsdokter 

elkaar aan de toog van de dorpskroeg
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Schimmelinfecties
Officieus zouden schimmelinfecties (dermatofytose, tinea) de 
meest voorkomende zoönosen zijn. Schimmelinfecties bij die-
ren worden meestal ringworm genoemd of ook, nog verwar-
render, ringschurft. De patiënt die bij de huisarts komt met 
een schimmelinfectie kan die opgelopen hebben in het con-
tact met zijn huisdier of bij bezoek aan een manege of boerde-
rij. De klachten zijn een ronde plek op het lichaam, waarvan de 
rand wat verdikt is en rood en schilferend. De plek wordt lang-

zaam groter en kan jeuk of een branderig gevoel veroorzaken. 
Naast behandeling van de patiënt is het belangrijk de eventu-
ele bron te achterhalen. Mochten er huisdieren aanwezig zijn, 
dan is het verstandig die door de dierenarts te laten bekijken 
en eventueel te laten behandelen. Overdracht van de schim-
mel vindt plaats via direct contact of via schimmelsporen in 
de omgeving. Dieren kunnen duidelijke symptomen vertonen 
[figuur 1], maar ook vrijwel symptoomloos een schimmelin-
fectie hebben en verspreiden. Behandeling van de mens kan 
gebeuren met bijvoorbeeld een lokaal imidazolpreparaat, zie 
hiervoor de NHG-Standaard Dermatomycosen.5

Lymeziekte 
Lymeziekte komt veel voor in Nederland. Deze ziekte wordt 
veroorzaakt door besmetting met bacteriën van het Borrelia 
burgdorferi-complex (= sensu lato). De verschillende genospecies 
(‘ondersoorten’) geven een divers symptoom- en ziektebeeld, 
waarvan de ‘rode ring’, erythema migrans (EM), veel voor-
komt. Deze kan zich in de vroege fase van besmetting mani-

festeren. Dit beeld is pathognomonisch voor de ziekte en een 
indicatie om direct antibioticatherapie in te zetten.6 Soms kan 
het lastig zijn het EM te herkennen.7 Daarnaast kan een be-
smetting met de Borrelia-bacterie ook lymeziekte veroorzaken 
zonder dat er sprake is (geweest) van EM. Patiënten kunnen 
ook acrodermatitis chronica atrophicans (ACA) hebben, een 
huidmanifestatie in een veel later stadium van lymeziekte. 
Diagnostiek en behandeling van lymeziekte kunnen lastig 
zijn.8 Lymeziekte kan zich overigens ook op andere manieren 
uiten, bijvoorbeeld in de vorm van een radiculitis of neuritis, 
die op kan vallen door de heftige pijnen. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de ziekte, de diagnose en behandelingsmo-
gelijkheden verwijzen wij naar de CBO-richtlijn en de afge-
leide LCI-richtlijn.6

De bacterie wordt op de mens overgebracht door teken van 
het soort Ixodes ricinus. De levenscyclus van de teek [figuur 2], 
van eitje via larve en nymf tot volwassen teek, duurt twee tot 
zes jaar. Er is geen transmissie van de bacterie via de eitjes. 
De beste preventie van lymeziekte bij de mens is vooralsnog 
voorkomen dat men een tekenbeet oploopt (door gebieden 
waar veel teken zijn te mijden, door in recreatiegebieden op 
de paden te blijven, door middel van kleding en door insec-
tenwerende middelen als DEET) en om teken die zich toch op 
het lichaam bevinden zo snel mogelijk te verwijderen. Indien 
de teek langer dan 24 uur op de huid heeft vastgezeten en de 
patiënt zich binnen drie dagen na het verwijderen van de teek 
bij de huisarts meldt, is een eenmalige profylactische dosis 

Figuur 1 Uitingen van en schimmelinfecties bij mens, kat, cavia, kalf, 
paard en hond.

Figuur 2 Erythema migrans op het been. Levenscyclus van de teek: lar-
ve, nymf, mannelijke en vrouwelijke adult.

Artsen en dierenartsen zouden vaker  

contact met elkaar moeten hebben  

voor een betere bestrijding van infectieziekten
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doxycycline het overwegen waard. Teken worden op sommige 
plaatsen meer gevonden dan op andere. Ook in stadstuinen of 
parken kunnen mens en dier een teek oplopen.

Bij verwijdering binnen 24 uur is de kans op besmetting 
verwaarloosbaar klein. Mensen die een teek van hun huisdier 
verwijderen, lopen geen kans om bij die handeling besmet 
te raken. Honden krijgen lymeziekte ook, zij het veel minder 
vaak dan mensen. Bij sommige hondensoorten lijkt er sprake 
te zijn van een genetische predispositie; bij Berner Sennen-
honden komt de ziekte vaker voor.9

Kattenkrabziekte
Kattenkrabziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Bar-
tonella henselae. Bij de mens veroorzaakt de infectie in eerste 
instantie knobbeltjes en blaasjes in de buurt van de beet of 
krab. Later kunnen vergrote, soms abcederende lymfeklieren 
ontstaan. In 90% van de gevallen is kattenkrabziekte een on-
schuldig ziektebeeld met alleen lokale huidafwijkingen en 
lymfadenitis. Bij een derde deel van de patiënten gaat de ziek-
te met koorts en algemeen ziek-zijn gepaard. De aandoening 
is in principe zelflimiterend. Als de patiënt zich ziek voelt of 
koorts heeft, kan men behandeling met doxycycline overwe-
gen. Bij abcedering is drainage van de lymfeklieren een op-
tie.10 Het RIVM schat dat er ongeveer 300 tot 1000 gevallen 
per jaar zijn.11

Katten zijn veelal drager van de bacterie én van vlooien die 
de bacterie tussen katten overdragen. Zonder vlooien vindt 
er geen overdracht tussen katten plaats. Het is niet duide-
lijk of de mens ook via vlooien besmet kan raken. Jonge kat-
ten (< 2 jaar) lopen de grootste kans om besmet te raken met 
Bartonella henselae en in het algemeen verloopt de besmetting 
symptoomloos. Om kattenkrabziekte bij dier en mens te-
gen te gaan is vlooienbestrijding zeer belangrijk. Men moet 
proberen niet gebeten of gekrabd te worden. Mocht dat wel 
gebeuren, dan moet men de wond uitspoelen met water en 
ontsmetten.

Pustulaire dermatitis
Dierenartsen hebben na verlossingen vrijwel allemaal wel 
eens ‘pukkels’ (pustulaire dermatitis) op de armen gehad of 
deze bij collega’s gezien, vooral na een ‘vieze verlossing’, waar-
bij de vrucht al dood is. Het betreft erythemateuze plekken met 
centraal kleine pustuls tot 5 mm in doorsnee, die soms spon-
taan doorbreken. Er kan ook sprake zijn van koorts en algehele 
malaise. Bekende veroorzakers zijn Listeria monocytogenes en 
Salmonella. Pustulaire dermatitis is een typische beroepsziekte, 
bekend onder dierenartsen en ook wel veehouders.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde verscheen in 1996 
een artikel over contactinfecties bij dierenartsen na een ver-
lossing. Van de 76 ondervraagde dierenartsen hadden 60 deze 
infecties gehad.12 Van hen consulteerden 18 de huisarts, die in 
alle gevallen antibiotica voorschreef. Het lijkt verstandig een 
breedspectrumantibioticum te kiezen dat in ieder geval werk-
zaam is tegen de meest voorkomende verwekkers, Listeria en 
Salmonella.

Andere (zeldzame) aandoeningen
De volgende drie zoönosen geven huidaandoeningen bij de 
mens die op elkaar kunnen lijken: cutane miltvuur (antrax), 
orf (ecthyma contagiosum) en visroos (erysipeloïd, besmetting 
met Erysipelothrix rhusiopathiae). Besmetting via kleine huidlae-
sies geeft een papel, pustel of vesikel, overgaand in een ulcus 
(orf en antrax) en een blauwrode verkleuring (erysipeloïd). 

In [figuur 4] ziet u achtereenvolgens mensen (handen) met 
een miltvuurinfectie (Bacillus anthracis), ecthyma contagiosum 
(orf-virus) en ‘visroos’ (Erysipelothrix rhusiopathiae). Op de tweede 
rij ziet u waar die besmetting vandaan zou kunnen komen; 
achtereenvolgens uit een zogenaamde ‘witte kuil’ (begraaf-
plaats van dierlijk kadaver, overdekt met ongebluste kalk), van 
kleine herkauwers (schapen, geiten) met ‘zere bekjes’ en van 
varkens met ‘vlekziekte’.

Antraxsporen zitten in de grond bij kadavers van dieren. 
De ziekte komt slechts zeer sporadisch voor en er geldt een 
meldingsplicht. Zowel bij mens als dier dateert de laatste mel-
ding uit 1994.13

Zere bekjes, ecthyma contagiosum, is een virale aandoe-
ning (behorend tot de pokkenfamilie) die veelal rondwaart op 
schapen- of geitenbedrijven, maar ook bijvoorbeeld bij dieren 
op een kinderboerderij. Na besmetting via een huidleasie ver-
schijnt een ‘zweer’, veelal op vinger of hand. Antibiotica zijn 
niet geïndiceerd, net zomin als chirurgisch ingrijpen.14,15 On-
der dierenartsen die veel met landbouwhuisdieren in contact 
komen is het een bekende aandoening die zij zelf kunnen 

Figuur 3 Kattenvlooien zorgen voor de overdracht van de bacterie Barto-
nella henselae, de veroorzaker van kattenkrabziekte

Bij een infectieziekte is  
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de toog van de lokale kroeg. Anno 2020 vinden die gesprekken 
ongetwijfeld weer plaats, zij het waarschijnlijk aan een digi-
tale toog of tijdens een gezamenlijke nascholing.

Conclusie
Driekwart van de infectieziekten komt uit het dierreservoir. 
In dit artikel hebben we alleen de zoönosen behandeld die met 
huid en haar te maken hebben.

 ▪ Bij infectieziekten, zeker als het om zoönosen gaat, is een 
goede anamnese van groot belang, waarin niet alleen de 
patiënt maar ook zijn omgeving in beeld komt, inclusief 
zijn beroep. 

 ▪ Behandeling van de patiënt vraagt soms ook om behande-
ling van huisgenoten, inclusief die op vier poten. Daarvoor 
moet de patiënt uiteraard met zijn dier naar de dierenarts. 

 ▪ Dierenartsen behandelen niet alleen zieke dieren, maar 
handelen ook preventief door dieren te vaccineren, ont-
wormen en ontvlooien. Het mag duidelijk zijn dat dat net 
zo belangrijk is voor mens als voor dier.

 ▪ Het zou goed zijn als artsen en dierenartsen elkaar vaker 
spreken om de infectieziekten van mens en dier beter te 
kunnen bestrijden. ▪
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hebben doorgemaakt, of ze kennen een collega die het heeft 
gehad.

De veroorzaker van vlekziekte (erysipeloïd, Erysipelothrix rhu-
siopathiae) komt veel voor. Verschillende diersoorten kunnen 
drager zijn, ook symptoomloos. Besmetting van de mens is 
een weinig voorkomende beroepsaandoening bij mensen die 
met levende dieren of dierlijke producten werken. Denk aan 
veehouders, dierenartsen, koks, vissers, slagers, visboeren, 
en anderen die in de vlees- of visverwerkende industrie wer-
ken. Erysipeloïd geneest in principe binnen twee à drie weken 
vanzelf, maar antibiotica versnellen het genezingsproces en 
voorkomen complicaties.10 Zowel mens als dier kunnen goed 
behandeld worden met penicillines. Varkens worden gevac-
cineerd, maar de ziekte komt makkelijk terug in varkenspo-
pulaties wanneer men met vaccineren stopt (bijvoorbeeld om 
economische redenen). Dierenartsen zijn hierop beducht. Zij 
moeten immers niet alleen de dieren behandelen, maar ook 
hun eigen gezondheid in de gaten houden en de veehouder 
waarschuwen voor de risico’s op overdracht naar de mens. 

Beschouwing: de toekomst
Dit nummer van H&W gaat over de toekomst van de huisarts. 
In een ‘One Health’-toekomst maken de verschillende disci-
plines uitgebreider gebruik van elkaars kennis dan nu het 
geval is. In multidisciplinair overleg vinden professionals 
elkaar rond het thema infectieziekten. Het zou mooi zijn als 
de allereerste signalen in de praktijk gedeeld werden. Vroe-
ger ontmoetten de plattelandsdokter en de veearts elkaar aan 

Figuur 4 Bovenste rij: miltvuur, orf, visroos. Onderste rij: witte kuil (miltvuur), zere bekjes (orf), vlekziekte (visroos, Erysipelothrix rhusiopathiae).


