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Non-Oï-Vibriocholeraein
oppervlaktewater:redentot
ongerustheid?
IR. H E N N O P. VAN D O K K U M , TNO-MEP
D R S . I N G R I D J.R. VISSER, G E Z O N D H E I D S D I E N S T VOOR D I E R E N

In het verleden isde bacterie Vibrio cholcrae
enkele malen aangetroffen bijplotseling gestorvenschapen engeitcn. Het betre/t hier niet de
stam die decholera-zickte bij de mens veroorzaakt, maar een verwante stam. Injnli 151517 is
de bacterie opnieuw aangetroffen inschapen uit
cengebied, waar zich onverklaarbaregezondheidsproblemen met veevoordoen. Vibrio cholcrae werdgezien als mogelijke oorzaak voorde
problematiek, waarbij het oppervlaktewater als
medium werd verdacht. Dit leidde tot ongerustheid bij lokale veehouders en het verantwoordelijke hoogheemraadschap.
Een bemonstering mNoordhollandse en Friese
oppervlaktewateren, waarvan dit artikel verslag
legt, wijst echter uit dat de bacterie tamelijk
algemeen voorkomt, ook ingebieden waargeeu
gezondheidsklachten wordengemeld. Er lijkt
ecu relatie tussen deaanwezigheid van V.cholcrae en het zoutgehalte van het oppervlaktewatei
te bestaan.

de lever V.cholerae gekweekt.

De bacterie V. choleraeisde afgelopen jaren
in de provincies Friesland en Groningen
gevonden bij gestorven landbouwhuisdieren,
zoals lammeren, schapen, een geit, kalveren en
jongvee [Visseretal, 1991;15197]. De dieren
waren na een korte, heftige diarree acuut
gestorven.

Vibrio cholerae in oppervlaktewater

Ook werd de vibrio aangetroffen bij een
aantal verworpen runderfoeten. De moederdieren hadden in dezegevallen géén ziekteverschijnselen vertoond. Debacterie was gevonden in degestorven dieren, en in een aantal
gevallen ook in het oppervlaktewatet rondom
de desbetreffende veebedrijven ofweidepercelen.
In de zomer van 1997werd V. cholerae aangetroffen in enkele gestorven schapen van een
melkveebedrijfin de provincie Noord-Holland, waar gedurende langere tijd onverklaarbaregezondheidsproblemen in de veestapel
voorkomen [VanDokkum eral, 1997].De schapen waren plotseling gestorven, en vertoonden
bij het pathologisch onderzoek een sterk overvulde waterige darminhoud, terwijl één
schaap bovendien een chronische ontsteking
van het buikvlies had.Tijdens het bacteriologisch ondetzoek werd uit dedarminhoud en
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Uit het buitenland zowel uit deVS
[Rhodes etal, 1985]enArgentinië, als ook
vanuit Europese landen alsde voormalige
DDR en Roemenië, wordt het ziekteverwekkend vermogen van V. choleraevoor landbouwhuisdieren aangegeven. Ook wordt aangegeven dat veelV. choleraenon-Oi stammen (zie
kader) als ziekteverwekker optreden voor de
mens en besmettingen veroorzaken door
direct contact met besmet water ofvia onvoldoende verhitte besmette visproducten.Als
belangrijkste niche voor V. choleraewordt een
waterrijk milieu genoemd, met een voorkeur
voor brakke omstandigheden [Colwell &Huq,
1994].Daat de meeste laboratoria de bacterie
waarschijnlijk niet routinematig als zodanig
onderkennen, wordt de pathogène betekenis
van de bacterie mogelijk onderschat. Speciale
aandacht dient dan ook uit te gaan naar waterrijke gebieden met een relatiefbtak karakter.

Op 10en 23augustus 1997zijn in totaal 34
monsters genomen op verschillende locaties in
Noord-Holland en Friesland. Alle monsters
zijn onderzocht op de aanwezigheid van
V. cholerae.Deresulraten zijn weergegeven in
tabel 1.In Friesland werd V. choleraeniet aan-

getroffen. InNoord-Holland werd de bactetie
aangetroffen in monsters uit locaties in de
Wieringermeer, het Geestmerambacht, de
Zijpe en deAmstelmeerboezem. In monstets
uit Wieringen, de Oosterpolder en deAnna
Paulownapolder isde bactetie niet aangetroffen. De bacterie lijkt in Noord-Holland dus
tamelijk algemeen te zijn.
Er isgeen relatie gevonden tussen het
landgebruik en het voorkomen van de bacterie.Gedurende het onderzoek isookeen rioolwatermonster geanalyseerd om te onderzoeken ofhet voorkomen van de bacterie samenhangt met nooloverstort, maar hierin werd
geenV. choleraeaangetroffen. In de overstortsloot werd de bacterie wel aangetroffen, op 5
meter afstand van de overstort. Het onderzochte rioolwater bleek overigens toxisch te
zijn in de Microtox test, diegebruik maakt van
een andere vibrio, namelijk V.jisheri.
Tijdens de bemonstering van de Noordhollandse monsterpunten zijn in het veld de
pH, de temperatuur, het geleidingsvermogen
(mS.cnr1), het zoutgehalte (promille) en her
zuurstofgehalte (mg.h1)gemeten. Het zoutgehalte lijkt een relatie te vertonen met het voorkomen van V. cholerae(zieafb. 1).
De bacterie komt vooral in relatief brakke
polders voor,vanafeen zoutgehalte van circa
0.7-0.8promille. Dit is in overeenstemming
met onderzoek van Colwell &Huq [1994],die
een lineair verband tussen het aantal V. choleraeen het zoutgehalte vonden, bij zoutgehalte
van 0.2 tot 2 promille (bij temperaturen groter
dan 17°C).Zij concludeerden dat de bacterie
een brakke ofestuariene soort is.
In vier monsters die nabij de spuisluizen
van deAmstelmeerboezem op het Balgzand
zijn genomen (onderdeel van de Waddenzee,
met een zoutgehalte van 27promille) isde bacterie niet aangetroffen.

Profiel: Vibrio cholerae
Serotype«
Momenreel zijn er meer dan 140serorypen (stammen) vanV. choleraebekend. Deserotypen Ol
en O139veroorzaken deepidemische cholera uitbraken bij de mens. De resterende serotypen
worden in het algemeen aangeduid als non-Oi/non-0139 stammen. Deze stammen veroorzaken diarree en bloedvergiftiging, maar ook klachten als ontstekingen aan de huid, ogen en
oten dooi contactinfecties. Door het RIVM isvastgesteld dat het in dit onderzoek gaat om nonOi/non-0139 stammen.
Habitat
Debacterie komt voornamelijk in brak oppervlaktewater voor. Vissen, schelpdieren en vogels
kunnen dragers en uitscheiders van de baccerie zijn.
Effecten
Bijde mens kan V. cholerae(non-Oi/non-0139) diarree,bloedvergiftiging, huidaandoeningen,
oorontsteking en oogontsteking veroorzaken. Bij landbouwhuisdieren zijn diarree en acute
sterfte bekend.
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aantal monsters isgeanalyseerd. Nader onderzoek in de vierjaargetijden en over meerdere
jaren is nodig om inzicht te krijgen in een
mogelijke seizoensinvloed en een veranderende incidentie. Voorts is het belangrijk om niet
te vergeten dat deze bacterie ook voor de mens
een aantal ziekteverwekkende eigenschappen
bezit, en bij uitbundige aanwezigheid in het
oppervlaktewater een bron van besmetting
kan zijn door direct ofindirect contact met dit
water, f

2.5

IV.cholerae aanwezig
DV. cholerae afwezig
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Iser nu reden tot ongerustheid? Het is
onduidelijk ofde aanwezigheid van V. cholerae
een nieuw verschijnsel is,ofdat de bacterie
altijd al in het Nederlandse oppervlaktewater
voorkomt. Tijdens een minder uitgebreid
onderzoek van het oppervlaktewater in 1994
werd de vibrio al aangetoond in een aantal sloten en vaarten van Friesland en Groningen
[Visser, 1994]. Hoewel V. cholerae is aangetroffen
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tamelijk algemeen voorkomen in het Noordhollandse oppervlaktewater dat de aanwezigheid van de bacterie opdit moment niet als
hoofdoorzaak voor de aldaar optredende
gezondheidsproblemen bij vee kan worden
gezien.Wel isduidelijk dat de bacterie in staat

Tabel 1

isom acute sterfte te veroorzaken bij jonge
dieren, en dat dieren met een verminderde
weerstand erggevoelig zijn.
Omdat in de landbouw het oppervlaktewater, vooral in de provincies Friesland, Groningen en Noord- en Zuid-Holland, als drinkwater voorveewordt gebruikt, ishet van
belang om een goed inzicht te krijgen in de
bacteriologische kwaliteit van dit oppervlaktewater, waarbij gezien de recente bevindingen
Vibriocholeraenadere aandacht verdient. Hierbij ishet van belang om tebepalen tot welke
serotypen deze vibrio's behoren, en te bestuderen ofdestammen ziekteverwekkende eigenschappen voor mens ofdier bezitten. Het hier
beschreven onderzoek betrof een éénmalige
bemonstering, waarbij slechts een beperkt

Non-Oi Vibrio cholerae serovars associated with enteric
disease in herbivores in Western Colorado.J. Clin. Mtcrob.
22:572- 575.
Visser I.J.R., E.A. ter Laak, N.W. van Dijk &W. Wouda [ïypij:
Toxigenic Vibrio cholerae non-Oi isolatedJrorn agoat in
the Netherlands. Vet. C)uart. 13:114-118.
Visser IJ.R. [1P94]:Non-Oi Vibrio cholerae mhet oppervlaktewater van Nederland. Ned. Tijdschr. Geneeskd. 138:2155215t,.
Visser I.J.R., P. Vellema, A.M. Weitenberg & E. Bik [1997}:
Einstige waterige diarreedoor Vibrio cholerae bij
lammeren. Tijdschr. Diergcneeskd. 122:600-603.

Aanwezigheid van V.chokraein Noord-Hollandse ( N - H ] en Friese (F) oppervlaktewateren in augustus 1997.
Een V betekent aangetroffen; een '-' betekent niet aangetroffen.

Locatienummer

Locatie

1

Wieringen (sloot)

2
3

Wieringermeer (sloot en kanaal)
Oosterpolder (sloten)

4
5

Geestmerambacht (sloten)
Zijpe- en Hazepolder (sloten)

6
7
8
9

Anna Paulownapolder (sloot en vaart)
Amstelmeerboezem (kanalen)
Amstelmeer (meer)
Balgzand (Waddenzee)

10
11
12

DeVeenhoop (sloten, haventje, plas)
Nabij Sneekermeer (sloten)
Terwispel (sloten)
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