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In reactie op uw verzoek tot een standpunten notitie als voorbereiding op het rondetafel overleg met de
fracties in de tweede kamer met betrekking tot de beleidsnota 26407, nr 27, inzake de beleidsvoornemens
ten aanzien van invasieve exoten en hun risico’s voor de biodiversiteit, hierbij deze notitie. De notitie is
opgebouwd uit een samenvatting van de standpunten van het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR
(CVI), waarna een uiteenzetting en onderbouwing volgt.

Samenvatting
1. Scoop van de beleidsnota (Tweede Kamer, 26407, nr 27): besmettelijke (dier)ziekten vallen
grotendeels buiten de afbakening zoals gehanteerd in de beleidsnota. Echter, binnen de scoop van
de beleidsnota bestaat er duidelijke onderdelen die gaan over nieuwe infectieziekten met
volksgezondheid en diergezondheids risico’s. Veel aspecten die te maken hebben met nieuwe
infectieziekten vallen in principe onder andere wet- en regelgeving (oa import- en veterinaire
wetgeving). Het CVI is van mening dat vanuit het oogpunt van signalering en uit het oogpunt van
preventie en beheersing het moeilijk is om een onderscheid te maken tussen de verschillende
manieren waarop nieuwe besmettelijke, veterinair en/of humaan van belang zijnde, infectieziekten
(emerging infectious diseases) kunnen worden geïntroduceerd en zich verspreiden. Temeer daar het
een én-én situatie kan betreffen. Het CVI gaat daarom uit van een integrale benadering van de
emerging infectious diseases problematiek met betrekking tot signalering en preventie/beheersing.
Het standpunt van het CVI is dat middels een risico-analyse, die geïnitieerd kan worden door
bijvoorbeeld het voorgestelde Coördinerend Orgaan Invasieve Exoten, ook binnen de scoop van
deze beleidsnota aandacht moet worden geschonken aan de problematiek van nieuwe besmettelijke
(dier)ziekten. Nieuwe besmettelijke ziekten kunnen worden meegenomen cq geïntroduceerd door
deze invasieve exoten, en kunnen zich eventueel verspreiden (endemisch of epidemisch worden)
doordat de exoten zich hier vestigen dan wel doordat ook inheemse gastheren gevoelig zijn voor de
nieuwe, besmettelijke ziekten. Nieuwe infectieuze ziekten kunnen grote gevolgen hebben voor de
volksgezondheid (Crimean Congo Haemorraghic Virus, CCHV) en/of diergezondheid (Piroplasmose
bij paarden, Blue Tongue bij herkauwers) en daarmee grote impact hebben op de maatschappij
(economisch en maatschappelijk).
Focus binnen het veterinaire domein op de introductie en vestiging van:
a. Vectoren (insecten, teken), welke nieuwe besmettelijke , veterinair en/of humaan van belang
zijnde, infectieziekten met zich meedragen en op deze manier kunnen verspreiden cq deze
in potentie kunnen overbrengen naar inheemse vectoren. Vectoren kunnen al dan niet
bewust worden geïmporteerd cq meegenomen, bijvoorbeeld een “vakantie -teek”, die drager
kan zijn van een dergelijke infectieziekte (babesiose, CCHV).
b. Schelpdieren, welke nieuwe besmettelijke , veterinair en/of humaan van belang zijnde,
infectieziekten met zich meedragen.
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c. In ’t wild levende gewervelde dieren (vogels, hert - en zwijn- en paardachtigen, knaagdieren,
vissen), welke nieuwe, besmettelijke dierziekten kunnen meedragen en introduceren en
welke daarmee in potentie een resevoir kunnen vormen voor infectieuze ziekten. Bepaalde
infectieuze ziekten die voorkomen in exotische dieren kunnen in inheemse dieren mogelijk
ernstigere effecten hebben dan in de exotische carrier. Dit focuspunt gaat voornamelijk
over dieren die “op eigen kracht” Nederland binnenkomen en vallen als zodanig buiten de
scoop van de beleidsnota.
d. Geïmporteerde exotische gewervelde dieren, idem als c. Mogelijk symptoomloze drager
van zeer besmettelijke dierziekten en volksgezondheidsgevaren. Dit focuspunt is natuurlijk
sterk afhankelijk van de wet- en regelgeving met betrekking tot de import van dieren en of
het hier over al dan niet bewuste import betreft . Niet voor alle diersoorten bestaan import
restricties met betrekking tot introductie cq gezondheidsstatus. Eventueel zou men onder
dit focuspunt ook zelfs bioterroristische acties kunnen scharen.
Notabene: binnen het veterinaire domein bestaat weinig aandacht voor de ecologische aspecten van
de vestiging van nieuwe dieren en dus ook voor eventuele risico’s voor de biodiversiteit. Een
uitzondering hierop zijn de introductie en vestiging van nieuwe vectoren.
2. Signalering en early warning: sluit specifieke signaleringsstructuur voor invasieve exoten aan, daar
waar het raakt aan de risico’s van emerging infectious diseases, bij de huidige early warning
infrastructuur voor besmettelijke dierziekten.
Notabene: Op dit moment wordt binnen Nederland (en Europa) hard gewerkt aan het nader
organiseren en verbinden van de humane en veterinaire signalerings infra structuur, oa b innen het
programma Emerging Zoönosen van het ministerie LNV. Deze signalerings infrastructuur omvat niet
de snelle identificatie en bevestiging van de (zeer) besmettelijke dierziekten. Het CVI (voorheen
CIDC) heeft hierin van oudsher een wettelijke en wetenschappelijke spil functie en is ingericht om
deze taak snel en definitief uit te voeren (tweede en derde lijns diagnostiek na het signaleren van
verdachte symptomen en daarnaast import en export onderzoek van allerhande dieren (ook
vissen!)). Het CVI heeft hiervoor de benodigde diagnostiek en technologie voor een relatief brede
maar in omvang gelimiteerde set aan dierziekten in huis en maakt daarnaast gebruik van haar
internationale kennisnetwerk. In het kader van infectieuze ziekten geïntroduceerd door invasieve
exoten –en de hierop volgende en in de beleidsnota aangehaalde early warning structuur- is het
wenselijk om verder te bouwen op deze bestaande organisatorische structuur. Hierbij kan men
denken aan het in huis halen en operationeel maken van de benodige extra diagnostiek,
bijvoorbeeld voor het screenen van geimporteerde dieren.
3. Preventie, bestrijding en beheersing: in de beleidsnota wordt – terecht- veel aandacht geschonken
aan signalering, organisatie, risico-analyse en response. Minder aandacht wordt geschonken aan de
mogelijkheden die beschikbaar zijn voor interventie. In het kader van infectieuze aandoeningen praat
men dan vooral over het toepassen van vaccins en antisera en eventueel het behandelen, het onder
quarantaine stellen of in het uiterste geval ruimen van besmette dieren. Welke
interventiemogelijkheden voorhanden en wenselijk zijn is volledig afhankelijk van de infectieuze
ziekte, de epidemiologie van deze ziekte, de omvang van de ziekte op moment van signalering,
economische factoren en de maatschappelijk gevolgen. Vaccins kunnen indien voorhanden worden
ingezet voor preventie, ook bij invasieve exoten zelf. Slechts voor een beperkt deel van deze
infectieuze ziekten zijn daadwerkelijk effectieve vaccins beschikbaar op dit moment.
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Uiteenzetting:
Ad 1 Scoop van de beleidsnota
In de beleidsnota Invasieve Exoten (Tweede Kamer, 26407, nr 27) wordt een strikte definitie van
invasieve exoten gehanteerd: Een exoot is een uitheemse soort (onder andere planten, dieren, micro organismen) die Nederland niet op eigen kracht kan bereiken, maar door menselijk handelen (transport,
infrastructuur) terecht is gekomen in de Nederlandse natuur of dat in de nabije toekomst dreigt te doen.
Soorten die Nederland op eigen kracht bereiken, bijvoorbeeld door klimaatverandering, vallen buiten de
definitie. Een soort is invasief als deze zich vestigt en explosief ontwikkelt. Invasieve exoten kunnen een
bedreiging vormen voor de inheemse biodiversiteit en kunnen de volksgezondheid of veiligheid
bedreigen en de maatschappij vele overlast of economische schade bezorgen. In de afbakening wordt
aangegeven dat veeziekten en plantenziekten en –plagen, al zijn ze het gevolg van exotische soorten,
niet binnen de scoop van deze beleidsnota vallen, aangezien de signalerings- en eliminatieprogramma’s
hiervoor voldoende worden geacht. Wél wordt aangegeven dat bij beleid en wetgeving in deze
aansluiting zal worden gezocht.
Binnen deze definitie en afbakening heeft het Centraal Veterinair Instituut niet in eerste instantie expertise
over ecologie en de ecologische gevolgen, onder meer met betrekking tot biodiversiteit , van de
vestiging van invasieve soorten. Het CVI heeft wel uitgebreide ervaring en know-how met betrekking tot
exotische infectieuze aandoeningen met risico’s voor de volksgezondheid en/of diergezondheid. De
epidemiologie van deze nieuwe infectieuze aandoeningen (emerging infectious diseases) raakt wel
rechtstreeks het onderwerp, namelijk:


de introductie van deze infectieziekten kan plaatsvinden via (ook niet bewust) geïmporteerde
dieren cq vectoren (bijvoorbeeld via muggen en teken soorten).



de ziekte kan endemisch worden na introductie door de vestiging van invasieve exoten
(bijvoorbeeld doordat een bepaalde muggen- of tekensoort zich hier heeft gevestigd of doordat
er een nieuw reservoir dier in de wilde populatie voorkomt).

Een deel van de omschreven problematiek wordt middels de definitie en afbakening van “invasieve
exoten en hun risico’s voor de biodiversiteit” uitgesloten in de beleidsnota. Echter, vanuit het oogpunt
van het CVI is het onderscheid tussen de introductie en verspreiding via invasieve exoten en de
introductie via andere wegen (“op eigen kracht”) moeilijk te maken. Het is vaak een én-én verhaal. De
beleidsnota omvat zowel preventie van introductie, de snelle signalering en detectie, het nemen van
bestrijdingsmaatregelen en –mocht bestrijding niet effectief zijn-, het nemen van beheersmaatregelen.
Met betrekking tot preventie is er, gezien de epidemiologie van vele emerging infectious diseases,
nauwelijks onderscheid te maken tussen de introductie en vestiging van nieuwe soorten insecten, week en schelpdieren en gewervelde dieren én de potentiele ris ico’s die bestaan voor de introductie en
endemisch / epidemisch worden van emerging infectious diseases. Introductie vindt vooral plaats via
geinfecteerde dieren (gedomesticeerd of wild), toerisme, handel (ti jgermug, China , bamboo's) etc, maar
kan door bewust handelen (bioterrorisme of onachtzaamheid). Transmissie vervolgens in onze contreien,
via een competente vector, is de vervolgstap, maar ook weer een deel van het verhaal. Er zijn ook
andere routes van transmissie(organen, bloed urine, aerosolen).
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Een goed voorbeeld hiervan is de huidige Blue Tongue epidemie. Introductie heeft wellicht
plaatsgevonden door hetzij het letterlijk binnen komen waaien van besmette knutten (muggen soort),
hetgeen niet binnen de scoop van de beleidsnota zou vallen, hetzij via de introductie via een
geïmporteerd dier, hetgeen deels wel binnen de scoop van de beleidsnota zou vallen. Tenminste, de
verspreiding van het Blue Tongue virus vond plaats middels inheemse vectoren. Hoe de introductie van
het Blue Tongue virus heeft plaatsgevonden is nooit bewezen. Uiteindelijk heeft de manier van
introductie directe gevolgen voor de manier waarop preventie, bestrijding en beheersing idealiter plaats
vindt (in het geval van Blue Tongue oa door beheersing van knutten, vaccinatie, quarantaine). Zo zijn er
meer voorbeelden te geven, zoals de in de beleidsnota aangehaalde introductie van de Tijgermug met
alle gevolgen voor de introductie van Dengue (een emerging infectious disease). Andere voorbeelden
zijn: Rift Valley Fever Virus in exotische herkauwers (een zeer besmettelijk exotisch virus, overgedragen
door vectoren met potentiele risico’s voor zowel de diergezondheid als de volksgezondheid, afhankelijk
van de manier van introductie al dan niet vallend onder import wet- en regelgeving), emerging
Mycobacteriën in allerlei zoogdieren en vissen, besmettelijke virussen, bacteriën en parasieten via vissen
(o.a. Koi Herpesvirus, dat de wilde karper bedreigt; de bacterie Streptococcus agalactiae, zoönotisch,
die via de aquacultuur is binnengekomen, en de zwemblaasworm Anguillicola crassus uit Japanse paling,
die via import permanent in de gevoelige Nederlandse aal is terecht gekomen), besmettelijke parasieten
via schelpdieren (Bonamia species), Aviaire Influenza middels trekkende vogels (terwijl verschillende
potentieel invasieve exoten symptoomloos drager kunnen zijn), etcetera. Zo heeft zich de laatste jaren
ook een voor Nederland nieuw soort teek gevestigd (Dermacenter spp). Deze kan op dit moment in
bepaalde regio’s worden gevonden op de vegetat ie en op runderen en paarden. Bekend is dat deze teek
een vector kan zijn voor bepaalde protozoaire infecties met zowel volks- als diergezondheidsrisico’s.
Het CVI ondersteunt het voornemen om het in te stellen Coordinerend Orgaan Invasieve Exoten, risico analyses voor exoten te laten uitvoeren. Het CVI pleit dat deze risico-analyses eveneens de risico’s voor
emerging infectious diseases omvatten (onder meer scenario studies). Het is bekend dat in Nederland
inheemse dieren mogelijk gevoeliger zijn voor infectie dan vergelijkbare dieren in het land van herkomst.
Dit is waarschijnlijk onder meer waar voor paardepest bij paarden en Rift Valley Fever bij runderen. De
gevoeligheid van een inheemse populatie ten opzichte van de invasieve exoot is dus iets om mee te
nemen in een risico-analyse. Daarnaast is het belangrijk voor scenario-studies hoe competent de vector
is om een ziekte te verspreiden. Dit geldt zowel voor de invasieve exotische vector onder Nederlandse
omstandigheden, als voor een bestaande inheemse vector (West Nile Virus, Crimean Congo
Haemorraghic Virus, Rift Valley Fever Virus, allerlei protozoaire ziekten, etcetera). Met betrekking tot dit
onderwerp is nog veel onbekend, terwijl het een essentieel onderdeel van een risico -analyse vormt.

Ad 2. Signalering en early warning:
Op dit moment wordt veel aandacht geschonken aan het verbinden van de humane en veterinaire
infrastructuur met betrekking tot de vroege signalering van emerging zoonosen (=early warning). Dit
laatse zijn infectieuze ziekten met een (groot) risico voor de volksgezondheid, waarbij dieren een
essentieel onderdeel van de epidemi ologie vormen. Vaak worden dieren hier zelf niet ziek van. De
problematiek van emerging zoonosen wordt standaard in verband gebracht met klimaatveranderingen
(niet in de scoop van de beleidsnota), globalisering en reizen (wel binnen de scoop) en de (toevallige)
import van dieren (wel in de scoop). De genoemde infrastructuur zal zich moeten gaan verhouden met
de in de beleidsnota aangekondigde infrastructuur voor invasieve exoten. An sich is de ontwikkeling tot
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een gecombineerde humane en veterinaire infrastructuur zeer aan te moedigen en essentieel om
emerging zoonosen vroegtijdig te signaleren en te ontdekken. Echter, binnen deze infrastructuur wordt
niet specifiek gekeken naar emerging animal infectious diseases. Oftewel, dierziekten die alleen of
vooral een gevaar vormen voor de diergezondheid en daarmee potentieel een risico vormen voor
maatschappelijke onrust en (grote) economische schade. Het CVI pleit in het kader van de introductie
van emerging infectious diseases door invasieve exoten voor het geschikt maken van de huidige
infrastructuur voor het snel kunnen detecteren van emerging animal infectious diseases. Dit is voor
enkele dierziekte in gang gezet, bijvoorbeeld voor African Horsesickness Virus (paardenpest), welke een
vergelijkbare epidemiologie kent als Blue Tongue virus (onder andere zelfde –inheemse- vector!) en
waarvoor verschillende exotische paardachtigen (oa zebra’s) symptoomloos drager kunnen zijn.
In analogie met punt 1 kan de capaciteit die voor het uitbreiden van een signaleringsinfrastructuur, onder
andere met betrekking tot nascholing van dierenartsen, het uitbouwen van een syndroom surveillance
programma diergezondheid met dierenarts praktijken en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het
uitbouwen en installeren van tweede en derde lijns diagnsotiek bij het CVI, gebeuren op basis van een
risico-analyse. Voor de emerging zoonosen heeft een dergelijke risico-analyse plaatsgevonden in het
Emerging Zoonosen programma van het ministerie van LNV, echter voor de (zeer) besmettelijke
dierziekten nog niet.

Ad 3. Preventie, bestrijding en beheersing:
Terecht stelt de minister in haar beleidsnota dat het zwaartepunt van haar beleid gericht moet zijn op
preventie. Bestrijding en -mocht bestrijding niet effectief of zinnig zijn-, beheersing zijn in tweede
instantie belangrijke pijlers van haar beleid. Belangrijk in de ogen van het CVI zijn in dit kader, naast de in
punt 2 behandelde snelle signalering en detectie, de mogelijkheden die voorhanden zijn voor preventie,
bestrijding en beheersing. In het algemeen kan worden gesteld dat voor preventie oa de screening van
geimporteerde dieren op besmettelijke ziekten belangrijk is en daarnaast het voorh anden hebben van
vaccins of andere effectieve interventiemethoden. Vaccins indien beschikbaar spelen mogelijk een
ultieme rol in de beheersing van nieuwe infectieuze ziekten (en mogelijk zelfs in de beheersing van
stekende insecten), niet alleen bij de landbouwhuisdieren en gezelschapdieren, maar ook voor de in het
wild levende dieren en invasieve exoten. Voor bestrijding van zeer besmettelijke dierziekten bestaan
draaiboeken en protocollen, waarin het CVI als crisisorganisatie onder meer voor de diagnostiek en de
advisering staat aangeschreven (wettelijke taak). Echter, nog niet voor alle infectieuze ziekten die binnen
de onder 1 uitgelegde gewenste scoop van de beleidsnota vallen, bestaan dergelijke draaiboeken – of is
voldoende expertise en kennis beschik baar om invulling te geven aan nieuwe draaiboeken. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de mogelijke beheersing van stekende insecten bij verschillende diersoorten middels
bestrijdingsmiddelen, repellants of management en hygiene maatregelen. Het CVI pleit voor –eventueel
gebaseerd op een risico-analyse, zie punt 2- voor het inventariseren van de mogelijkheden van preventie,
bestrijding en beheersing (interventie) voor emerging infectious diseases. Belangrijk bij deze
inventarisatie is ook om de maatschappelijke en economische aspecten van preventie en interventie mee
te wegen.

Bekend is dat er weinig effectieve vaccins beschikbaar zijn voor nieuwe infectieuze ziekten. Immers in
het land van herkomst, vaak ontwikkelingslanden, bestaat onvoldoende kennis cq zijn er onvoldoende
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middelen beschikbaar om dergelijke effectieve vaccins te ontwikkelen en produceren. Aangezien er geen
bestaande markt is voor vaccins gericht tegen de voor het westen potentieel emerging infectious
diseases zal de reguliere farmaceutische industrie hier niet in investeren. Duidelijk voorbeeld hiervan was
de stand van zaken mbt Blue Tongue type 8 in 2006. Pas nu lijkt een redelijk effectief vaccin
beschikbaar. Op dit moment wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van een vaccin voor Rift
Valley Fever Virus, maar ook andere belangrijke nieuwe infectieziekten liggen op de loer, bijvoorbeeld
CCHFV. Voor de ontwikkeling van een vaccin voor CCHFV zijn laboratorium- en dierfaciliteiten nodig die
op dit moment in Nederland niet beschikbaar zijn. Kortom, er bestaan economische en andere
belemmeringen om dergelijke vaccins te ontwikkelen. Het CVI ziet een rol weggelegd voor de EU maar
ook voor het ministerie van LNV voor het initiëren en ondersteunen van dergelijke vaccin-ontwikkelingen,
onder meer door het faciliteren van publiek-private samenwerkingen (Immunovalley, Pieken in de Delta).

Drs. V. Rijsman
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