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Waarom onderzoeken we het vóórkomen van virussen bij 

vleermuizen? 

 Alle dieren dragen (soms) virussen 

 Ziekteverwekkers van dieren kunnen mensen ziek maken (zoönose) 

 Ziekteverwekkers (voornamelijk virussen) van vleermuizen (& knaagdieren) 

doen dit vaker dan virussen van andere zoogdieren. 

 



‘Zoönosen in de nacht’ 

 Wat? 

 Kennis vermeerderen omtrent vleermuizen als potentiële bron van 

zoönotische virussen in Nederland. 

 Wanneer? 

 maart 2017 tot 2021 

 Wie?  

 ZV, EMC, WBVR, NVWA, RIVM, UU, WU, NBC;  ZonMW 



Hoe? 

 

1. Welke virussen komen voor in Nederlandse vleermuizen? 

 

 

 

2. Zijn er aanwijzingen voor overdracht van vleermuis naar mens of kat? 

 

 

 

3. In hoeverre komen mensen in contact met vleermuizen, en wat is hun 

risicoperceptie en kennis over vleermuizen? 

 



Stap 1: Welke virussen komen voor in Nederlandse 

vleermuizen? 

 Onderzoeken van verse vleermuis keutels: 

 Eén locatie 

 Eén datum 

 Eén vleermuis soort 

 

 Onderzoeken van dood gevonden vleermuizen 



Methode: keutel inzameling, n = 60 

gewone 

dwergvleermuis 

ruige 

dwergvleermuis 
laatvlieger 
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Resultaten 2018: gewone dwergvleermuizen 110 

Martijn van Oene, ZV 

voorjaar najaar zomer 

n = 21 n = 78 n = 11 



Martijn van Oene, ZV 

n = 6 n = 14 

voorjaar zomer najaar 

n = 7 

Resultaten 2018: laatvliegers 27 



Martijn van Oene, ZV 

n = 11 n = 1 

voorjaar zomer najaar 

n = 20 

Resultaten 2018: ruige dwergvleermuizen 32 



Overige soorten (totaal n = 78 monsternames):  

- gewone grootoorvleermuis 

- rosse vleermuis 

- ingekorven vleermuis 

- meervleermuis 

- watervleermuis 

- baardvleermuis 

- bosvleermuis 

- Brandt’s vleermuis 

- franjestaart 

- tweekleurige vleermuis 

    

1. Verzameling keutels van Nederlandse vleermuizen 



 



Methode: virus detectie, PCR 

RNA 

extractie cDNA 

PCR 



Methode: virus detectie, PCR 

Corona virussen 

Flavi virussen 

Hanta virusen 



Resultaten: Pancoronavirus PCR  

 61 van 204 (30%) monsternames positief 

 Grote virus diversiteit 

 Soorten die positief testen: 

- Gewone dwergvleermuis 29 van 96 (30%) 

- Ruige dwergvleermuis  15 van 50 (30%) 

- Laatvlieger     2 van 14 (14%) 

- Acht andere soorten 

 

 



Resultaten: Panflavirus PCR  

 5 van 204 (2%) positief 

 soort: Usutu virus 

 Vleermuis soort: 

- Gewone dwergvleermuis 

- Ruige dwergvleermuis 

Photo: ad.nl 



Methode: bemonstering vleermuis organen van dood 

gevonden vleermuizen 



• Kijken naar afwijkingen 

 

• Bemonsteren 

   - microscopie 

   - virologie 

   - serologie 

 

Methode: dode vleermuizen 



 gewone dwergvleermuizen, n =80 

 laatvliegers, n = 18 

 ruige dwergvleermuizen, n=32 

 overige soorten, n = 16 

 

Methode: Bemonsterde dood gevonden vleermuizen 

2018 



Methode: bemonstering dood gevonden vleermuizen 

 Hoe virusinfecties de gezondheid van vleermuizen beïnvloeden 

 Opzetten van nieuwe technieken voor virus diagnostiek: 

 Isolatie van vleermuis virussen 

 Antistoffen  



Resultaten: onderzoek dode vleermuizen 
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Resultaten: microscopie onderzoek dode vleermuizen 



Resultaten: microscopie onderzoek dode vleermuizen 



Stap 2: 

Zijn er aanwijzingen voor overdracht van vleermuis naar 

mens of kat?  

 

? 



Wat weten we van contacten tussen mens en vleermuis? 

Eén studie, Koppenaal 2013, GGD IJsellande: 

Vleermuisbeten, risico’s en rabiësprofylaxe bij vleermuiswerkers en 

medewerkers van de dierenambulances in Oost-Nederland  

 

 Vleermuiswerkers 

 56% direct fysiek contact met vleermuis: 

 58% hiervan is gebeten of gekrabd (eens of tientallen / jaar) 

 

 Dierenambulancemedewerkers: 

 71% direct fysiek contact met vleermuis 

 5% hiervan is gebeten 



Vraag 2: 

Zijn er aanwijzingen voor overdracht van vleermuis naar 

mens of kat?  

 



Vraag 2: 

Zijn er aanwijzingen voor overdracht van vleermuis naar 

mens of kat?  
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Vraag 2: 

Zijn er aanwijzingen voor overdracht van vleermuis naar 

mens of kat?  

 

Y
 

? 

? 



Stap 3. In hoeverre komen mensen in contact met vleermuizen, en 

wat is hun risicoperceptie en kennis over vleermuizen? 

Plan van aanpak in dit project: 

 Vragenlijsten & 



Mijn vraag… 

 Heeft u wel eens direct of indirect contact gehad met een 

vleermuis? 

 Bent u >18 

 En u heeft nog niet mee gedaan aan ons onderzoek? 

 

 

Wilt u deelnemen aan ons onderzoek? 

 

 

 



U wilt deelnemen… 

 U krijgt van ons een envelop: 

 Informatiebrief 

 Toestemmingsformulier (2x) 

 Vragenlijst (~20 min) 

 

 Vragenlijst & toestemmingsformulier invullen  

‘administratie post’  u krijgt nr  ‘bloedprik post’  

 Deelnemen kan tot 13.00 

 

 Uitslag: niet individueel, maar algemene uitslagen 
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