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Workshop: Zo gezond als een vis...! 

7e Nationale Symposium Zoönosen, 3 dec 2013, FD, Utrecht 

Olga Haenen1, Frits Franssen2, Joke van der Giessen2 

1) NRL voor Vis, schaal- en schelpdierziekten, CVI van WUR, Lelystad 

2) NRL voor Parasieten, Centrum Infectieziektenbestrijding van RIVM, Bilthoven 

From: Christopher et al., 2004 

Intro  

 

 

“Vis, fijn dat het er is!” 

“Vis in het land, dokter aan de kant” 

 ...genoeg te beleven met vis : 

“Als een vis in het water!” 

 

Wat weet u eigenlijk van vis? 

Mycobacterium  

marinum 

1. Wat is de dierlijke eiwitbron van de 

toekomst? 

Antwoord: 

 

A.  Kip 

B.  Vis 

 

1. Wat is de dierlijke eiwitbron van de 

toekomst? 

Antwoord: 

 

A.  Kip 

B.  Vis 

 

pvis.nl 

Wereld: visgebruik en -aanvoer; bron: FAO.org 

De vissector 

 Kweekvis voor consumptie 

 Siervis  

 Vis als proefdier 

 Doktersvisjes in Spa’s 

Wilde vis (visserij) 

http://upload.wiki

media.org/wikipe
dia/commons/5/5
2/Doctor_fish.jpg 

Bron: ugent.be 

Visteelt in Nederland 

(data 2010, bron: pvis.nl) 

• 54 kwekerijen: 18 paling, 13 Afrikaanse meerval, 4 claresse, 2 

tilapia, 2 snoekbaars (warmwatervis) 

• Verder een enkel tarbot-, tong- en yellow tail kingfish bedrijf (koud 

water) 

• Productie in 2009: 8000 ton (fao.org) 

• Binnenhuis teelt in broedhuizen bij ca. 25°C 

• Voederautomaten, hoge dichtheden, damp 

• Recirculatie van water via grote filtersystemen, meerdere bakken 

palingbedrijf 
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Visteelt van zalm mondiaal (fao.org):  

1,4 miljoen ton in 2010 

Kweekmethode (koud water) 

wereld zalmproductie 

Visteelt: Pangasius 

hypophthalmus  (panga)  

140.000 ton (2010) 

(bron: fao.org)  (warm water) 

In ZO-Azië, extreme productietoename,  

Na 7 maanden marktwaardig product 

Visteelt: Tilapia: 2,5 miljoen ton 

Channel catfish (VS): 
  
440.000 ton 

Bron: FAO.org 

2. De mondiale visserij en visteelt  

waren in gewicht in 2010: 

Antwoord: 

 

A.  Visserij 10 miljoen ton, visteelt 9 miljoen ton 

B.  Visserij 14 miljoen ton, visteelt 7 miljoen ton 

 

2. De mondiale visserij en visteelt waren in 

gewicht in 2010: 

Antwoord: 

 

A.  Visserij 10 miljoen ton, visteelt 9 miljoen ton 

B.  Visserij 14 miljoen ton, visteelt 7 miljoen ton 

 

Visteelt begint visserij in te halen (bron: FAO.org) 

Siervis: wereld data 2009: 

 Exportwaarde : 327 miljoen US $ 

 Handelswaarde: 4,1 miljard US $ 

Waarde hele aquarium industrie (obv export): 27,2 
miljard US $ 

 Aantal exporterende landen: 104 

 Aantal importerende landen: 144 

 Aantal verhandelde vissen: 1,5 miljard 

 
Met dank aan A. Ploeg, OFI ed.publ.7, 2012;  
data gebaseerd op fao.org 

Ikanbela.blogspot.com 
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Siervis 

 

 import naar NL van siervis uit 3e landen (2012) (data 
met dank aan N.Tafro (NVWA)): 

● aantal partijen/zendingen 3.590 

● aantal dieren 27.719.731 

● gewicht ongeveer 1.500.000 kg 

● Waarde in geld onbekend 

 Van alle geïmporteerde levende 
dieren vormen siervissen het grootste aandeel 

 

 

Ofi.org 3. Hoeveel soorten siervis mocht Brazilië in 

2012 exporteren (ofi.org.,2012) ? 

 

Antwoord: 

 

A. 425 soorten 

B. 725 soorten 

3. Hoeveel soorten siervis mocht Brazilië in 

2012 exporteren (ofi.org.,2012) ? 

 

Antwoord: 

 

A. 425 soorten 

B. 725 soorten 

Vis als proefdier 

 Vooral zebravis (Danio rerio) 

 Zowel voor veterinair, humaan als toxicologisch 
onderzoek o.a. 

Warmwatervis 

Bron: ugent.be 

Doktersvisjes (Garra rufa) in Spa’s 

 Therapeutisch 

 Recreatief 

 

http://upload.wiki
media.org/wikipedi
a/commons/5/52/
Doctor_fish.jpg 

Import van duizenden 

visjes per maand 

vanuit ZO-Azië  

Hoe houden we vis gezond? 

 Juiste waterkwaliteit en temperatuur 

 Hoge kwaliteit pootvis 

 Goed, vers voer 

 Niet te hoge dichtheid 

 Hygiëne  

 Voorzichtig sorteren  

 Verdere houderij-omstandigheden optimaal houden 

 Contact met wilde vis vermijden (bij zalm onmogelijk) 
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Hoe houden we onszelf gezond?..... 

Zoönotische infecties die vis kunnen overdragen: 

 

 Contactzoönosen: na huidcontact: 2 voorbeelden 

 

 Voedselzoönosen: na het eten van vis: 4 voorbeelden 

Contactzoönose: voorbeeld 1: 

Vibrio vulnificus 

IN VIS: 

 

• Ziekte in warmwater brak- en zoutwatervis 

• Paling en andere brak- en zoutwatervis,  

• Hoge vissterfte, afhankelijk van genotype 

• Komt ook in zeewater, en -bodem, krabben, garnalen, en schelpdieren voor  

• Af en toe in kweekvis, heel soms in siervis 

Contactzoönose: voorbeeld 1:  

Vibrio vulnificus (bij een palingteler) 

 Bereklauw incisie 
 
Afbeeldingen met permissie van 
A. Dijkstra & L.Möller,  
Martini Hospital Groningen,  
Ned TvGeneesk 2009, 153(9): 408-411 
 

Na reconstructie: 

Fasciitis necroticans, die snel resulteerde in 
volledige sepsis 

 

Intensive Care, acute chirurgie (4x) 

en antibiotica behandeling (amoxicilline, 
ceftazidim, ciprofloxacine, doxycycline) 

 

Patiënt overleefde en herstelde: (zowel chirurgie 
als antibiotica therapie cruciaal) 

IN DE MENS: 

 

• Komt zelden voor 

• Bepaald genotype ⇒ wond infectie ⇒ 

necrotische fasciitis, kan levensbedreigend 

zijn 

• Met name immuno gecompromitteerde 

patiënten vatbaar 

• In NL niet aangifteplichtig (in de VS wel) 

Contactzoönose: voorbeeld 2: 

Mycobacterium marinum 

IN VIS: 

 

• Zelden in warmwater kweekvis  

• Regelmatig in warmwater siervis 

• Vooral in oude recirculatiesystemen 

• Chronische visziekte met uitputting van de vis  

     en uiteindelijk sterfte 

Contactzoönose: voorbeeld 2: 

Mycobacterium marinum 

Foto uit: Christopher et al. (2004), 
Dermatology Online Journal 

  

IN DE MENS: 

 

• Zwemmers-granuloom 

• Sub-epidermale granuloma’s in handen en 

armen 

• Komt af en toe voor bij beroepsgroep van met 

name siervis 

• Niet aangifteplichtig  

• Onder-gerapporteerd 

• In ziekenhuizen kweekt men mycobacteriën bij 

37°C, waarbij deze soort wordt geremd (30°C 

optimum): infecties worden gemist 

N.B. potentieel zoönotische bacteriën 

gevonden in spa visjes in Engeland:  

Garra rufa (Publicatie van Verner Jeffreys et al. 2012):  

 

 Streptococcus agalactiae (ST 261, zoals uit tilapia) 

 Vibrio vulnificus (genotype niet getest) 

 Vibrio cholerae (non–serotype O1, O139 cholera toxine–negatief) 

 Mycobacterium fortuitum (o.a.) 

 advies: ziektevrije vis kopen 

 

 
o.a. Mycobacterium fortuitum 
en vibriosis in Garra rufa  
(foto CVI©) 
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Voedselzoönose  

4. Komen voedselzoönosen door vis voor in 

NL? 

 
Antwoord: 
 
 
A. Nee, Nederlandse vis wordt duurzaam gevangen 

 
B. Ja, vis is een natuurlijk product 

Voedselzoönose  

4. Komen voedselzoönosen door vis voor in NL? 

A. Nee, Nederlandse vis wordt duurzaam gevangen 
 

B. Ja, vis is een natuurlijk product 

Japanners gelden als zeer gezond omdat ze 

veel rauwe vis eten.  

5. Hoeveel voedselzoönosen komen voor in 

Japan door het eten van vis ? 

Antwoord: 
 

A. drie 
 

B. negen 

Bron: Nawa et al. 2005, Travel Medicine 

Japanners gelden als zeer gezond omdat ze 

veel rauwe vis eten. 5. Hoeveel voedselzoönosen 

komen voor in Japan door het eten van vis ? 

A. drie 
 

B. negen 

Voedselzoönose  

voorbeeld 1: Anisakis simplex 

IN VIS: 

• Ziekte: geen, parasiet tegen de buikwand en in rugspier 

• Parasieten en vissen zijn onderdeel van ecologisch web 

• Ontwikkeling via ei – larve –  adult 

• Overdracht via de voedselketen (foodweb) 

• Vis etende zeezoogdieren eindgastheer 

Voedselzoönose Voorbeeld 1: 

Anisakis simplex (haringworm of cod worm) 

IN DE MENS: 

 

Ziekte in delen van de wereld waar vis rauw wordt gegeten: 

• Scandinavië: haring levertjes 

• Nederland: maatjes haring (voor 1927) 

• Japan: sushi en sashimi 

• Zuid Amerika: ceviche (rauwe vis met limoen) 

 

Mens in de rol van paratenic of accidental host 

• penetratie van de maag en allergische verschijnselen 

 

Daarom: 

• Haringwet 1927: Vis voor rauwe consumptie invriezen op zee 

EU Verordening 1276/2011, 1224/2009 en 1169/2011 m.b.t. 

invriezen, verladen en consumenteninformatie 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Symptoms_of_Raw_fish_infection.png
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FDjWSkakoC4l-M&tbnid=iRHUS0FyMM4t5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://wfffun.info/diseases/chondroma-hand-2/&ei=hvqVUoLEIuX8ygOqhYK4Cg&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNHczJKSjYS5P6U5xQF-SaJUYgHsIw&ust=1385646883680550
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Anisakids.jpg
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Voedselzoönose Voorbeeld 1: 

Anisakis simplex 

(wetgeving) 

Voedselzoönose  

6. Hoelang moet vis gebakken worden om 

parasieten te doden? 

Antwoord: 
 
A. Vier minuten aan elke kant 

 
B. Twee minuten aan elke kant 

Voedselzoönose  

6. Hoelang moet vis minimaal gebakken 

worden om parasieten te doden? 

A. Vier minuten aan elke kant 
 

B. Twee minuten aan elke kant 

Voedselzoönose Voorbeeld 2: 

Pseudoterranova discipiens (seal worm) 

IN VIS: 

• Geen ziekte, gevonden in 30 soorten vis 

• Zeer nauw verwant aan Anisakis 

• Overdracht als bij Anisakis 

Voedselzoönose  

Voorbeeld 2: Pseudoterranova crabbei 

IN DE MENS: 

• Mens als paratenische gastheer 

• anisakiasis 

 

• Casus: stukjes rode poon voor de grill 

Voedselzoönose  

Voorbeeld 3:Diphyllobothrium spp. 

IN VIS: 

• Geen ziekte  

• Complexe levenscyclus ei – larve1 – larve2 – adult 

• Zoetwaterparasiet: van belang voor  zoetwatervis en zeevis met zoetwaterfase 

• Diphylllobothrium latum – zoetwatervis (baars, snoek en forel) 

• Diphyllobothrium nihonkayensis – (Pacifische) zalm (Japanese broad tapeworm) 
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Voedselzoönose 

Voorbeeld 3: Diphyllobothrium spp. 

IN DE MENS: 

• Ziekte: mild, diarree, buikpijn, overgeven, gewichtsverlies, vermoeidheid, verstopping 

• Mens is eindgastheer, volwassen lintworm tot 12 m lang  

• Opkomende infectie in steden wereldwijd door moderne opvattingen over eten 

• Invriezen is effectief om larven te doden 

Voedselzoönose  

Voorbeeld 4: Opisthorchis felineus 

IN VIS: 

 

• Ziekte: geen  

• Parasiet met levenscyclus via slakken en zoetwatervissen 

• in Europa, Azië, Rusland  

Bron: Armignacco et al. Emerging Infectious Diseases 2008 

Voedselzoönose  

Voorbeeld 4: Opisthorchis felineus 

IN DE MENS: 

• Mens en kat als eindgastheer 

• Ziekte: koorts, malaise, eosinofilie, buikpijn, lever- en galwegabcessen 

• Infectie door eten van rauwe zoetwatervis (zeelt) 

• Alpenmeren Italiaanse kant laatste 8 jaar vier uitbraken, tot 45 mensen ziek per keer 

• In Rusland: geschat 1,5 miljoen mensen geïnfecteerd 

Hoe houden we onszelf gezond? 

CONTACTZOÖNOSEN 

 Goede hygiëne: handen wassen met zeep na contact 
met vis 

 Bedrijfshygiëne ten aanzien van faciliteiten en 
werknemers 

 Bij chronische wondjes naar huisarts, vermeld contact 
met vis 

 Realiseer je: in wilde vis kunnen parasieten zitten: vis 
goed bakken of stoven, koud roken is riskant 

 

Hoe houden we onszelf gezond? 

VOEDSELZOÖNOSEN 

 Mensen vertrouwen voedsel meer dan ooit: is dit 
terecht?! 

 Realiseer je: in wilde vis kunnen parasieten zitten:  

● Wetgeving: eerst diepvriezen een must 

● Vis goed bakken of stoven  

● Rauwe of koud gerookte vis zijn “in”, maar kunnen 
riskant zijn 

 Goede hygiëne: handen wassen met zeep na contact met 
vis 

 Bij chronische klachten: naar huisarts, vermeld contact 
met vis 

 

 

Aanbevelingen voor de toekomst  

 Bewustwording medische sector van zoönotische 
infecties vanuit vis 

 Voorlichting over preventie richting beroepsgroep 
(vistelers, -verwerkers, -verkopers, culinaire wereld, 
vissers) en consument 

 Screening van partijen (sier)vis op deze infecties 

Wetenschappelijk onderzoek naar zoönotische infecties 

 Bundeling kennis veterinair en humaan (One Health 
principe) 
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Dank voor uw aandacht! 

© Wageningen UR 

Thank you! 

Picture made in City of Lille 

Bedankt voor uw aandacht...........discussie! 


