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In Nederland wordt al sinds halverwege de
jaren tachtig onderzoek gedaan naar het
voorkomen van rabiës (hondsdolheid) bij
vleermuizen. Wereldwijd zijn vooral carni-
voren (zoals honden, katten en vossen),
apen en vleermuizen de belangrijkste ver-
spreiders van rabiës. Met rabiës besmette
dieren zijn niet altijd herkenbaar en vooral
van vleermuizen is bekend dat ze niet
zichtbaar last hebben van het virus. In Ne-
derland is al sinds tientallen jaren geen in-
heems geval van rabiës bij de mens meer
geregistreerd. Alleen vleermuizen vormen
het reservoir, hoewel blootstelling via
geïmporteerde (huis)dieren ook een poten-
tieel risico blijft. Bij het onderzoek naar ra-
biës in Nederland worden de hersenen van

de vleermuizen onderzocht op de aanwe-
zigheid van het vleermuisrabiësvirus (Eu-
ropean Bat Lyssavirus). Als er direct
contact is geweest tussen een vleermuis
en een mens of huisdier, wordt gekeken of
een eventueel medische behandeling
noodzakelijk is.
Daarnaast is er de laatste jaren ook een
toenemende wetenschappelijke interesse
voor andere pathogenen die voor kunnen
komen bij vleermuizen, zoals onder andere
coronavirussen, Salmonella en Campylo-
bacter. Verschillende onderzoeksgroepen
die zich met dit type onderzoek bezig hou-
den zijn daarom ook zeer geïnteresseerd in
dode vleermuizen. Zij onderhouden goede
contacten met vooral vleermuiswerkgroe-

pen om op die wijze het benodigde onder-
zoeksmateriaal te verzamelen. Het Dutch
Wildlife Health Centre (DWHC) zorgt ervoor
dat alle onderzoeksgroepen materiaal
kunnen verzamelen om op deze manier
onderzoek aan deze dieren zo goed en ef-
ficiënt mogelijk uit te voeren.

Contactgevallen  Gevallen van direct
contact met levende of dode vleermuizen
moeten worden gemeld bij de meldkamer
van de afdeling Incidentmanagement
Meldkamer en Dierziektenbestrijding
(IMD) van de Voedsel- en Warenauthoriteit
(telefoonnummer 0800-0488). Dierenart-
sen melden directe contactgevallen met
vleermuizen bij het Centraal Meldpunt
Dierziekten van het ministerie van Land-
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit (meld-
kamer AID), via telefoonnummer
045-5466230. Deze organisaties regelen
het transport van een van rabiës verdachte
vleermuis naar het Centraal Veterinair In-
stituut in Lelystad. 
Niet-contactgevallen:
De dode of zieke niet-contactgevallen
(vleermuizen waarbij geen contact met
mensen of dieren is geweest) worden cen-
traal verzameld na overleg met het DWHC
in Utrecht, 030-2537925, Yalelaan 1, 3584
CL Utrecht, info@dwhc.nl. 
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en Le Roux in de Zoogdier van winter 2008 (Zoogdier 19-4) willen

wij graag een oproep doen voor het goed en veilig verzamelen van

dode of zieke vleermuizen in Nederland.
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