
Vogelgriep: een terugkerend probleem   
 
 
 
 
 
 
 

Het heeft er alle schijn van dat uitbraken van aviaire influenza een jaarlijks terugkerend probleem 

geworden zijn. Ook u kunt in de spreekkamer te maken krijgen met vogelgriep, onder andere door 

vragen of griepklachten van betrokkenen bij een ruiming op een pluimveebedrijf.  

 

Rol GGD 
Omdat overdracht van dier op mens en vervolgens van mens op mens kan leiden tot een nieuwe 

grieppandemie, is de GGD nauw betrokken bij uitbraken van vogelgriep op pluimveebedrijven. Door 

middel van klachtenmonitoring van betrokkenen, seizoensgriepvaccinatie en verstrekking van 

virusremmers wordt de kans op het ontstaan van een mens-op-mens overdraagbare virusvariant zo 

klein mogelijk gemaakt. Bij de monitoring speelt de huisarts ook een rol wanneer een betrokkene zich 

meldt met griepklachten. 

Bij een uitbraak van vogelgriep wordt door het team IZB nauw samengewerkt met de GGD-afdelingen 

crisisbeheersing, communicatie en de GHOR. We richten ons dan vooral op eenduidige en 

eensluidende informatie voor publiek en ketenpartners en het bieden van een handelingsperspectief. 

 

Huidige situatie 
Begin december werd voor het eerst dit seizoen de zeer besmettelijke variant van vogelgriep (aviaire 

influenza) vastgesteld op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen. Eind 2016 hadden we hier ook in 

Fryslân mee te maken: er waren veel door aviaire influenza overleden dode vogels in het veld en 

uitbraken op twee pluimveebedrijven. Het is zeer goed denkbaar dat dit jaar in Fryslân een soortgelijke 

situatie zal ontstaan. 

Aviaire influenza kan in zeldzame gevallen overgaan van dier op mens. Wanneer het dan in de mens 

enigszins muteert, bijvoorbeeld doordat deze persoon ook op hetzelfde moment het ‘gewone’ 

seizoensgriepvirus bij zich draagt, kan het door reassortment ook van mens op mens overdraagbaar 

worden. Hierdoor kan vervolgens een grieppandemie ontstaan, een alleszins te voorkomen gevaar! 

Vooral vanwege dit gevaar voor de volksgezondheid is de GGD nauw betrokken bij de aanpak van 

aviaire influenza. Bij een uitbraak op een pluimveebedrijf worden aan de getroffen boer, zijn 

gezinsleden, de medewerkers en de ruimers seizoensgriepvaccinatie en virusremmers (Oseltamivir) 

verstrekt en worden zij tien dagen gemonitord op het ontstaan van griepklachten, die dan zouden 

kunnen wijzen op overdracht naar de mens.  

Daarnaast geeft het team infectieziektebestrijding adviezen aan direct betrokkenen, burgers en 

ketenpartners over de risico’s en preventiemogelijkheden.  

 

Betrokkenheid huisartsen 
In de huisartsenpraktijk kunt u te maken krijgen met patiënten, die betrokken zijn geweest bij een 

ruiming op een pluimveebedrijf en zich bij u melden met griepklachten, of (vermeende) bijwerkingen 

van de voorgeschreven Oseltamivir. In beide gevallen kunt u contact opnemen met het team IZB van 

de GGD.  

Voor een getroffen boer, zijn gezin en werknemers is een ruiming een heftige gebeurtenis, die soms 

tot psychische klachten kan leiden. 

Wanneer dode vogels in het veld worden aangetroffen is het risico voor de ‘vinders’ veel kleiner dan 

bij een ruiming op een pluimveebedrijf, aangezien de blootstelling aan het virus veel lager is dan bij 

een ruiming op een pluimveebedrijf. Desondanks is het van belang dat de vogels niet worden 

aangeraakt, maar dat Wetterskip Fryslân wordt ingeseind indien er 3 of meer dode eendachtigen of 

dode zwaanachtigen worden aangetroffen.  
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