Notitie invasieve exoten
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Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) bij het RIVM is door het ministerie van VWS
belast met de regie op de infectieziektebestrijding in Nederland, en daarom werken we aan de
inschatting van volksgezondheidsrisico’s door invasieve exoten. Dit doen we in
samenwerking met andere instellingen.
We ontwikkelen en hanteren meldingsystemen om volksgezondheidsrisico’s vroeg te
signaleren. Deze meldingsystemen maken gebruik van een groot aantal informatiebronnen.
Ook doen we onderzoek naar volksgezondheidsrisico’s van exoten, bijvoorbeeld de
introductie van denguevirus door import van de Aziatische tijgermug. Onderzoeksactiviteiten
ontplooien we vaak in samenwerking met andere instellingen. Zo coördineren we in opdracht
van het ministerie van LNV het consortium emerging zoönosen. In dit consortium wordt
gewerkt aan de prioritering en vervolgens initiatie van onderzoek op het gebied van emerging
zoönosen, een specifieke vorm van invasieve exoten. Dit consortium heeft de volgende exoten
geïdentificeerd als eventueel leidend tot een volksgezondheidsrisico: Hyalomma teken en
Crimean Congo hemorrhagic fever, winter teek Dermocentor reticularis en babesiosis (bij
honden), zandvliegen en leishmania, de wasbeerhond en de wasbeerrondworm.
Informatie over volksgezondheidsrisico’s spelen we door aan professionals en het algemene
publiek, bijvoorbeeld via internet (http://www.rivm.nl/cib/, http://www.rivm.nl/ziekdoordier/)
en aan het ministerie van VWS of andere opdrachtgevers, inclusief de Tweede Kamer.
Het CIb brengt volksgezondheidsrisico’s in kaart van invasieve exoten. Op basis daarvan
brengt het CIb adviezen uit om deze risico’s te beperken. Wellicht ten overvloede: het is niet
altijd duidelijk wat een invasieve exoot is: vele planten en dieren (en micro-organismen)
komen niet inheems voor maar zijn hier al tientallen jaren of worden met enige regelmaat al
tientallen jaren geïmporteerd. Deze ‘exoten’ zijn niet meer te weren.

De missie van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM is signalering,
bestrijding en preventie van infectieziekten ten behoeve van de volksgezondheid in
Nederland.
Afgeleid van deze missie heeft het CIb de volgende taken:
-

-

Inzicht verkrijgen in de infectieziekten door het uitvoeren van diagnostiek, surveillance
en wetenschappelijk onderzoek
Landelijk uniformeren van preventie, versterken van waakzaamheid en snelle reactie bij
mogelijke uitbraken door het coördineren van de infectieziektebestrijding en
internationale samenwerking
Bevorderen van effectieve infectieziektebestrijding en –preventie door het adviseren van
professionals en ministeries, het verlenen van subsidies en het geven van voorlichting aan
het publiek
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