
 
 
 
Oproep om zwemwater gerelateerde ziekten te melden bij GGD Fryslân 
 
Het zwemseizoen in open water breekt binnenkort weer aan. Door blootstelling  aan micro-
organismen en chemische stoffen in het zwemwater kunnen gezondheidsklachten en/of 
gezondheidsrisico's (tabel 1),  ontstaan.  
 
De GGD wil graag een beeld krijgen van de mensen die klachten krijgen nadat zij in open 
water hebben gezwommen. Wilt u patiënten met zwemwater gerelateerde klachten 
verzoeken dit te melden bij de GGD?  Zij kunnen dan contact opnemen met de afdeling 
Infectieziektebestrijding 088-2299222 of via de website van GGD Fryslân: 
www.ggdfryslan.nl/gezondheidsklachtenzwemwater  
 
Bij meerdere meldingen van één locatie zullen wij in samenwerking met de Provincie Fryslân 
en het Wetterskip brononderzoek verrichten en maatregelen nemen ter voorkoming van 
meer ziektegevallen.   
 
 

Micro -organisme  Belangrijke  
symptomen  

Overdracht  

via zwem-water 
1) 

 

Bronnen  Incubatietijd  

Rotavirussen  braken, diarree,  
koorts  

±  feces mens, direct of via 
rioolwater  

24-72 uur  

Norovirus  braken, diarree  ±/+  feces mens, direct of via 
rioolwater  

16-48 uur  

Giardia lamblia  diarree  -  feces mens en (knaag)dier, 
direct of via rioolwater  

5-25 dagen,  
gemiddeld  
7-10 dagen  

Cryptosporidium parvum / C. hominis  diarree  ±  feces dier, mens  1-12 dagen,  
gemiddeld 7 dagen  

Salmonella  diarree  -  feces mens en dier, via besmet 
voedsel of via rioolwater  

6-72 uur,  
gemiddeld  
12-36 uur  

Shigella  diarree, koorts  +  feces mens, direct of via besmet 
voedsel / via rioolwater  

12-96 uur,  
gemiddeld 1-3 
dagen  

Campylobacter  diarree  ±  feces mens en dier, via besmet 
voedsel / via rioolwater  

1-10 dagen  
gemiddeld 3-5  
dagen  

Plesiomonas  diarree  ±  vermeerdering  24-50 uur  
Aeromonas  wondinfecties,  

diarree  
+  rioolwater,  

vermeerdering  
wondinfecties 12-36 
uur, diarree 2-3 
dagen  

Leptospira  koorts, oligurie, 
geelzucht  

++  urine van dieren  gemiddeld 10 
dagen  

Hepatitis A-virus  geelzucht  ±  feces mens, direct of via 
rioolwater  

2-7 weken,  
gemiddeld  
4 weken  

Hepatitis E-virus  geelzucht  ±  feces mens, direct of via 
rioolwater  

2-10 weken,  
gemiddeld  
6-7 weken  

Clostridium botulinum  slappe 
verlamming  

-  kadavers (vogels)  n.v.t.  

Vibrio alginolyticus  huidklachten  -  vermeerdering  

Cyanobacteriën  huidirritatie,  
diarree  

±/+  vermeerdering
2) 

 1-12 uur  

Trichobilharzia spp.  huidirritatie  ++  cyclus slak -  
watervogel  

enkele uren  

Entero-  
virussen  

meningitis  
pleurodynie  
exantheem, 
e.a.  

-  feces mens, direct of via 
rioolwater  

wisselend  

Acanthamoeba  meningitis,  -  vermeerdering  > 7 dagen  



keratitis  

Influenzavirus  
(aviair)  

‘griep’  
conjunctivitis  

+  watervogels  3-7 dagen  

Tabel 1: Mogelijke verwekkers van watercontactgerel ateerde infecties in Nederland  
 
1) 

- onwaarschijnlijk  

± incidenteel beschreven  
+ regelmatig beschreven  
++ frequent beschreven  
±/+ incidenteel beschreven, de ware frequentie is onbekend in verband met  
ontbreken van diagnostische mogelijkheden.  
 
2) 

Bepaalde cyanobacteriën kunnen (cyano)toxines produceren, die gezondheidsproblemen 
kunnen veroorzaken (onder andere jeuk; huiduitslag; maagdarmklachten zoals misselijkheid 
en buikpijn en diarree; griepachtige verschijnselen als hoofdpijn en oorpijn; of neurologische 
klachten als sufheid, duizelingen, ademhalingsproblemen, krampen). Bovendien zijn 
sommige cyanobacteriën tevens ‘drijflaagvormers’; de concentratie van cyanotoxines in de 
drijflaag kan hoog oplopen.  
 


