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1  INLEIDING  

1.1  De aanleiding 

Woonopmaat en de gemeente Heemskerk werken samen aan de herstructurering van de 

Slotheerenbuurt in Heemskerk. Project De Slotvrouwe is hier onderdeel van. In het gebied 

tussen de Debora Bakelaan en de Tolweg in Heemskerk komen drie nieuwe woongebouwen. 

Ze vervangen de vier galerijflats die bekend stonden als massawinterverblijf voor vleermuizen 

(Witte 2017). Woningcorporatie Woonopmaat en TBI-onderneming ERA Contour 

ondertekenden hiervoor op maandag 13 januari 2020 de realisatieovereenkomst. In totaal 

komen er in de drie woontorens met in totaal 222 appartementen. De nieuwbouw is gebonden 

aan voorwaarden zoals die gesteld zijn in de ontheffing Wet natuurbescherming die bij dit 

project hoort (RUD-242127). Dit houdt ondermeer in dat ervoor gezorgd moet worden dat de 

nieuwe woontorens niet alleen geschikt zijn voor menselijke bewoningen maar ook een functie 

hebben als verblijfplaats voor grote aantallen vleermuizen (Witte et al. 2018). 

 

 
Figuur 1. Artist impressie van de woontorens De Slotvrouwe, met zicht op het kasteel Assumburg. (Bron; ERA Contour). 

1.2  Onderzoeksopgave 

Alle zoogdieren, dus ook de mens, dragen van nature virussen bij zich. Virussen van 

vleermuizen worden wereldwijd beschouwd als een bron van opkomende infectieziekten. We 

weten niet goed welke virussen de 17 soorten vleermuizen in Nederland herbergen, en of deze 

schadelijk kunnen zijn voor de mens. Dit gebrek aan kennis veroorzaakt soms onnodige 

ongerustheid, zo ook bij ERA Contour. Daarom hebben zij Bureau Endemica gevraagd om na 

te gaan of er duidelijke aanwijzingen zijn dat menselijke bewoning en grote 

vleermuisverblijfplaatsen in hetzelfde gebouw onnodige risico’s oplevert in het kader van de 

volksgezondheid. 
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2 METHODE 

2.1 Definitie van Zoönosen  

Zoönosen zijn infecties die tussen dieren en mensen overgedragen kunnen worden zoals AIDS 

(via Chimpansees), vogelgriep, Q-koorts, de ziekte van Lyme en Hondsdolheid. Ebola, SARS 

en Covid-19 zijn de bekendste epidemische zoönose. Gastheer en virus zijn veelal zo aan elkaar 

aangepast, dat ze geen last hebben van elkaar. Micro-organismen kunnen soms echter 

overspringen van dier naar mens (zie Figuur 2). De mens als nieuwe gastheer is niet gewend 

aan deze ziekteverwekker en kan daar ziek van worden en soms zelfs aan overlijden.  

 

 
Figuur 2. Fylogenetische verwantschappen van de lyssavirussen (waaronder Rabiës) en hun relatie met mensen en vleermuizen 

(Bron: Shipley et al. 2019). 

Het woord zoönose is afgeleid van de Griekse woorden zoön (dier) en nosos (ziekte). Ongeveer 

tweederde van de verwekkers van infectieziekten is afkomstig van dieren. Mensen kunnen er 

op verschillende manieren mee besmet rakenː via voedsel of water of lucht, en via direct contact 

met besmette dieren of besmet dierlijk materiaal zoals mest of via andere besmette mensen. 

Ook kunnen verwekkers van zoönosen via teken en muggen worden overgebracht of door de 

lucht. Q-koorts, veroorzaakt door de Coxiella-bacterie, is een voorbeeld van een zoönose die 

door de lucht kan worden overgedragen. In Nederland zijn vooral besmette melkgeiten en 

melkschapen de bron voor mensen. Q-koorts is niet van mens op mens overdraagbaar. Tussen 

2007-2011 was er een Q-koortsepidemie in Nederland (RIVM). 

 

Vleermuizen kunnen in principe een hoog risico voor zoönosen vormen vanwege hun 

soortenrijkdom, sterk sociaal (groeps)gedrag en de neiging in de nabijheid van de mens te 

leven. De zoönotische bedreiging van vleermuizen in Nederland is echter nog onduidelijk maar 

naar logische verwachting zeer gering. In dit bronnenonderzoek is voornamelijk gekeken naar 

wat momenteel bekend is van op mens overdraagbare (zoönotische) virusinfecties waarbij 

vleermuizen een rol spelen (RIVM 2019 a,b,c).  

  

https://www.rivm.nl/q-koorts
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2.2 Kennis in Nederland 

De inschatting van de risico’s wordt in dit rapport volledig gebaseerd op grond van bestaande 

kennis over vleermuizen en overdraagbare ziekten. De auteur is ecoloog en geen viroloog en 

heeft geen directe tests uitgevoerd om de inschatting te maken. De zoönosen die voor Nederland 

van belang zijn, worden elk jaar op een rij gezet in de ‘Staat van Zoönosen’. Dit rapport geeft 

jaarlijks een overzicht van de trends van de zoönosen die onder andere vanwege hun 

besmettelijkheid moeten worden gemeld bij de GGD (als het mensen betreft) of de Nederlandse 

Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) (dieren). Ook worden een aantal bijzondere zoönotische 

ontwikkelingen, onderzoeken of uitbraken belicht, en wordt een jaarlijks wisselend zoönose 

gerelateerd thema besproken. De rapporten over de periode 2014-2018 (RIVM 2015 t/m 2019) 

zijn nagelopen op zoönose door vleermuizen. 

 

In 2017 is het Erasmus MC project ‘Zoonoses in the night’ gestart. Dit project onderzoekt de 

virale diversiteit in vleermuizen en het zoönotische risico van deze virussen. De doelstelling 

van dit project is om kennis te vergroten over vleermuizen in Nederland als een bron van op 

mens overdraagbare (zoönotische) virusinfecties. Daartoe worden dood gevonden vleermuizen 

en vleermuisuitwerpselen (zie Figuur 3) getest om te bepalen welke virussen ze herbergen. 

Daarnaast worden bloedmonsters van mensen met een verhoogde kans op contact met 

vleermuizen getest om te bepalen of ze met vleermuisvirussen besmet worden. Tegelijk worden 

deze mensen gevraagd worden over hun kennis en risicobeleving van vleermuizen. De 

verkregen kennis zal bijdragen aan verbetering van het voorkómen van de overdracht van 

virusinfecties van vleermuis op mens en zal bijdragen aan bescherming van vleermuizen. Tot 

nu toe zijn er verschillende virussen geïdentificeerd afkomstig uit vleermuisuitwerpselen en de 

relevante hiervan voor de gezondheid van vleermuis en mens wordt momenteel door het 

Erasmus MC onderzocht. Ook hebben zij het onderzoek en de voorlopige resultaten op 

meetings en symposia gepresenteerd en verspreid via regelmatige nieuwsupdates op de website 

van de Nederlandse Zoogdiervereniging (https://www.zoogdiervereniging.nl/zoonosen). 

Gekeken is of binnen dit project al relevante informatie en kennis beschikbaar / bruikbaar is 

voor voorliggend rapport. 

 

 
Figuur 3. Uitwerpselen van onder meer de Gewone dwergvleermuis (links) en de Laatvlieger (rechts) worden onderzocht op 

aanwezige virussen. 

  

https://www.zoogdiervereniging.nl/zoonosen
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2.3 Internationale kennis 

Tijdens deze studie is ook, beperkt, gekeken naar internationale wetenschappelijke publicaties 

met informatie over risico van zoönosen tussen vleermuis en mens. Wereldwijd zijn meer dan 

150 zoönotische virussen bekend. Slechts 13 hiervan zijn verantwoordelijk voor jaarlijks ruim 

2,2 miljoen doden. Denk hierbij aan influenza, tuberculose, rabiës, brucellosis, Q-koorts en 

Hepatites E. Onder de virussoorten die wereldwijd bij vleermuizen worden aangetroffen, 

bevinden zich enkele voor mensen belangrijke zeer besmettelijke en dodelijke 

ziekteverwekkers. Zo bleken recent sommige vleermuissoorten in Centraal Afrika het reservoir 

te zijn voor het gevreesde Ebolavirus, in West-Afrika voor het Marburg-virus en in China voor 

het SARS coronavirus en Covid-19. Echter geen van deze ziekten zijn rechtstreeks van de 

vleermuis overgegaan op de mens (Gucht & Le Roux 2008, Shipley et al. 2019). 

 

Wereldwijd zijn bij vleermuizen meer dan 60 virussen bekend die overgedragen kunnen 

worden op mensen terwijl 137 virussen bij ze aangetroffen zijn. Bij knaagdieren zijn 179 

virussen aangetroffen waarvan 68 die overgedragen kunnen worden op mensen. Voor 

vleermuizen betekent dit 1,79 zoönotische virussen per vleermuissoorten tegenover 1,48 bij 

knaagdieren. Het aantal dodelijk besmettelijke virussen is zeer beperkt (Vorou et al. 2007, Luis 

et al. 2013, Wang & Cowled 2015). In de afgelopen 50 jaar zijn in heel West-Europa vijf 

mensen overleden door vleermuizenziekte. Dat zijn er vijf op 830 miljoen Europeanen. 

 

Tijdens voorliggende verkenning wordt nadrukkelijk gekeken of de vleermuissoorten die in 

Heemskerk en omgeving voorkomen en hun ecologie en morfologie vergelijkbaar zijn met de 

beschreven soorten in de gevonden wetenschappelijke publicaties. 

 

 
Figuur 4. Niet elke bij vleermuizen of mens aanwezig virus maakt ons ziek. 

 

 



   

  

8  

3 VLEERMUIZEN EN ZOÖNOSEN 

3.1 Rabiës 

Hondsdolheid wordt veroorzaakt door een virus van het geslacht Lyssavirus, behorend tot de 

familie van Rhabdoviridae. Infectie leidt tot zenuwverschijnselen. De mortaliteit bedraagt 

ongeveer 60.000 personen per jaar wereldwijd, waarvan het merendeel in Azië en Afrika. Het 

rabiësvirus behoort tot de groep lyssavirussen. Hiervan zijn zeventien verschillende typen door 

de ICTV (International Committee on Taxonomy of Viruses) erkend, waaronder het klassieke 

rabiësvirus dat bij carnivoren zoals Vos, Wolf en Hond wordt gevonden. Overigens komt deze 

variant in Nederland al tientallen jaren niet meer voor.  

 

Naar verwachting hebben alle lyssavirussen één of meerdere vleermuissoorten als gastheer 

(Bourhy 1993). In Europa zijn twee typen van dit virus gevonden: het European Bat Lyssa 

Virus I en II. EBLV-1 is vooral aangetroffen bij de Laatvlieger (Eptesicus serotinus) (een 

huisbewonende soort). EBLV-2 is in Europa vooral aangetroffen bij de Meervleermuis (Myotis 

dasycneme), maar dit type virus is van tijd tot tijd ook bij de Watervleermuis (Myotis 

daubentonii) gevonden. Bij de Franjestaart (Myotis nattereri) zijn enkele gevallen bekend van 

het Bokeloh Bat Lyssa Virus (BBLV), eveneens een Lyssavirus (van der Poel et al. 2005).  

 

 
Figuur 5. De Gewone dwergvleermuis komt het meest voor in gebouwen in Heemskerk. 

3.2 Ziekte van Lyme 

De ziekte van Lyme is een infectieziekte. De ziekte wordt veroorzaakt door de beet van een 

schapenteek (Ixodus ricinus) die besmet is met de Borrelia burgdorferi -bacterie. Andere namen 

voor de ziekte van Lyme zijn: Lymeziekte of Lyme borreliose. Ongeveer 2 à 3 op de 100 

tekenbeten leidt tot de ziekte van Lyme. Hoe langer de teek op de huid vast zit, hoe groter de 

kans op besmetting is. Na een tekenbeet kan de bacterie via je bloedbaan, je zenuwbanen of op 

een andere manier in je organen terechtkomen. Dan is er een kans op de volgende problemen: 
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o Plotselinge problemen aan het zenuwstelsel. Bijvoorbeeld een hersenvliesontsteking. 

De ontsteking gaat vaak samen met een ontsteking in de hersen- of 

ruggenmergzenuwen. Klachten zijn dan bijvoorbeeld: 

o Gezichtsverlamming, gehoorverlies of dubbelzien 

o Loslaten van netvlies en zichtverlies 

o Heftige pijn in je arm, been of romp 

o Doof of tintelend gevoel 

o Neurologisch uitval (krachtsverlies of verlamming) 

o Gewrichtsontsteking(en). Bij de ziekte van Lyme zijn vaak 1 of een paar grote 

gewrichten ontstoken. Het gaat bijvoorbeeld om je knie, heup of je enkel. Opvallend is 

dat vaak de knie ontstoken raakt. Soms gaat het om vele kleinere gewrichten, zoals van 

je vingers en voeten, en daardoor meer reuma-achtige klachten 

o Meerdere huidafwijkingen (multipele erythema migrans). Doordat de bacterie via de 

bloedbaan op verschillende plekken in de huid terecht komt. Deze vlekken zijn vaak 

vrij klein, ovaal vormig en gegroepeerd. 

o Hartritmestoornissen. Dit komt niet vaak voor. 

 

Teken leven van het bloed van gewervelde dieren; ze bijten zich vast in de huid en laten zich 

na een bloedmaaltijd, die enige uren tot dagen duurt, weer vallen. Het dier waarop de teek leeft, 

wordt de gastheer genoemd. Bekende gastheren van teken zijn vogels, reptielen en 

verschillende zoogdieren, waaronder vleermuis en de mens. Op in holen levende dieren zoals 

dassen, vleermuizen en zwaluwen zijn diverse tekensoorten aangetroffen maar nog nooit de 

schapenteek. Hoewel deze teken soms sterk op de schapenteek lijken, kunnen ze de mens niet 

besmetten met de Borrelia-bacterie. De teek lxodes hexagonus kan ook de ziekte van Lyme 

overbrengen, maar doordat deze teek zich vooral in nesten van dieren bevindt bijten deze teken 

niet of nauwelijks mensen (Stichting BWM 2012 en RIVM). 

 

3.3 Teken encefalitis 

Sinds enkele jaren is een nieuwe ziekte bij mensen gesignaleerd in Nederland: Teken encefalitis 

(Tick Borne Encephalitis, TBE). De ziekte wordt veroorzaakt door het TBE (tick-borne 

encephalitis)-virus dat naast door teken ook via rauwe melk kan worden overgedragen. Teken 

in Nederland kunnen dus niet alleen Lyme ziekte verspreiden, maar ook het TBE-virus (TBEV) 

(RIVM 2017, 2018).  

 

Onderzoekers van RIVM vonden reeën met antistoffen tegen het virus in hun bloed in onder 

meer het Overijsselse nationale park de Sallandse Heuvelrug. Later vonden ze daar ook het 

virus zelf in teken. Reeën zijn niet zozeer reservoirs voor TBEV, maar spelen een belangrijke 

rol bij de overleving en verspreiding van de tekenpopulatie en als signaal van aanwezigheid 

van het virus (RIVM 2017). Er zijn voor zover bekend nog geen mensen die de ziekte hebben 

opgelopen in Nederland en het is onbekend of deze teken ook bij vleermuizen voorkomen. 

 

3.4 Histoplasmose 

In zuidelijke streken komt de schimmel Histoplasma capsulatum voor in associatie met grote 

hoeveelheden vleermuizen-uitwerpselen. Deze schimmel kan bij de mens Histoplasmose 

veroorzaken. Het aantal besmettingen is bijzonder laag. In Europa zijn tot nu toe slechts 15 

gevallen van besmetting bij de mens bekend. Er is geen enkele aanwijzing dat de schimmel in 

Nederland voorkomt (Crevel et al. 1997). 
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3.5 Rickettsia Raoultii 

Vrij nieuw in Nederland is de teek Dermacentor reticularis. Deze ziet er heel anders uit dan de 

schapenteek en heeft een tekening op zijn rug. Deze teek kan de ziekte ‘tick-borne 

lymphadenopathy (Tibola) overbrengen, deze infectie heet Rickettsia Raoultii. De symptomen 

zijn een dikke, harde korst op de plek van de tekenbeet en een lymfeklieronsteking. Men heeft 

geen koorts, maar voelt zich niet lekker. Deze symptomen zijn goed te behandelen met 

antibiotica (Lakos 2002). Deze ziekte is nog niet in Nederland aangetroffen. Het is onbekend 

of deze teek ook op vleermuizen kan zitten.  

 

3.6 Ebola 

Ebola is een zeldzame maar ernstige infectieziekte die in Afrika voorkomt en vaak gepaard 

gaat met bloedingen in het lichaam. De ziekte heet officieel ebola hemorragische koorts. Deze 

wordt veroorzaakt door een virus (ebolavirus, een van de filovirussen). De familie der 

Filoviridae bestaat uit twee genera: marburg- en ebolavirus. Het genus ebolavirus is verder 

onderverdeeld in vier subtypen: Zaïre, Sudan, Côte d’Ivoire en Reston. Vleermuizen zijn de 

meest waarschijnlijke bron voor filovirussen. Deze virussen zijn aangetroffen in verschillende 

vleermuissoorten die in Afrika leven. Zij verspreiden het virus onder meer via hun ontlasting. 

Verschillende dieren in het Afrikaanse tropische regenwoud, zoals chimpansees, gorilla’s en 

antilopen, kunnen met het virus worden besmet. Als mensen deze dieren slachten en eten, 

kunnen zij het virus ook krijgen (RIVM). 

 

Het kappen van (tropisch) bos om ruimte te maken voor landbouw speelt een belangrijke rol 

bij deze ziekte. Ziekteverwekkers die vroeger alleen diep in het bos voorkwamen, komen nu 

ineens in contact met de mens. Ebola kwam vroeger alleen voor op afgelegen plekken in 

Centraal Afrika. Omdat die gebieden zo dun bevolkt zijn, verspreidde uitbraken zich 

nauwelijks. Recent (2014/2015 en 2018/2019) dook het virus ineens op in dichtbevolkte 

gebieden in West Afrika. Daar was de afgelopen decennia veel bos omgehakt om plaats te 

maken voor landbouw en kwamen mensen in aanraking met vleermuizen, de dragers van het 

ebolavirus. Door de hoge bevolkingsdichtheid en lichamelijk contact met zieken en overleden 

patiënten verspreidde de ziekte zich snel. Het virus wordt overgedragen via 

lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, zweet en dergelijke) (Dumortier 2015). 

 

Het natuurlijke reservoir van de filovirussen is gedurende lange tijd een raadsel gebleven. Er 

bestaan inmiddels echter verschillende aanwijzingen dat vleermuizen een belangrijke rol 

spelen in de natuurlijke circulatie van deze virussen. Experimentele besmetting van 

vleermuizen met ebolavirus leidt tot een symptoomloze infectie waarbij het virus effectief 

reproduceert en onder andere via de ontlasting wordt uitgescheiden (Swanepoel et al. 1996). 

Daarnaast konden meerdere sporadische ziektegevallen en epidemieën worden geassocieerd 

met de aanwezigheid van grote aantallen vleermuizen op plaatsen waar de eerste infecties 

zouden zijn opgelopen (Pourrut et al. 2005) 

 

Het ebola virus wordt vooral overgedragen door fruitetende vleermuizen. Mensen die fruit eten 

die door besmette vleermuizen zijn aangeraakt, of waar uitwerpselen op terecht zijn gekomen, 

raken besmet. Tijdens veldstudies in gebieden waar ebola-epidemieën plaatsvonden, werden 

verschillende soorten fruitetende vleermuizen gevangen (Hypsignathus monstrosus, Epomops 

franqueti en Myonycteris torquata) die geïnfecteerd bleken te zijn met ebolavirus zonder 

symptomen te vertonen (Leroy et al. 2005).  

 

https://www.rivm.nl/ebola
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In Nederland komen alleen insecten etende vleermuissoorten voor. Bovendien is het ebola virus 

nog nooit in Nederland aangetroffen met uitzondering van bij uit Afrika afkomstige reeds 

besmette mensen. Er is dus vooralsnog geen risico dat gebouwbewonende vleermuizen in 

Nederland deze ziekte kunnen overdragen. 

 

3.7 Marburg-virus 

Ook het Marburg-virus is de veroorzaker van een ernstige en vaak dodelijke ziekte, die gepaard 

gaat met hevige bloedingen uit alle lichaamsopeningen. Evenals het ebolavirus is het Marburg-

virus, een van de filovirussen welk na vele veldonderzoeken ook aangetroffen is bij fruit-etende 

vleermuizen. De Nijlrouzet (Rousettus aegyptiacus) bleek het virus te herbergen. Het 

verspreidingsgebied van deze vleermuissoort omvat grote delen van Afrika: de Nijldelta en 

vrijwel het gehele continent ten zuiden van de Sahara (Towner et al. 2007). 

 

Het Marburgvirus was het eerste filovirus dat werd ontdekt. Het virus werd voor het eerst 

beschreven in 1967, toen 37 personen ziek werden in de Duitse steden Marburg en Frankfurt 

am Main, en in Belgrado (Joegoslavië). Het werd veroorzaakt door besmette Afrikaanse groene 

meerkatten (Cercopithecus aethiops) uit Oeganda, die werden gebruikt voor het ontwikkelen 

van vaccins tegen polio. De apen waren ingevoerd voor het ontwikkelen van sera tegen tetanus 

en difterie. 

 

In 2008 is er in Nederland een importgeval met Marburg geconstateerd. De patiënt was op 

vakantie in Uganda, waar deze de Python Cave in Maramagambo-bos bezocht. In de Python 

Cave waren vleermuizen van type die elders bekend zijn met marburg. De transmissie van het 

marburgvirus is waarschijnlijk via de feces van de vleermuizen tot stand gekomen. De patiënte 

is overleden, ondanks alle mogelijk ingezette interventies (de Vries  2008). 

 

3.8 SARS / Corona 

Coronavirussen verspreiden zich onder dieren. Er waren gevallen bekend waarbij mensen 

geïnfecteerd werden. Vier van de bekende coronavirussen die werden aangetroffen bij mensen 

veroorzaken een milde luchtweginfectie, zoals een simpele verkoudheid. Twee andere 

varianten kunnen gevaarlijker zijn.  

 

In 2002 vond in China een uitbraak van Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) plaats, 

die leidde tot ca. 800 dodelijke slachtoffers. Severe Acute Respiratory Syndrome (vertaald: 

ernstig acuut ademhalingssyndroom) is een soms levensbedreigende vorm van atypische 

longontsteking (pneumonie), waarover tot nu toe nog weinig bekend is. De eerste gevallen 

verschenen in de Chinese provincie Guangdong, eind 2002. De ziekte is zeer besmettelijk, en 

verspreidde zich naar Hongkong, en van daaruit naar Vietnam, Canada en andere landen. In 

China zijn gevallen gemeld vanuit vele delen van het land. Het wordt veroorzaak door een type 

coronavirus dat vóór de uitbraak van SARS nog niet eerder bij mensen was aangetroffen en 

waarvan vermoed wordt dat het aanwezig is bij vleermuizen. Op 30 mei 2003 werd echter een 

coronavirus ontdekt dat identiek was aan de veroorzaker van SARS. Dit virus werd gevonden 

in de Gemaskerde palmroller (Paguma larvata), een Aziatisch roofdier dat in China geliefd is 

voor zijn vlees. Dit dier was waarschijnlijk een belangrijke tussengastheer waarbij het virus 

mogelijk eerst van een vleermuis overgegaan was op dit roofdier, waarna een verandering bij 

het virus optrad, en daarna pas op de mensen. In Nederland zijn geen gevallen van SARS 

gemeld. Enkele gevallen in België bleken later loos alarm. In Engeland en Duitsland zijn enkele 

gevallen geweest, die voldoende lijken te zijn afgeschermd. Wereldwijd waren er op 31 mei 
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2003 8360 gevallen gemeld waarvan 764 met fatale afloop en inmiddels ook alweer meer dan 

5000 herstelde patiënten. 

 

In 2012 leidde een uitbraak van Middle East respiratory syndrome (MERS) tot 850 doden in 

27 landen. (MERS) is een recent geïdentificeerde zoönose veroorzaakt door het Middle East 

respiratory syndrome coronavirus. De ziekte komt voor bij de dromedaris en via deze dieren 

kan de ziekte de mens besmetten. Mogelijk doordat de mensen rauwe melk dronken of niet 

goed gegaard vlees aten. Een relatie van dit virus met vleermuizen is niet bekend. 

 

3.9 2019 Novel Coronavirus (Covid-19 pandemie) 

In december 2019 (mogelijk eerder) is in de Chinese stad Wuhan een nieuwe epidemie met een 

Coronavirus uitgebroken. De oorzaak is een infectie met een nieuw ontdekt virus dat behoort 

tot de familie Coronaviridae. Dit virus is genaamd Covid-19. Uit genetische vergelijking van 

met andere coronavirussen blijkt dat dit virus het meest verwant is (88% homologie) aan 

coronavirussen die gevonden zijn bij een soort hoefijzerneus (Rhinolophus affinis) in Yunnan 

provincie, China. Deze vleermuissoort komt wijd verspreid voor in Zuid- en Zuidoost-Azië, 

maar niet in Europa. Het verschil in verwantschap maakt het aannemelijk dat het virus, evenals 

bij de SARS, niet direct uit deze vleermuizen komt maar via een andere diersoort, een 

zogenaamde tussengastheer. Dan zou Covid-19 eerst van de vleermuis naar de tussengastheer 

zijn overgesprongen, en dan van de tussengastheer naar de mens. Dit is waarschijnlijk gebeurd 

door intensieve handel in wilde dieren op wildedierenmarkten in Azië. Op dergelijke markten 

worden veel verschillende wilde diersoorten levend bij elkaar gebracht. Hiermee worden 

omstandigheden geschapen waaronder virussen gemakkelijk van één diersoort naar een andere 

kunnen overspringen, en gemakkelijk van dier naar mens kunnen overspringen. Ook in 2002 

waren de eerste mensen met SARS-coronavirusinfectie verbonden met wildedierenmarkten. De 

uitbraak van Covid-19 lijkt te zijn begonnen op een wildedierenmarkt, de Huanan Wholesale 

Seafood Market in Wuhan, waar behalve vis ook veel wilde zoogdieren en vogels werden 

verkocht. Overigens werden in de Huanan Wholesale Seafood Market afgelopen winter geen 

vleermuizen gevonden (Kuiken et al. 2020). 

 

Inmiddels is Covid-19 uitgegroeid tot een ware pandemie. Doordat besmette mensen per 

vliegtuig de gehele wereld overvlogen (zie Figuur 6) kon deze ziekte razendsnel om zich heen 

grijpen. Er zijn inmiddels op alle continenten besmettingen vastgesteld. Op 3 april 2020 werd 

de grens van 1 miljoen geregistreerde besmettingen wereldwijd gepasseerd met minimaal 

66.000 doden. Het werkelijk aantal besmette mensen zal beduidend hoger ligger evenals het 

aantal doden. Luchtvervuiling en overgewicht verhogen de sterftekans. De meeste patiënten 

met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In Nederland, maar ook wereldwijd, worden 

er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Sterfte treedt 

met name op bij oudere (70+) mensen en mensen met obesitas. Jonge mensen blijken weinig 

tot geen last te hebben. Inmiddels is bekend dat er ook mensen zijn die wel met het Covid-19 

virus besmet zijn geraakt maar geen ziekteverschijnselen hebben ontwikkeld. Het is onbekend 

of zij andere, meer vatbare mensen, toch besmetten. 
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Figuur 6. Met een virus besmette mensen kunnen door transport via het vliegtuig een virus snel naar andere steden in de wereld 

overbrengen. 

 
Figuur 7. 3D medical animation corona virus (Bron: Wikimedia). 

3.10 NIPAH-virus 

Het NIPAH-virus is een Henipavirus welk verwant is aan het Hendra-virus dat paarden 

infecteert. Ook dit virus is bekend bij fruitetende vleermuizen (Vliegende vossen: 

Pteropodidae) terwijl deze dieren geen ziekteverschijnselen vertonen. Met name vliegende 

vossen op Maleisië (Pteropus species) staan erom bekend. De ziekte werd dan ook als eerste 

ontdekt in het Maleisische dorp Kampunt Sungai Nipah in 1998. Daarna werden ook mensen 

in Bangladesh en Singapore getroffen. In totaal zijn er al zeker 300 mensen gestorven door het 

virus. Besmette mensen krijgen een hersenontsteking en soms ook longontsteking. In ernstige 

gevallen raken ze binnen 1 á 2 dagen in coma. Een deel van de besmette mensen overleven de 

ziekte en herstellen weer volledig. Ca. 20% van hen heeft blijvende neurologische schade. 

Soms komen symptomen terug. Afhankelijk van de epidemie komt 40-70% van de patiënten 

te overlijden. Bij een uitbraak in 2018 werden in een van de waterbronnen die gebruikt werden 

door de familie die al eerste dodelijk werd getroffen, werden meerdere fruitvleermuizen 

aangetroffen (WP 2018). 
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4 NEDERLANDSE SITUATIE 

4.1 Onderzoek in Nederland  

Net als andere zoogdieren, overal ter wereld, dragen vleermuizen virussen bij zich. In 

Nederland komen 17 soorten vleermuizen voor. Veel van deze soorten, met name de Gewone 

dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger, komen geregeld in de buurt van 

mensen doordat ze gebruik maken van huizen en andere door mensen gemaakte bouwwerken 

als verblijfplaats. Hierdoor is er een overlap tussen het leefgebied van vleermuizen en het 

leefgebied van mensen en hun huisdieren. Door de overlap in leefgebied zouden infectieziektes 

van vleermuizen potentieel (direct of indirect) op mensen kunnen worden overgedragen. We 

weten nog niet goed of vleermuizen in Nederland nog onbekende virussen bij zich dragen die 

eventueel zeer schadelijk kunnen zijn voor mens of huisdier.  

 

Binnen het onderzoek ‘Zoonoses in the night’ hebben vleermuisonderzoekers inmiddels op 

meer dan 450 locaties vleermuisuitwerpselen verzameld van 13 verschillende vleermuissoorten 

in Nederland. Dit is het resultaat van een gezamenlijke inzet van vrijwilligers. Daarnaast zijn 

meer dan 200 vleermuiskarkassen van acht verschillende soorten verzameld voor onderzoek. 

Mensen die in de risicogroepen vallen hebben meegewerkt aan het onderzoek door een 

vragenlijst over hun gedrag richting vleermuizen en de aard en hoeveelheid contact dat zij met 

vleermuizen hebben. Tevens hebben zij bloed gedoneerd om te testen op aanwezigheid van 

antilichamen tegen vleermuisvirussen. Als laatste zijn er 300 sera monsters van katten 

verzameld om te onderzoeken of zij een tussengastheer kunnen zijn voor het overdragen van 

vleermuisvirussen op de mens. Het onderzoek ‘Zoonoses in the night’ heeft verder nog geen 

concrete informatie opgeleverd (nog geen gepubliceerde artikelen) en daarom is in de literatuur 

verder gezocht naar aspecten die voor Nederland relevant zijn. 

 

4.2 Virale virussen in Nederland  

Van de in hoofdstuk 3 beschreven virusinfecties waarbij vleermuizen mogelijk een rol spelen 

komen alleen Rabiës, Ziekte van Lyme en Teken-encefalites en sinds kort het Covid-19 in ons 

land voor. De Ziekte van Lyme en Teken-encefalites worden via teken op de mens 

overgedragen en het is maar de vraag of vleermuizen inderdaad tussengastheer zijn. 

Uitgezonderd het Covid-19 geldt dat geen van de andere ziekten epidemische zijn. Mensen 

dragen deze ziekte niet rechtstreeks aan elkaar over.  

 

Bij de tien meest algemene vleermuissoorten in Noord-Holland zijn binnen de EU naast het 

EBLV negen verschillende zoönotische virussen aangetroffen (zie Tabel 1). Het aantal virussen 

per vleermuissoort varieert daarbij tussen de 1 en 4. Onder deze virussen bevindt zich ook een 

type coronavirus. Niet gelijkende varianten hiervan veroorzaken de zwaar epidemische 

dodelijke ziekten zoals SARS en Covid-19. Het Paramyxovirus en Hantavirus (ook algemeen 

bij Rosse woelmuizen) zijn alleen bij boombewonende vleermuissoorten aangetroffen. 

 

In 2010 isoleerden wetenschappers stukjes Coronavirus uit een Nederlandse Gewone 

dwergvleermuis. In 2012 maakte een nieuw type Coronavirus slachtoffers in het Midden-

Oosten. De eerste melding kwam in juni uit Saoedi-Arabië. Wetenschappers van het 

Rotterdamse Erasmus Medisch Centrum vergeleken dit nieuwe Coronavirus met het virus dat 

in 2010 in bij de Nederlandse vleermuis was aangetroffen. De overeenkomst tussen beide 

virusstukjes was genetisch gezien zeer klein (Lalieu 2012). Er zijn tot op heden geen 
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aanwijzingen dat het Ccronavirus bij de Nederlandse Gewone dwergvleermuis besmettelijk is 

voor de mens. 

 
Tabel 1. Overzicht in EU aangetroffen zoönotische virussen bij in Noord-Holland voorkomende vleermuissoorten. (Bron: 

Shipley et al. 2019). Aangegeven is of de soort in huizen of bomen wonen dan wel in beide hun verblijfplaatsen kunnen 

hebben. 

Soort Wetenschappelijke 

naam 

Relatie met virale pathogeen Huis- / 

boombewoner 

Laatvlieger Eptesicus serotinus Coronavirus/Herpesvirus/ 

Papillomavirus 

Huis 

Meervleermuis Myotis dasycneme Coronavirus Huis 

Watervleermuis Myotis daubentonii Astrovirus/Coronavirus/ 

Paramyxovirus 

Boom 

Franjestaat Myotis nattereri Coronavirus/Herpesvirus Boom en Huis 

Baardvleermuis Myotis mystacinus Bunyavirus/Reovirus/ 

Paramyxovirus 

Huis en Boom 

Rosse vleermuis Nyctalus noctula Hantavirus/Coronavirus/ 

Adenovirus 

Boom 

Gewone 

dwergvleermuis 

Pipistrellus pipistrellus Adenovirus/Coronavirus/ 

Herpesvirus/Paramyxovirus 

Huis 

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusiie Adenovirus/Coronavirus/Reovirus Boom en Huis 

Kleine dwergvleermuis Pipstrellus pygmaeus Astrovirus/Coronavirus Boom en Huis 

Gewone 

grootoorvleermuis 

Plecotus auritus Coronavirus/Astrovirus/ 

Herpesvirus/Reovirus 

Huis en Boom 

 

Herpesvirussen zijn een groep virussen die bij mens en dier ziekten veroorzaakt, waarvan bij 

de mens waterpokken, gordelroos, koortslip, en herpes genitalis de bekendste zijn. Andere zijn 

het cytomegalovirus en het Epstein-Barrvirus, dat de ziekte van Pfeiffer veroorzaakt. 

Besmettingen worden overgedragen van mens op mens en dus niet door vleermuizen. De 

virussen blijven levenslang, veelal latent, aanwezig in de geïnfecteerde gastheer (mens). Het 

latent aanwezige virus vermenigvuldigt zich niet en blijft onopgemerkt door het 

immuunsysteem. Zo nu en dan kan het virus opvlammen. Humaan papillomavirus (HPV) wordt 

overgedragen door seksueel contact en dus evenmin door vleermuizen. HPV is de veroorzaker 

van baarmoederhalskanker, genitale wratten en kan een rol spelen bij het ontstaan van andere 

vormen van kanker. 

 

Virale papillomatose is een wratten veroorzakend virus welk vooral ook voorkomt bij 

huisdieren, met name honden. Er bestaat ook een variant die non-viraal is maar deze vorm is 

zeldzaam en komt vooral voor bij oudere dieren. De infectie van de mens vindt plaats via kleine 

wondjes of schaafwondjes. Het volgroeien van de wratten duurt ongeveer 3 tot 4 maanden, 

waarna de wratten over het algemeen spontaan verdwijnen. 

 

Astrovirus is een virus dat met name diarree veroorzaakt. Het virus komt voor bij vogels 

(avastroviruses) en zoogdieren (mamastroviruses). Bij mensen worden vooral kleine kinderen 

getroffen. Symptomen van een infectie bestaan uit diarree, misselijkheid, braken en koorts. 

Dergelijke symptomen duren ongeveer drie tot vier dagen waarna een immuunreactie tegen het 

virus optreed. Het virus lijkt qua symptomen erg op het norovirus en het rotavirus. 

 

Mazelen, de bof, en de ook in Nederland beruchte babyziekte RSV (respiratoir syncytieel virus) 

worden door paramyxovirussen veroorzaakt. Het virus staat vooral bekend als de veroorzaker 
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van het Pseudo-Vogelpest (ook wel ziekte van Newcastle genoemd) en is een zeer 

besmettelijke ziekte bij vogels. Net als vogelpest is de ziekte van Newcastle een zoönose en 

dus besmettelijk voor mensen. Mensen die zijn blootgesteld aan besmette vogels kunnen licht 

ontstoken ogen en griepachtige symptomen krijgen. Voor mensen is een besmetting met de 

ziekte van Newcastle niet dodelijk. 

 

Adenovirussen komen regelmatig voor in de mond- en keelholte en in de darmen van mensen, 

zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Besmetting kan plaatsvinden door contact met 

speeksel, bijvoorbeeld door het inademen van druppeltjes (die vrijkomen bij niezen en hoesten) 

waarin het virus aanwezig is. Ook kan besmetting plaatsvinden via contact met ontlasting (door 

onvoldoende toilethygiëne) of de inname van besmet voedsel of water. In personen met een 

sterk verminderde afweer kan het virus weer actief worden en ziekte veroorzaken nadat het al 

een tijd in het lichaam aanwezig was zonder klachten te geven (reactivatie). 

 

Het Reovirus is vrij onschuldig en misschien zelfs helpend voor mensen. Het Reovirus kan de 

effecten van bestraling bij kankerpatiënten, zelfs wanneer de tumor al zeer ver gevorderd is, 

vergroten. Het virus sloeg tijdens een onderzoek bij alle daarvoor uitbehandeld verklaarde 

proefpersonen aan; hun tumoren stopten met groeien en werden kleiner (Kraaijvanger 2010). 

 

Het Bunyavirus is onder meer de veroorzaker van Riftvallykoorts. Het virus wordt 

overgebracht door beten van diverse soorten muggen. En bij ons zijn muggen belangrijke 

prooien van vleermuizen. In principe kan Riftvalleykoorts Nederland binnenkomen door een 

mug die het virus bij zich draagt of door een geïnfecteerd dier. Ook de mens kan een 

besmettingsbron zijn. Een infectie met Riftvalleykoorts in mensen verloopt in het merendeel 

van de gevallen met lichte griepachtige verschijnselen. In minder dan 1% van de 

infectiegevallen kan de ziekte resulteren in de dood. De ziekte gaat dan gepaard met ernstige 

bloedingen en hoge koorts. De ziekte treedt vooral bij (gedomsticeerde) dieren op en niet bij 

de mens. De kans dat een mens de ziekte via vleermuizen oploopt is vrijwel nul.  

 

Hantavirussen maken deel uit van de familie der Bunyavirussen De Hantavirussen die in 

Europa voorkomen veroorzaken griepachtige klachten en nier- of leverklachten. De ernst van 

deze klachten kan verschillen. In Nederland worden de meeste besmettingen bij de mens 

veroorzaakt door het Puumalavirus. Deze infectie verloopt meestal mild. Als de ziekte al 

klachten geeft, zijn dat vooral griepachtige klachten: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid, koorts 

en spierpijn. De nieren of lever kunnen licht ontstoken zijn. Vaak gaan de klachten vanzelf 

weer over, maar soms is ziekenhuisopname nodig. 

 

4.3 EBLV  

In Europa zijn twee typen gevonden: het European Bat Lyssa Virus (EBLV) I en II. De twee 

typen lyssavirussen werden pas in 1987 in ons land aangetroffen. Dit is waarschijnlijk door 

gebrek aan onderzoek nooit eerder ontdekt. In andere Europese landen werden het al veel 

eerder aangetroffen. Onderzoek heeft aangetoond dat EBLV-1 bij gemiddeld 22% van de in 

ons land ziek, verzwakt of dood gevonden Laatvliegers (Eptesicus serotinus), die daardoor 

door mensen en huisdieren, zoals meestal katten, gemakkelijk gepakt kunnen worden, 

voorkomt. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 120 vleermuizen getest op rabiës omdat zij 

contact met mensen hebben gehad. Daarvan blijken er gemiddeld 8 inderdaad met het virus 

besmet te zijn. Op een totaal aantal van naar schatting 800.000 vleermuizen in Nederland is dat 

natuurlijk maar een uiterst gering aantal. In ons land bleken de Laatvliegers EBLVs van het 
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genotype 5 te hebben en dat genotype is alleen in ons land aangetroffen (endemisch) (van der 

Poel et al. 2005). 

 
Tabel 2. Rabiës: aantal positieve bevindingen (directe IFT) en onderzochte dieren naar aanleiding van een verdenking bij de 

NVWA (Bron; RIVM 2019). 

 
 

EBLV-2 is in Nederland een paar keer aangetroffen bij de Meervleermuis (Myotis dasycneme), 

maar in enkele andere Europese landen wordt dit type virus van tijd tot tijd ook bij de 

Watervleermuis (Myotis daubentonii) gevonden. Bij de Franjestaart (Myotis nattereri) zijn in 

het buitenland enkele gevallen bekend van het Bokeloh Bat Lyssa Virus (BBLV). Bij elke 

vleermuis moet men dus rekening houden dat het dier een lyssavirus met zich mee kan dragen, 

hoewel dat bij de meeste dieren niet het geval is.  

 

 
Figuur 8. Als je een vleermuis aantreft die je zo kan pakken, zoals deze Laatvlieger, doe dat dan nooit zonder speciale 

handschoenen. De vleermuis kan besmet zijn met een Rabiës-virus. 

Het EBLV leidt zelden tot besmetting bij mensen en in Nederland komen infecties met deze 

ziekte dan ook bijna nooit voor. De afgelopen 60 jaar zijn er in Nederland acht mensen 

overleden door hondsdolheid. Het laatste geval was in 2014. Al deze patiënten raakten echter 

besmet in het buitenland (RIVM 2019) en hadden geen pre-expositieprofylaxe (PrEP) gekregen 

en na de besmetting niet de volledige post-expositieprofylaxe (PEP), waarna zij vervolgens in 

Nederland aan de infectie overleden. 

 

In de oude flats aan de Debora Bakelaan overwinterede de Laatvlieger in zeer kleine aantal. 

Het gaat hier vooral om de Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) en eveneens in 

geringe mate de Ruige dwergvleermuis (P. nathusii). Bij De Meervleermuis is nooit in deze 

flatgebouwen aangetoond. Watervleermuizen en Franjestaarten verblijven in bomen en niet in 

gebouwen en zijn dus ook nooit aangetroffen in de oude flats aan de Debora Bakelaan.  

 

Van de in Nederland onderzochte dwergvleermuizen bleek geen met EBLV-besmet (Gucht & 

le Roux 2008) terwijl dit onze meest algemene vleermuissoort te zijn. Het risico voor de mens 

op infectie met EBLV is dus erg klein. Je kunt een EBLV-infectie alleen oplopen door direct 
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contact met besmette vleermuizen. Daarvoor is een beet, krab of contact met speeksel van een 

besmette vleermuis met ogen, neus, mond of een open wond(je) nodig. Je kunt dus geen rabiës 

oplopen wanneer je in dezelfde ruimte of gebouw bent als een vleermuis. Vleermuizen in 

spouwmuren vormen geen gevaar voor mensen. Wanneer EBLV bij een kolonie van 

Laatvliegers wordt gevonden, gaat het meestal om één of enkele dieren. Vaak blijkt dat binnen 

zo’n kolonie daarna jarenlang geen of nauwelijks rabiës voorkomt. Een enkel dier met rabiës 

is zodoende geen reden om een kolonie uit een spouwmuur te verwijderen of te weren. 

Bovendien zijn alle vleermuissoorten in ons land beschermd op grond van enkele internationale 

verdragen en de Wet natuurbescherming. Dat wil zeggen dat vleermuizen niet opzettelijk 

mogen worden gevangen, gedood of verstoord. Ook mogen hun voortplantingsplaatsen of 

rustplaatsen niet worden beschadigd of vernield (RIVM 2017b). 

 

Desalniettemin wordt direct contact met vleermuizen ontraden. Raap daarom nooit een 

vleermuis aan met je blote handen. Laat het oprapen over aan vleermuisdeskundigen die zijn 

ingeënt of medewerkers van de dierenambulance. Zij zullen altijd geschikte handschoenen 

dragen zodra zij het dier beetpakken.  Bij een verwonding (krab, beet) door een vleermuis dient 

advies bij de GGD of huisarts ingewonnen te worden voor een eventuele post-

expositiebehandeling. De NVWA laat sinds 2013 vleermuizen onderzoeken door het Nationaal 

Referentielaboratorium (onderdeel van WBVR) welk (vermoedelijk) in direct contact zijn 

gekomen met mensen. Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 120 vleermuizen getest op 

rabiës omdat zij contact met mensen hebben gehad. Daarvan blijken er gemiddeld jaarlijks acht 

inderdaad met het rabiësvirus besmet te zijn. In de afgelopen 50 jaar is er niemand in Nederland 

besmet geraakt mat rabiës en aan de hand daarvan overleden. 
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5 CONCLUSIES EN DISCUSSIE 

Op basis van voorliggende verkenning blijkt dat er geen serieus risico voor de volksgezondheid 

is vanwege het voorkomen van vleermuizen in ons land. Ook in geval van grote aantallen 

(dwerg)vleermuizen in spouwmuren van woningen waar ook mensen wonen bestaat geen 

gezondheidsrisico. Er zijn in Nederland geen gevallen bekend van mensen die zwaar ziek zijn 

geworden of dood zijn gegaan door direct contact met vleermuizen. Dat vleermuizen in 

spouwmuren, onder daken of op zolders geen gevaar vormen voor de volksgezondheid wordt 

ook geconcludeerd door het RIVM (2018) en Erasmus MC Viroscience Rotterdam (Kuiken et 

al. 2020). Beseft kan worden dat in de gesloopte flats aan de Debora Bakelaan, die gebouwd 

waren in 1967, jarenlang honderden dwergvleermuizen woonde. De meeste bewoners wisten 

dit niet eens en er is nooit naar voren gekomen dat dit tot onhygiënische situaties voor de 

bewoners zorgden of dat de bewoners meer last van ziekteverschijnselen hadden dan bewoners 

uit flatgebouwen waarin geen vleermuizen huizen. 

 

Mensen zijn vaak bevreesd dat vleermuizen allerlei ziektes overbrengen en dat is niet geheel 

onbegrijpelijk. In tegenstelling tot mensen, kunnen vleermuizen voor ons gevaarlijke 

ziektekiemen dragen zonder zelf ziek te worden. Dit omdat ze een natuurlijke actieve 

immuniteit hebben. Wereldwijd zijn bij vleermuizen meer dan 137 virussen bekend waarvan 

er tenminste 60 overgedragen kunnen worden op mensen. Voor zeer dodelijke virus-uitbraken 

zoals Ebola, SARS en Covid-19 zijn er sterke aanwijzingen dat het virus van vleermuizen via 

een tussengastheer de mens heeft besmet. Infecties nemen echter alleen epidemieachtige vorm 

aan als het virus vervolgens snel van mens op mens overgebracht kan worden. Maar zoals Leirs 

(Universiteit van Antwerpen) terecht zegt: ‘Het is zeker niet de schuld van de vleermuizen. Het 

is de interactie die wij hebben met onze omgeving. Die zorgt ervoor dat sommige pathogenen, 

of ziektes, die aanwezig zijn in de natuur, een kans krijgen bij mensen en zich snel kunnen 

verspreiden omdat we heen en weer vliegen over de wereld.’ Geen van de mensen is immuun 

tegen de virussen en bacteriën die nog nooit met ons in contact zijn geweest. Dit is anders voor 

ziektekiemen waar wij wel al lang mee in contact staan. In die situatie hebben wij doorheen de 

eeuwen of jaren groepsimmuniteit opgebouwd, waardoor infecties altijd beperkt blijven en snel 

weer uitdoven. 

 

Wereldwijd komen ruim 1000-soorten vleermuizen voor waarvan slechts 17 in Nederland. 

Bovendien zijn alle vleermuissoorten in ons land uitsluitend insecteneters. De enige bekend 

gevaarlijke besmettelijke ziekte die tot nu toe bij onze insectenetende vleermuizen is 

aangetroffen is die van Rabiës of hondsdolheid. Eigenlijk gaat het hierbij om een de Lysa-

virussen ook wel rabiës-achtige virussen genoemd. Er bestaan zes vormen waarvan 

hondsdolheid er één is. Het klassieke hondsdolheid-virus (bekend bij hondachtigen) komt in 

Europa niet bij vleermuizen voor. Wel werden in Europa bij de Laatvlieger, de Meervleermuis 

en bij enkele Myotis soorten (hoofdzakelijk de Watervleermuis) twee andere stammen van het 

virus ontdekt; European Bat Lyssa Virus (EBLV) 1 en 2 (EBL1 en EBL2). Beide komen ook 

in Nederland voor en zijn vooralsnog alleen bekend bij de Laatvlieger en Meervleermuis. De 

overdracht hiervan naar de mens kan enkel gebeuren wanneer besmet speeksel in een wond 

terecht komt. Dit kan dus alleen gebeuren wanneer men gebeten wordt door een vleermuis of 

als iemand met wondjes aan de hand een vleermuis vasthoudt. Het risico van EBLV-1 en 

EBLV-2 is voor mensen beduidend kleiner dan bij het klassieke rabiësvirus. Het typische 

hondsdolle gedrag wordt bij Europese vleermuizen zelden waargenomen en transmissie naar 

andere diersoorten of de mens is tot nu toe zeldzaam. 
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De nieuwe woontorens in Heemskerk zullen, evenals de oude flats aan de Debora Bakelaan, 

voornamelijk bewoond worden door Gewone dwergvleermuizen en Ruige dwergvleermuizen. 

Bij hen is (nog) geen EBLV-virus bekend. Wel zijn zij drager van een bepaald type corona-

virus. Voor een besmetting van de mens door dit virus is eerst een besmetting van een 

tussengastheer nodig en een mutatieverandering van dit virus. In Nederland ontbreken markten 

waar veel (wilde) dieren worden verhandeld zoals waar in China de besmetting heeft 

plaatsgevonden. De kans op frequent contact tussen (besmette) vleermuizen en tussengastheren 

is daardoor praktisch afwezig. Theoretisch zou de besmetting ook via Huiskatten kunnen 

verlopen (die op vleermuizen jagen) dus zou de angst voor het eigen huisdier veel groter 

moeten zijn dan voor een vleermuis in de spouwmuur. Bovendien zit er veelal een muur tussen 

vleermuis en kat dan wel mens waardoor er geen onderling contact is. De kans op overdracht 

in Nederland is extreem vele malen kleiner dan en het oplopen van een besmetting in een 

vliegtuig door een ander (reeds besmette) mens.  

 

De vraag die rijst is niet of wij besmet kunnen raken door vleermuizen waarmee we al vele 

decennia meer of minder samenleven. Dat is namelijk onaannemelijk. De werkelijk vraag die 

we kunnen stellen is wanneer en waar de volgende nieuwe infectieziekte zal opduiken. De 

grootste kans hiertoe is op een locatie waar ecosystemen met een rijke biodiversiteit, vooral in 

warme vochtige streken, grenzen aan de oprukkende verstedelijkte gebieden. Op locaties dus 

waar mensen met nieuwe diersoorten in aanraking komen en nog niet bekend zijn met de 

virussen en bacteriën die deze dieren bij zich dragen. Doordat wij nog geen immuniteit 

hiertegen hebben ontwikkeld zijn wij zeer vatbaar voor nieuwe ziekten en zwakkere mensen 

zullen eraan doodgaan. Doordat wij mensen mondiaal met elkaar in contact staan verspreiden 

wij deze ziektekiemen razendsnel over de aarde en veroorzaken zo wederom een pandemie. 

Preventie kan bereikt worden door veel bescheidener en lokaal te consumeren en voorwaarden 

op te leggen aan producten die van ver komen. Resultaten uit het verleden bieden echter geen 

garantie voor de toekomst. 
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