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Rabiës 
 

Wat is rabiës? 

Rabiës is een zoönose die in Nederland nauwelijks meer voorkomt. De laatste 30 

jaar zijn slechts twee gevallen rabiës (opgelopen in het buitenland) beschreven.  

In Nederland vormt een beet van een vleermuis het grootste risico op een 

rabiësbesmetting, maar theoretisch is blootstelling ook mogelijk via 

geïmporteerde (huis)dieren of insleep door vossen of andere in het wil levende 

dieren. 

 

Hoe kan u het oplopen? 

Na een beet van een (geïnfecteerd) dier of de verzorging van een rabide persoon 

kan het rabiësvirus met het speeksel terechtkomen in het onderhuidse weefsel of 

in de spieren. Men neemt aan dat het virus zich in de spiercellen vermeerdert en 

als de concentratie hoog genoeg is, het zenuwstelsel binnendringt. 

 

De incubatieperiode bij de mens is meestal 20 tot 60 dagen. De incubatietijd is 

sterk afhankelijk van de locatie van de beet. 

   

Behandeling 

Na mogelijke besmetting dient binnen 48 uur gestart te worden met post-

expositie-rabiesbehandeling, omdat rabiës onbehandelbaar is na het optreden 

van klinische verschijnselen. Behandeling bestaat uit het schoonmaken van de 

wond met water en zeep en het ontsmetten met betadine of alcohol 70%, waarna 

een post-expostie-vaccinatie gegeven wordt. 

 

Het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt is een geïnactiveerd rabiësvirus, 

gekweekt op humane diploïde cellen (HCDV). In het buitenland, met name in de 

derde wereld, worden tevens vaccins gebruikt die gekweekt zijn op dierlijke 

cellijnen. De werkzaamheid van deze vaccins varieert van betrouwbaar tot 

onwerkzaam. Als niet bekend is met welk vaccin men in het buitenland (met 

name in een ontwikkelingsland) gevaccineerd is, dienen deze vaccinaties als niet 

gegeven te worden beschouwd. 

 

Preventie 

Het vaccineren tegen rabiës wordt in zijn algemeenheid niet zinvol geacht, omdat 

behandeling na mogelijke besmetting goed mogelijk is. Regelmatig werken met 

levende vleermuizen is wel een reden voor vaccinatie.  

In sommige landen zijn de noodzakelijke middelen niet aanwezig en daarom 

wordt voor die situatie preventief gevaccineerd. 


