dierziekten

Brucella canis:

een opkomende zoönose?
Brucellose is een bacterieziekte bij honden die ook op de mens
overgedragen kan worden. Als een ziekte ook gevaarlijk is voor
de mens, noemen we dat een zoönose. Brucellose bij honden
is in Nederland zeldzaam; vóór 2016 zijn bij Dibevo geen
gevallen bekend. In 2016 is de ziekte in Nederland aangetoond
bij honden die uit met name Oost-Europa geïmporteerd waren.
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doodgeboorte, bij een reu vooral met het
sperma.

Behandeling

Brucella is een bacterie die in de cellen van
het zieke dier leeft. Dit betekent dat bestrijding

erg moeilijk is. Meestal wordt een langdurige
kuur met antibiotica gegeven, maar vaak blijft
de ziekte desondanks aanwezig in de hond.
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