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De kans op introductie van het virus hangt echter even-
eens af van de duur van de viremie in vogels. De viremi-
sche periode varieert per vogelsoort en per virusstam en 
duurt gemiddeld 1-6 dagen.4 In die periode is de viremie 
gedurende gemiddeld 3-5 dagen hoog genoeg voor trans-
missie naar muggen.4 Wanneer een trekvogel één tot 
enkele dagen rust tijdens de migratie, neemt de kans af 
dat de viremie bij aankomst in Nederland nog hoog 
genoeg is voor transmissie.
Kortom, gezien de periode van migratie en de duur van 
de viremie is de kans op introductie van het West-Nijl-
virus in Nederland niet groot.

Kan het virus zich in nederland vestigen?
Om zich in Nederland te kunnen vestigen moet het West-
Nijl-virus in Nederland na een introductie door een 
trekvogel worden overgedragen op lokale muggen. Ook 
de waarschijnlijkheid van deze fase wordt bepaald door 
meerdere factoren.
Ten eerste is aanwezigheid van geschikte vectoren een 
vereiste.5 De kans op verspreiding van het virus van 
vogels naar muggen neemt toe naarmate de muggen-
dichtheid stijgt. Daarnaast is de transmissiekans afhan-
kelijk van het aantal muggenbeten op vogels en de kans 
op virusoverdracht per beet. Deze indicatoren zijn beide 
lastig te kwantificeren, omdat ze beïnvloed worden door 
muggendichtheid, muggensoort, vogeldichtheid, vogel-
soort, de hoogte van de viremie van de vogel en de bui-
tentemperatuur. Het schatten van een transmissiekans is 
veelal gebaseerd op experimenteel onderzoek waarvan 
de resultaten lastig te vertalen zijn naar de praktijk. Wel 
kunnen we concluderen dat het moment waarop de 
meeste trekvogels in Nederland arriveren (week 18-21),2 
niet de periode is met de hoogste muggendichtheid, aan-
gezien de inheemse muggendichtheid pas sterk toeneemt 
in de tweede helft van het jaar. Zeker voor Culex-muggen 
geldt dat de populatie pas later in het jaar sterk toeneemt.
Ten tweede is de duur van de virusreplicatie bij de mug 
van belang. Bij hogere temperaturen duurt de virusrepli-
catie korter, waardoor ook de periode tussen opname van 
het West-Nijl-virus door de mug – tijdens het bloedmaal 
op een geïnfecteerde vogel – en de overdracht van het 
virus naar een gastheer – tijdens een volgende beet – 
korter kan zijn. Voor de vestiging van het West-Nijl-virus 

Het West-Nijl-virus is nog niet in Nederland gedetec-
teerd. Voordat het hier te lande overgedragen kan wor-
den, dient het virus eerst in Nederland geïntroduceerd te 
worden. In verschillende Afrikaanse landen is het virus 
waarschijnlijk jaarrond aanwezig, in tegenstelling tot 
landen in Zuidoost-Europa, waar het virus pas vanaf het 
begin van de zomer detecteerbaar is bij muggen.1 De 
introductie van het virus kan – in theorie –zowel door 
geïnfecteerde muggen als door trekvogels gebeuren. De 
kans op introductie van het virus in Nederland via mug-
gen is echter klein, omdat de Culex-muggen en hun eitjes, 
in tegenstelling tot sommige andere muggensoorten, niet 
over lange afstanden worden getransporteerd.

introductie in nederland via vogels?
De kans op introductie van het West-Nijl-virus in Neder-
land door trekvogels is naar verwachting eveneens klein. 
Daarbij spelen de volgende factoren een rol.
Allereerst dient het virus ten tijde van de vogeltrek te 
circuleren in het overwinteringsgebied of de rustplaats 
van trekvogels die Nederland gebruiken als broedgebied 
of rustplaats. De voorjaarstrek vanuit sub-Saharisch 
Afrika via het zuidwesten of zuidoosten van Europa naar 
noordelijk Europa wordt gekenmerkt door 2 pieken: de 
eerste eind maart en de tweede op de overgang tussen 
april en mei.2 In Duitsland zijn antistoffen tegen West-
Nijl-virus aangetroffen bij trekvogelsoorten die eveneens 
in Nederland broeden en overwinteren in Afrika; de 
bloedmonsters waren genomen van vogels tijdens ring-
activiteiten in 2000 en in de periode 2002-2005.3 Deze 
observatie geeft aan dat trekvogels vóór of tijdens de 
migratie aan het virus zijn blootgesteld.
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is een hoge temperatuur nodig om viruscirculatie en 
-vermeerdering tussen vogels en muggen op gang te 
brengen en te houden. In Nederland is de temperatuur in 
april-mei, de periode waarin trekvogels arriveren en 
viruscirculatie op gang moet komen, gemiddeld 9-13°C, 
terwijl de minimumtemperatuur voor replicatie van dit 
virus bij muggen rond de 14°C ligt.6

verspreiding van het virus
De verspreiding van het West-Nijl-virus in de VS ging 
snel. Na de introductie in 1999 verspreidde het virus zich 
in 5 jaar over alle staten van de VS, met uitzondering van 
Alaska. In Europa blijven de uitbraken van dit virus 
beperkt tot bepaalde gebieden in het zuidoosten.7 Dit 
verschil kan ermee samenhangen dat de verspreiding 
bepaald wordt door een complexe interactie tussen 
meerdere factoren, waaronder ecologische kenmerken, 
temperatuur, vector- en reservoirpopulaties, en virus-
stam.
Uit recent onderzoek is gebleken dat Nederlandse mug-
gen in staat zijn het West-Nijl-virus over te dragen,8 maar 
zoals gezegd is het virus in Nederland tot op heden niet 
aangetoond. Dit betekent dat er andere factoren zijn die 
de amplificatie van het West-Nijl-virus bij vogels en mug-
gen limiteren, waaronder het gebrek aan virusintroduc-
tie, lokale ecologische omstandigheden en de tempera-
tuur.
Elders in Europa worden jaarlijks meestal in augustus de 
eerste patiënten met West-Nijl-koorts gezien, wanneer 
het virus op grote schaal circuleert tussen vogels en 
muggen.7 De gemiddelde temperatuur tijdens uitbraken 
van het West-Nijl-virus in Europa was 23,5-25,3°C, terwijl 
de gemiddelde temperatuur in Nederland in juli en 
augustus ongeveer 18-19°C is.7,9

overdracht naar mensen
In Europese landen waar uitbraken van West-Nijl-koorts 
zijn geweest, circuleerde het West-Nijl-virus gemiddeld 
2-3 maanden tussen vogels en muggen voordat er over-
dracht naar mensen plaatsvond. Mensen – evenals paar-
den – zijn incidentele gastheren, die het virus door lage 
en korte viremie niet verder kunnen verspreiden naar 
vogels en muggen. De periode van virusvermeerdering 
bij vogels en muggen duurt langer bij lagere temperatu-
ren zoals in Nederland, waardoor de kans kleiner wordt 
dat muggen het West-Nijl-virus na opname bij een geïn-
fecteerde vogel overdragen naar mensen.

conclusie

Gezien de lage kans op introductie van het West-Nijl-
virus door trekvogels en de lage muggendichtheid in het 
voorjaar is het risico op introductie en vestiging van dit 
virus in Nederland laag.10 Daarnaast wordt de kans op 
vestiging, verspreiding en overdracht van het virus op 
mensen in Nederland beperkt door de temperatuur. 
Temperatuur is nu zeker een beperkende factor, maar 
misschien niet de enige. Zelfs als de temperatuur stijgt in 
de toekomst, is dit geen garantie dat een West-Nijl-cyclus 
op gang komt in Nederland.
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