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SAMENVATTING 

 

Rabiës of hondsdolheid is een gevreesde neurologische zoönose in vele ontwikkelingslanden in zowel 

Afrika als Azië, waar het virus een endemisch bestaan leidt. Het wordt veroorzaakt door een RNA-

virus dat voornamelijk wordt overgedragen door beten van geïnfecteerde dieren. Alle zoogdieren 

kunnen in principe geïnfecteerd worden, maar vooral carnivoren en vleermuizen spelen de hoofdrol in 

de cyclus van rabiës. Eenmaal het virus de hersenen van zijn gastheer heeft bereikt, ontwikkelt de 

patiënt een encefalitis waardoor deze zenuwsymptomen gaat vertonen. De ziekte eindigt in de meeste 

gevallen met sterfte indien niet tijdig behandeld wordt. Therapie bestaat uit een adequate 

wondbehandeling, een reeks vaccinaties en eventueel passieve immunisatie met immunoglobulines. 

Om een encefalitis te voorkomen moet deze behandeling zo snel mogelijk na de overdracht worden 

toegepast.  

Verschillende landen in Europa en Amerika zijn rabiësvrij verklaard als gevolg van het doorvoeren van 

doeltreffende controlemaatregelen. Massavaccinatie is de meest kosteneffectieve methode, hoewel 

controle van de reproductie van (straat)honden en vergiftiging van dieren ook vaak aangewend 

worden. Het is van groot belang dat de bevolking in endemische gebieden op de hoogte is van het 

bestaan en de risico’s van razernij.  

In Ethiopië wordt na eeuwen erkenning van de aandoening de impact ervan op de volksgezondheid 

nog steeds enorm ondergewaardeerd. Hierdoor schenken politieke instanties er maar weinig belang 

aan, met als gevolg dat de controle van rabiës in Ethiopië nog lang niet op punt staat. Zelden worden 

er vaccinatiecampagnes op touw gezet of worden straathonden geëlimineerd. Er wordt nog steeds 

veel gebruik gemaakt van Semple-vaccinaties, die vele neveneffecten met zich meebrengen in 

vergelijking met celculturen vaccins. Rabiës kon voor lange tijd enkel in het Ethiopian Health and 

Nutrition Research Institute (EHNRI) op een betrouwbare manier worden gediagnosticeerd met labo-

technieken waardoor vele gevallen niet werden erkend. In de toekomst is het cruciaal dat 

verschillende nationale en internationale instanties gaan coöpereren om deze verwaarloosde ziekte 

aan te pakken. Meerdere vaccinatiecampagnes, veilige en effectieve vaccins en meer onderzoek 

omtrent de epidemiologie en impact van rabiës in Ethiopië zouden kunnen bijdragen tot een 

doelgerichter controlebeleid. 
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INLEIDING 

Deze literatuurstudie handelt over de epidemiologie, impact en controle van rabiës in Ethiopië. 

Vooreerst wordt rabiës algemeen besproken waardoor men een beeld kan schetsen van de zoönose. 

Daaropvolgend wordt verder ingegaan op de problematiek omtrent rabiës in Ethiopië. Tenslotte 

worden de toekomstperspectieven besproken die nodig zijn voor een verbetering van het 

controlebeleid in Ethiopië. 

 

Rabiës is een aandoening veroorzaakt door een RNA-virus welke een encefalitis veroorzaakt die in de 

meeste gevallen tot sterfte leidt. De transmissie komt tot stand door contact met speeksel van 

besmette dieren of mensen. In principe kunnen alle zoogdieren besmet worden, maar vooral honden 

en andere caniene zoogdieren, alsook vleermuizen spelen een belangrijke rol in de overdracht. De 

encefalitis is te voorkomen indien snel wordt ingegrepen na de besmetting, met name door toepassing 

van de post-exposure profylaxis. Dit houdt in dat een patiënt met bijvoorbeeld een hondenbeet zo snel 

mogelijk een effectieve wondbehandeling ondergaat, gecombineerd met een vaccinatie en eventueel 

injecties met anti-rabiës immunoglobulines. Belangrijker is echter dat besmetting voorkomen wordt: 

controle van hondsdolheid kan gebeuren door het ondernemen van verschillende 

vaccinatiecampagnes van honden en/of wilde dieren en door het onder controle houden van de 

zwerfhonden populaties. De diergeneeskundige sector speelt hierin een zeer belangrijke rol. Vele 

gebieden in Europa en Amerika zijn rabiësvrij verklaard door het uitvoeren van doeltreffende 

preventiemaatregelen. Daarentegen leidt rabiës nog steeds een endemisch bestaan in vele 

ontwikkelingslanden van Afrika en Azië. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de talrijke 

straathonden die de cyclus van hondsdolheid onderhouden. Ook de bevolking van Ethiopië lijdt erg 

onder deze aandoening. Doch zijn studies betreffende de impact van deze ziekte in Ethiopië schaars. 

Hierdoor wordt rabiës in dit land nog steeds verwaarloosd door de politieke en overheidsinstanties met 

als gevolg dat er nog maar weinig controlemaatregelen worden uitgevoerd. Bovendien blijkt dat de 

plaatselijke bevolking dikwijls geen weet heeft van de risico’s van hondenbeten. Ook qua diagnose- en 

behandelingsmogelijkheden schiet Ethiopië tekort. Om deze redenen blijven de incidentie en 

mortaliteit van rabiës stijgen in Ethiopië. 
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LITERATUURSTUDIE 

1. Rabiës algemeen 

1.1. Situering 

 

Rabiës, of hondsdolheid of razernij, is een neurologische aandoening die al vele eeuwen erkend wordt 

als een gevaarlijke zoönose (Fekadu, 1982). De ziekte komt op verschillende plaatsen van de wereld 

voor en is zodoende ver verspreid. Vooral Afrika en Azië krijgen het nog steeds zwaar te verduren 

(Figuur 1). Rabiës wordt veroorzaakt door een RNA-virus behorende tot de orde Mononegavirales, 

familie Rhabdoviridae en genus Lyssavirus. Het rabiësvirus veroorzaakt een encefalitis waardoor de 

patiënten neurologische symptomen gaan vertonen (WHO, 2005). De aandoening eindigt meestal met 

sterfte. Willoughby et al. (2005) hebben aangetoond dat hondsdolheid kan genezen worden met het 

zogenaamde Milwaukee protocol. Deze therapie houdt in dat de patiënt gedurende een bepaalde 

periode in een kunstmatige coma wordt gehouden waardoor een natieve immuunrespons wordt 

opgewekt tegen het virus. De overdracht gebeurt via speeksel waardoor beten en direct contact met 

speeksel van aangetaste dieren en mensen de oorzaak zijn van de infectie. Men kan de ziekte 

voorkomen door na contact met een besmet dier post-exposure prophylaxis te benutten. Deze 

therapie wordt jaarlijks toegepast op meer dan 15 miljoen mensen wereldwijd (WHO, 2013). 

 

Figuur 1: Wereldwijde verspreiding van rabiës in 2009 (WHO, 2009). 

Er bestaan verschillende rabiësgerelateerde lyssavirussen wereldwijd, namelijk het Rabies virus 

(RABV), het Lagos bat virus (LBV), het Mokola virus (MOKV) en het Duvenhage virus (DUVV) (Nel en 
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Markotter, 2007). Later werden nog andere genotypes ontdekt: het European Bat virus 1 (EBLV-1), 

het European Bat virus 2 (EBLV-2) en het Australian Bat virus (ABLV) (Badrane et al., 2001). Recent 

onderzoek toonde aan dat er nog meer types bestaan, namelijk het Aravan virus (ARAV), het Khujand 

virus (KHUV), het Irkut virus (IRKV) en het West Caucasian Bat virus (WCBV) (Kuzmin et al., 2003; 

Kuzmin et al., 2005). De classificatie van deze nieuw ontdekte virussen is tot het heden nog niet 

bekend (Tabel 1). 

Tabel 1. Classificatie van Lyssavirussen (WHO, 2005). 

Fylo-
genetische 

groep 

Genotype Species Afkorting
1 

Geografisch 
voorkomen 

Potentiële vector(en) 

I 1 Rabies 
virus 

RABV Wereldwijd Carnivoren (wereldwijd), 

vleermuizen (Amerika) 

I 4 Duvenhage 
virus 

DUVV Zuid-Afrika Insectetende vleermuizen 

I 5 European 
Bat virus 
type 1 

EBLV-1 Europa Insectetende vleermuizen 
(Eptesicus serotinus) 

I 6 European 
Bat virus 
type 2 

EBLV-2 Europa Insectetende vleermuizen 

(Myotis sp.) 

I 7 Australian 
Bat virus 

ABLV Australië Fruitetende/insectetende 
vleermuizen 

(Megachiroptera/Microchirop
tera) 

II 2 Lagos Bat 
virus 

LBV Sub-
Saharisch 
Afrika 

Fruitetende vleermuizen 
(Megachiroptera) 

II 3 Mokola 
virus 

MOKV Sub-
Saharisch 
Afrika 

Onbekend 

- - Aravan 
virus 

ARAV Centraal-
Azië 

Insectetende vleermuizen 
(Myotis blythi) 

- - Khujand 
virus 

KHUV Centraal-
Azië 

Insectetende vleermuizen 
(Myotis mystacinus) 

- - Irkut virus IRKV Oost-Siberië Insectetende vleermuizen 
(Murina leucogaster) 

- - West 
Caucasian 
Bat virus 

WCBV Caucasia Insectetende vleermuizen 
(Miniopterus schreibersi) 

1
 ICTV = International Committee on Taxonomy of Viruses 

 

1.2. Epidemiologie 

 

Alle zoogdieren kunnen in principe besmet worden door het razernijvirus, maar de hond is de 

belangrijkste reservoirgastheer van de ziekte. De hond is dan ook de belangrijkste bron van infectie 

naar de mens toe en staat in voor meer dan 90% van alle dier-mens besmettingen (WHO, 1996). 

Andere belangrijke gastheren zijn vleermuizen, vossen en andere wilde carnivoren (WHO, 2005). 
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De overdracht van rabiës wordt artificieel ingedeeld in twee epidemiologische cycli: de urbane en de 

sylvatische cyclus. De eerste is gebaseerd op de hondenpopulatie in verstedelijkte gebieden. Omdat 

deze situatie het contact tussen mens en hond in de hand werkt, speelt deze cyclus de hoofdrol in de 

overdracht naar de mens toe (Cleaveland, 1998). De sylvatische cyclus omsluit de rabiësoverdracht in 

wilde dieren die in rurale gebieden leven. De rol van deze cyclus is in de meeste landen niet bekend 

door gebrek aan monitoring (Lembo et al., 2010). Er wordt gespeculeerd dat het onderhouden van de 

cyclus van het rabiësvirus in wildlife de volledige eliminatie belemmert in Afrika (Swanepoel et al., 

1993).  

Bepaalde groepen van mensen zijn meer gepredisponeerd voor rabiësbesmetting dan andere. Zo 

worden er vijf maal meer mensen geïnfecteerd wonende in rurale gebieden ten opzichte van urbane 

regio’s (Knobel et al., 2005). In deze streken zijn vaccinaties, nodig om de besmetting naar de 

hersenen tegen te gaan, weinig beschikbaar en ontoegankelijk wegens de verre afstanden naar 

gezondheidscentra. Ook kinderen worden sneller besmet met rabiës, dit is te wijten aan meer direct 

contact met honden en andere dieren waardoor ze vaker gebeten worden (Knobel et al., 2005). 

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bedraagt het aantal gestorven kinderen met een 

leeftijd beneden 15 jaar 30-50% van de 55 000 slachtoffers per jaar (WHO, 2013). Uit verschillende 

studies blijkt ook dat meer mannen het slachtoffer zijn van hondsdolheid dan vrouwen (Agarvval en 

Reddaiah, 2003; Herbert et al., 2012). Uit een studie van Deressa (2011a) blijkt dat in de periode 

2001-2009 60% mannen en 40% vrouwen getroffen zijn door deze zoönose. Onderzoek heeft 

vastgesteld dat er meer rabiësgevallen voorkomen in het warme zomerseizoen (Agarvval en 

Reddaiah, 2003). Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat de paartijd samenvalt met de 

zomertijd waardoor dieren meer in contact komen met elkaar en agressiever gedrag vertonen (Ali et 

al., 2010).  

 

1.3. Pathogenese 

 

Het razernijvirus verspreidt zich in besmette dieren en mensen via de zenuwbanen naar verschillende 

delen van het lichaam, in het bijzonder naar de speekselklieren, maar ook traanvloei, urine, serum en 

andere lichaamsvochten raken geïnfecteerd. De transmissie gebeurt dan ook voornamelijk door beten. 

Het kan ook overgedragen worden door krabben en contaminatie van wonden door likken (Haupt, 

1999). Er zijn gevallen beschreven van overdracht via inhalatie van aerosol en ernaast via 

transplantatie van organen van een besmette donor (Constantine, 1962; Srinivasan et al., 2005). De 

overdracht van rabiës gebeurt tussen dieren onderling, tussen dieren en mensen, en er is zelfs 

transmissie aangetoond tussen mensen onderling (Fekadu et al., 1996). Niet elke beet van een 

besmet dier resulteert in infectie en niet elke infectie leidt tot klinische symptomen (Cleaveland et al., 

2002). 

Wanneer het rabiësvirus zich in het lichaam bevindt, gaat het zich vermenigvuldigen in en rond de 

bijtwonde. Vervolgens penetreert het de lokale zenuwcellen en klimt het virus via de zenuwbanen op 
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richting het centrale zenuwstelsel. Vanuit de hersenen kan het virus spreiden naar de speekselklieren 

en andere delen van het lichaam (Charlton et al., 1983; WHO, 2005). 

Het klinische verloop treedt op in verschillende fasen. De eerste fase komt overeen met de 

incubatieperiode en is gelijk aan de periode tussen de initiële infectie – de beet van een besmet dier - 

en het optreden van symptomen. De incubatieperiode is afhankelijk van verschillende factoren en 

varieert van enkele dagen tot enkele maanden met een gemiddelde van twee tot drie maanden (WHO, 

2005). Er zijn eveneens gevallen beschreven waarbij de incubatieperiode zelfs enkele jaren bedroeg 

(Department of Health, 1997). Ten eerste bepaalt de lokalisatie van de beet hoe snel de patiënt 

symptomen zal vertonen. Des te dichter deze zich bevindt bij het hoofd/de kop, des te korter de 

incubatieperiode (Baltazard en Ghodssi, 1954; Shah en Jaswal, 1976). Verder spelen de 

uitgebreidheid en de ernst van de wonde een rol, alsook de hoeveelheid geïnoculeerde viruspartikels 

(Vial et al., 2006). Hierna volgt de prodromale fase die ongeveer 2 – 10 dagen in beslag neemt. Deze 

fase wordt gekenmerkt door het voorkomen van lokale symptomen zoals pijn, jeuk en zwellingen op 

de huid waar de beet heeft plaatsgevonden. Later gaan deze symptomen zich meer verspreiden over 

het hele lichaam waardoor er hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en anorexie optreedt. In de 

daaropvolgende neurologische fase heeft het virus de hersenen bereikt en stapelt het zich hier op 

waardoor een encefalitis optreedt. De patiënt lijdt aan koorts, hoofdpijn en een lethargische status. In 

een later stadium treden ook gedragsveranderingen op zoals agressief gedrag en angstigheid. 

Paralyse, hallucinaties en convulsies komen soms voor. Typisch voor het rabiësvirus krijgen besmette 

mensen te maken met hydrofobie, welke toe te schrijven is aan pijnlijke spasmen van de larynx en 

farynx. Aerofobie is eveneens karakteristiek voor een razernijbesmetting. De ziekte is progressief en 

leidt uiteindelijk tot comateuze toestand. Finaal sterft de patient als gevolg van paralyse van de 

ademhalingsspieren of het falen van het cardio-respiratoir stelsel (Haupt, 1999; Department of Health, 

1997). 

Bovenstaande pathogenese beschrijft de furieuze vorm van rabiës dewelke het meeste voorkomt. Er 

bestaat ook een atypische vorm van rabiës, namelijk de paralytische vorm. Patiënten lijdende aan 

deze vorm vertonen niet de klassieke symptomen, eerder zwakte tot paralyse van verschillende 

lichaamsdelen. Dikwijls vertonen deze patiënten geen symptomen (Vaish et al., 2011).  

 

1.4. Diagnose  

 

Op de eerste plaats moet men de ziekte differentiëren van andere neurologische aandoeningen. De 

waarschijnlijkheidsdiagnose wordt gesteld aan de hand van de klinische symptomen en de anamnese. 

Een beet van honden of andere dieren gecombineerd met neurologische verschijnselen wijzen sterk in 

de richting van een rabiësinfectie. Furieuze humane rabiës en caniene rabiës worden getypeerd door 

respectievelijk hydrofobie en aerofobie en door agressief gedrag (WHO, 2005). De paralytische vorm 

van rabiës daarentegen wordt dikwijls niet gediagnosticeerd door geen of atypische symptomen. 

Slechts vijftig procent van deze patiënten vertonen hydrofobie en/of aerofobie (Vaish et al., 2011). 
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De bevestiging van een rabiësinfectie kan gebeuren met verschillende methoden. Voor een post-

mortem diagnose maakt men gebruik maken van hersenstalen, meer specifiek de hersenstam, maar 

ook ruggenmergstalen, perifere zenuwbanen en speekselklieren worden aangewend (Barrat, 2001). 

Verschillende secreties en lichaamsvloeistoffen zoals speeksel, traanvocht, urine en serum worden 

benut voor de diagnose intra-vitam (WHO, 2005). Recent werd ontdekt dat men eveneens de 

diagnose van rabiës kan stellen met behulp van huidbiopten. Deze staalname is minder invasief dan 

de hersenstalen, verhoogt de sensitiviteit van bovenstaande diagnoseonderzoeken en kan bovendien 

toegepast worden bij levende mensen. Het staal wordt genomen ter hoogte van de nek (Dacheux et 

al., 2008). 

Ten eerste wordt gebruik gemaakt van de Fluorescent Antibody Test (FAT), welke een snelle manier 

is voor rabiësdetectie. Deze test wordt beschouwd als de gouden standaard voor rabiësdetectie en is 

gebaseerd op het aantreffen van antilichamen tegen het rabiësvirus. Hierbij wordt vooral gebruik 

gemaakt van hersenmonsters van verdachte dieren en huidbiopten van verdachte mensen (WHO, 

2005). Voor deze immunofluorescentietest is het van groot belang om verse stalen te gebruiken die 

nog niet ontbonden zijn, slechte stalen verlagen immers de sensitiviteit (David et al., 2002). 

Ten tweede speelt de Direct Rapid Immunohistochemical Test (dRIT) een belangrijke rol bij het 

bevestigen van rabiës. Deze onderzoeksmethode is gebaseerd op het isoleren van rabiës-

nucleoproteïne N antigeen. Om dit typerend antigeen op te sporen worden monoklonale antilichamen 

benut specifiek voor het N-antigeen. dRIT heeft als voordeel een zeer goedkope en betrouwbare test 

te zijn (Lembo et al., 2006; Madhusudana et al., 2012). Daarom wordt deze methode vooral 

aanbevolen voor het gebruik in ontwikkelingslanden. Enerzijds is de dRIT goedkoper als de gouden 

standaard FAT aangezien een lichtmicroscoop 10 maal minder kostbaar is dan de 

fluorescentiemicroscoop noodzakelijk voor de FAT. Anderzijds blijkt uit een studie dat beide testen 

vergelijkbaar zijn op basis van betrouwbaarheid (Dürr et al., 2008).  

Bovendien kan met het virus isoleren via verschillende methoden. Enerzijds kan men het virus 

opzuiveren door het te laten vermenigvuldigen in celculturen, zoals neuroblastomacellen. Anderzijds 

kan men het virus isoleren via het inoculeren in muizen, namelijk de Mouse Inoculation Test (MIT). 

Stukjes weefsel, speeksel of andere lichaamsvloeistoffen verdacht van rabiësinfectie worden 

ingebracht in de hersenen van een muis. Indien het weefsel daadwerkelijk het rabiësvirus bevat, gaat 

het virus zich vermenigvuldigen in de hersenen waardoor de muis neurologische symptomen gaat 

vertonen (Webster et al., 1976). Het gebruik van celculturen reduceert de duur van de test tot 1-2 

dagen in vergelijking tot de MIT waarbij men 12-15 dagen nodig heeft voor het stellen van de 

diagnose (WHO, 2005). In vergelijking met de FAT-test streeft deze test naar 100% sensitiviteit en 

specificiteit (Lembo et al., 2006). 

Ook de RT-PCR (Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction) wordt gebruikt voor de 

vaststelling van razernij. Hier wordt gebruik gemaakt van geïnfecteerd materiaal zoals speeksel, 

traanvocht, urine, serum of huidbiopten waaruit men het virus-RNA gaat isoleren. Dit RNA wordt 

vervolgens geamplificeerd tot grotere hoeveelheden nodig voor verdere genetische analyse. De 
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gevoeligheid van RT-PCR daalt hier niet bij ontbonden hersenstalen in tegenstelling tot FAT (Heaton 

et al., 1997; Kamolvarin et al., 1993). PCR is helaas een dure methode waardoor deze in 

ontwikkelingslanden praktisch niet wordt gebruikt.  

Als laatste kan men met een Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) het lyssavirus 

detecteren. Deze test is gebaseerd op het opsporen van het nucleocapsied-antigen. ELISA is een 

snelle test maar helaas nog niet commercieel beschikbaar voor rabiës (WHO, 2005). 

Vooraleer bovenstaande onderzoeksmethoden werden ontwikkeld, maakte men gebruik van 

histologie. Hiervoor bekeek men preparaten van hersenstalen onder de microscoop op zoek naar 

Negri Bodies (NBs) (King, 1999). Dit zijn acidofiele cytoplasmatische inclusies in geïnfecteerde 

zenuwcellen of neuronen. Door de lage sensitiviteit van deze techniek en de opkomst van de meer 

betrouwbare PCR- en fluorescentietechnieken, wordt deze diagnostische methode nog maar weinig 

toegepast (Lahaye et al., 2009). 

Alle stalen worden in het beste geval getest met ten minste twee verschillende diagnostische 

methoden voor absolute betrouwbaarheid (Barrat, 2001). 

 

1.5. Behandeling 

1.5.1. Post-exposure prophylaxis (PEP) 

 

Onder post-exposure prophylaxis (PEP) verstaat men in de eerste plaats een goede wondverzorging 

na de beet gevolgd door een meervoudige vaccinatietherapie, en dit liefst gecombineerd met rabiës-

immunoglobulines toediening. Welke behandelingen worden toegepast is afhankelijk van de graad 

van blootstelling aan rabiës (Tabel 2).  

De wondverzorging dient zo snel mogelijk toegepast te worden nadat men gebeten is door een 

mogelijk besmet dier of wanneer men in aanraking is geweest met speeksel ervan. De opgelopen 

wonde moet grondig uitgespoeld worden met zeep en water gedurende tenminste 15 minuten. 

Vervolgens wordt de wonde goed ontsmet met een substantie die virussen afdoodt zoals alcohol of 

joodtinctuur. Deze behandeling is een essentiële stap om een verdere verspreiding van het virus 

tegen te gaan (Department of Health, 1997; WHO, 2013). 

Afhankelijk van de blootstelling aan rabiës, is het sterk aan te raden dat een gebeten persoon zich zo 

snel mogelijk naar een medisch centrum begeeft om een reeks vaccinaties te ontvangen om 

eventuele spreiding van het virus naar de hersenen volledig uit te sluiten. Volgens de WHO moeten 

deze injecties gebeuren op dag 0, 3, 7, 14 en 28 na het opgelopen contact met een verdacht dier 

(WHO, 2005). Hiervoor kan onder andere verzwakt rabiësvirus gebruikt worden waardoor een stijging 

optreedt van de antilichaamproductie in het lichaam van de patiënt. Ze kunnen zowel intradermaal als 

intramusculair gegeven worden en worden toegediend in 4-5 dosissen met een booster twee jaar na 

de beet. Deze injecties zijn gebaseerd op weefsel- of celculturen en zijn dus zeer effectief, echter zijn 



 

9 
 

deze vaccinaties zeer kostelijk. Daarom zijn deze moderne vaccins in het verleden slechts weinig 

beschikbaar geweest in de meeste ontwikkelingslanden (Haupt, 1999). In deze landen heeft men dan 

ook lang gebruik gemaakt van hersenweefsel-vaccinaties. Deze goedkope vaccins bestaan uit 

antigenen afkomstig van rabiësgeïnfecteerde schapen- of muizenhersenen en worden intramusculair 

toegediend. De nadelen houden dan weer in dat ze minder werkzaam zijn en dat er bijwerkingen 

kunnen optreden waardoor ze als minder veilig worden beschouwd. De WHO heeft vastgesteld dat 

0,3-0,8 van 1000 mensen die deze therapie hebben ondergaan te maken krijgen met ernstige 

neurologische neveneffecten die zelfs soms lijden tot de dood (Knobel et al., 2005; WHO, 2005). Orale 

vaccinaties worden gebruikt voor het preventief bestrijden van rabiës bij dieren. Deze zijn gebaseerd 

op levende vaccinaties en worden vooral gebruikt bij het vrijwaren van rabiës in wildlife. Ze hebben 

geen tot weinig neveneffecten, zelfs niet bij overdoseringen (WHO, 2005). 

Bij categorie 3 worden de vaccinaties best gecombineerd met toediening van rabiës-antilichamen op 

de plaats van de beet om het virus te neutraliseren (Department of Health, 1997). Deze therapievorm 

wordt passieve immunisatie genoemd. De antilichamen zijn immunoglobulines die men geïsoleerd 

heeft uit gevaccineerde mensen of paarden. Ze staan in voor de eerste immuunrespons op de plaats 

van overdracht aangezien de lichaamsgebonden immuunrespons pas na enkele dagen op gang komt 

(WHO, 2005). De juiste dosis van deze anti-rabiës immunoglobulines moet worden geïnjecteerd in en 

rond de wonde. Indien dit anatomisch niet mogelijk is wordt de injectie intramusculair in de bilspieren 

gezet. Patiënten die in het verleden al een verzwakt rabiësvaccin hebben ontvangen, moeten deze 

behandeling niet meer ondergaan omdat ze al genieten van een bescherming op lange termijn. 

Besmette personen die in het verleden een Semple-vaccin gekregen hebben, dienen echter wel 

geïnjecteerd te worden met de immunoglobulines (Department of Health, 1997). 

Tabel 2. Gradaties van blootstelling aan het rabiësvirus en bijhorende therapie (Department of Health, 1997). 

Categorie 

van 
risico 

Type blootstelling  Therapie 

1 Dier laten likken aan huid. 

Dier voederen of aanraken. 

 

 Geen therapie indien de geschiedenis betrouwbaar 
is. Indien niet betrouwbaar, behandelen zoals voor 
categorie 2. 

 

2 Dier laten likken of knagen 
aan gewonde huid. 

Oppervlakkige niet-bloedende 
krab. 

 Correcte wondbehandeling toepassen en 
vaccineren. Anti-rabiës immunoglobuline therapie 
hoeft niet. 

Vaccinatie stoppen als het dier rabiës-negatief test 
met labonderzoek of als gezond blijft na een 
observatieperiode van 10 dagen. 

 

3 Dier laten likken aan 
mucosale membranen.  

Diepe bloedende beten of 
krabben. 

 Correcte wondbehandeling toepassen en 
vaccineren. Anti-rabiës immunoglobuline therapie 
uitvoeren gecombineerd met een anti-tetanus en 
antibiotica behandeling. 

Vaccinatie stoppen als het dier rabiës-negatief test 
met labonderzoek of als gezond blijft na een 
observatieperiode van 10 dagen. 
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1.5.2. Pre-exposure prophylaxis 

 

Voor bepaalde groepen van mensen die meer risico lopen op een rabiësbesmetting wordt er 

aanbevolen om zich preventief te laten vaccineren. Tot deze mensen behoren onder andere 

dierenartsen, dierenverzorgers, laboratorium medewerkers en reizigers in streken waar rabiës veel 

voorkomt (WHO, 2005). Deze vaccinatiereeks bestaat uit drie injecties, geproduceerd in celculturen, 

op dag 0, 7 en 21 of 28. Een booster wordt elke twee tot drie jaren gegeven (Department of Health, 

1997).  

1.5.3 Milwaukee protocol 

 

Het Milwaukee protocol is een experimentele behandeling ontwikkeld voor humane patiënten 

geïnfecteerd door het rabiësvirus. Deze therapie werd in 2004 succesvol toegepast bij een adolescent 

van vijftien jaar die hondsdolheid had opgelopen door een beet van een vleermuis. De werking van 

het protocol is gebaseerd op het kunstmatig in coma houden van de patiënt gecombineerd met het 

toedienen van antivirale geneesmiddelen. De coma zorgt ervoor dat de hersenactiviteit worden 

onderdrukt waardoor het virus geen dysfunctie van de hersenen kan uitoefenen. Onderdrukking van 

de infectie door de antivirale geneesmiddelen laat de patiënt toe een natieve immuunrespons op te 

bouwen door antilichamen aan te maken tegen het virus (Willoughby et al., 2005). Dit protocol is reeds 

meerdere malen toegepast bij rabiëspatiënten maar helaas levert deze experimentele therapie niet 

steeds de gewenste resultaten (Aramburo et al., 2011). 

1.5.4. Palliatieve behandeling 

 

Eenmaal het virus de hersenen heeft bereikt, is de ziekte nog zelden omkeerbaar (Willoughby et al., 

2005). Daarom kan men enkel het leven van de patiënten zo comfortabel mogelijk maken. Pijnstillers 

en vloeistoftherapie zijn aangewezen, alsook spierrelaxantia om spierspasmen te controleren. 

Angstremmers worden aanbevolen om hallucinaties te beheersen (Department of Health, 1997; WHO, 

2005). Gode et al. (1976) hebben gedemonstreerd dat patiënten lijdende aan rabiës wel degelijk 

langer leven dankzij een intensieve symptomatische therapie.  

In deze fase hebben anti-rabiës vaccinatie en immunoglobulines helaas geen enkel nut meer 

(Department of Health, 1997). 

 

1.6. Controle  

1.6.1. Dierenpopulaties inperken 

 

Preventie van humane rabiës heeft enkel kans op slagen indien de caniene rabiës evenzeer 

gecontroleerd wordt. Zo wordt het hoofdreservoir, waarin het virus overleeft, verdreven waardoor de 

besmettingsgraad gaat afnemen. De hondenpopulatie verminderen is dan ook een goede 

controlemaatregel. Hiervoor dient men eerst gegevens betreffende de omvang van de populatie en de 
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verspreiding van het virus na te gaan. Op basis van deze data kan men een efficiënt 

controleprogramma opstarten om het aantal honden zo snel mogelijk en op een ethisch aanvaardbare 

manier te doen dalen. Het belangrijkste doel is om de reproductie van straathonden tegen te gaan, dit 

noemt men Animal Birth Control (ABC). Door het opstarten van zo een sterilisatiecampagne wordt niet 

alleen de reproductie teniet gedaan maar ook het gedrag van de reuen getemperd waardoor het 

aantal hondenbeten tevens gaat afnemen. Helaas is voor deze actie een enorm budget nodig en 

voornamelijk ook steun van de overheid. Een andere techniek om de grote hondenpopulaties te 

bedwingen is het gewoonweg afmaken van straathonden door afschieten of door vergiftiging met 

bijvoorbeeld strychnine. Geen enkele studie heeft ooit kunnen bewijzen dat deze controlemaatregel op 

zichzelf een reductie kan opleveren van het aantal honden. Dit kan verklaard worden door de hoge 

geboortecijfers in grote hondenpopulaties. Bovendien wordt deze techniek ethisch afgekeurd door 

onder andere de WHO. Het afmaken van straathonden kan wel goede resultaten verwezenlijken in 

combinatie met andere controlemaatregelen, zoals massavaccinatie (Bogel, 1987; WHO, 2005). 

Overigens worden er ook verschillende methoden aangewend om de populaties van belangrijke wilde 

gastheren van het rabiësvirus in te perken. Jagen, vergiftigen en vergassen zijn de meest gebruikte 

technieken. Ook deze preventiemaatregelen hebben een lage effectiviteit, tenzij ze gecombineerd 

worden met immunisatie van de wilde dieren met behulp van orale vaccinaties (WHO, 2005). 

1.6.2. Massavaccinatie van honden en wilde dieren  

 

Vaccinatiecampagnes zijn tevens een zeer goede oplossing voor rabiësbestrijding aangezien het virus 

geen kans meer krijgt voor verdere verspreiding binnen zijn gastheer. De controle van caniene rabiës 

wordt beschouwd als een meer kosteneffectieve preventie van humane rabiës dan post-exposure 

behandeling (Bogel en Meslin, 1990). Hiervoor heeft men de steun nodig van zowel economische als 

politieke instanties. Daarenboven moet de plaatselijke bevolking voldoende onderricht worden 

waardoor gedomesticeerde honden voldoende deelnemen aan de vaccinatiecampagnes (Cleaveland, 

1998; WHO, 2005). Uit studies blijkt dat de incidentie van razernij kan gereduceerd worden met 90% 

of meer wanneer de hondenpopulaties voor minstens 70% een immuniteit hebben opgebouwd als 

gevolg van vaccinaties (Coleman en Dye, 1996; Cleaveland et al., 2003). Een studie in rurale 

gebieden van Tanzania toonde aan dat de vraag naar humane post-exposure vaccinaties kan 

teruglopen als gevolg van een vaccinatiebescherming van 60-70% bij honden. Ook de incidentie van 

caniene rabiës en het aantal gerapporteerde hondenbeten bij mensen namen af bij deze bepaalde 

vaccinatiegraad (Cleaveland et al., 2001). Helaas worden deze percentages zelden behaald door 

middel van vaccinatiecampagnes in Afrika (Perry et al., 1995). 

De vaccins bestaan uit een orale entstof die op drie terreinen kan benuttigd worden: distributie van 

deze middelen aan eigenaars van honden, vaccins plaatsen op vooraf geselecteerde plaatsen om 

rabiës bij wilde dieren uit te roeien en ten slotte vaccinaties toedienen aan honden die vrij op straat 

leven. Vaccinatiecampagnes voor honden van eigenaars moeten worden uitgevoerd op centrale 

plaatsen in de steden. De gevaccineerde honden worden geïdentificeerd en geregistreerd en aan de 
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eigenaars wordt een vaccinatiecertificaat toegekend. In de meeste campagnes werd het vaccin gratis 

verstrekt (Cleaveland et al., 2003).  

Bij vaccinatiecampagnes is het van groot belang dat ook puppy’s deelnemen aan deze campagnes 

aangezien zij dikwijls een grote rol spelen in de overdracht van rabiës naar mensen. Dit wordt echter 

zelden toegepast. Door hoge puppysterfte gaan vele vaccinaties verloren, en bovendien wordt de 

sterfte van jonge gevaccineerde honden dikwijls foutief gelinkt met de voorafgegane vaccinatie (Kaare 

et al., 2009). 

Het nadeel van deze toepassing is dat vaccinatiecampagnes gewoonlijk slechts jaarlijks herhaald 

worden. Daar de omvangrijke hondenpopulaties gekenmerkt worden door een hoog geboorte- en 

sterfgetal blijft het virus zich verspreiden in de niet-gevaccineerde honden die geboren worden in de 

periode tussen twee campagnes in (Cleaveland, 1998; WHO, 2005). 

Massavaccinatie werd al succesvol toegepast in West-Europa waar het onderhoudsreservoir van het 

rabiësvirus de vos is. Bij deze actie heeft men jarenlang orale vaccinaties in welbepaald aas uitgezet 

met als doel hondsdolheid ook te vrijwaren uit de hondenpopulatie (Müller, 2000). Ook in Zuid- en 

Centraal-Amerika heeft men lonende resultaten behaald met vaccinatiecampagnes. Dit bewijst de 

werkelijke effectiviteit van deze methode (Belotto et al., 2005). Orale vaccinaties kunnen ook hun 

steentje bijdragen in ontwikkelingslanden in regio’s waar het aantal straathonden zeer hoog is en deze 

honden dus ontoegankelijk zijn voor parenterale vaccinatie (WHO, 2005). 

1.6.3. Educatie van de bevolking 
 

Het is van cruciaal belang dat de lokale bevolking op de hoogte is van de transmissie en de gevolgen 

van rabiës om zo het risico op overdracht te vermijden. Allereerst moeten zij inzien dat contact met 

speeksel van besmette honden of andere dieren, zoals een beet, een potentieel gevaar inhoudt voor 

een infectie met rabiës. Het is dus van cruciaal belang om lichamelijk contact met honden of wilde 

dieren die zich ziek, vreemd of agressief gedragen zoveel mogelijk te vermijden. Indien men toch 

gebeten wordt, moet men zich zo snel mogelijk naar een medische instantie begeven voor verdere 

hulp of moet men zelf het initiatief nemen om de wonde zo snel mogelijk zorgvuldig te wassen en 

ontsmetten (Agarvval en Reddaiah, 2003; Herbert et al., 2012).  

Kinderen vormen hierbij een belangrijk onderdeel omdat zij het meeste contact hebben met honden 

zonder te beschikken over de geschikte kennis betreffende de risico’s (Knobel et al., 2005). 

Educatie kan gebeuren op verschillende manieren, vooral door posters, artikels in de krant en 

aankondigingen op de radio en televisie. 

1.6.4. Administratie 

 

Wegens het gering aantal uitgevoerde studies en onderzoeken in verband met de impact van rabiës in 

ontwikkelingslanden zijn er weinig juiste data en cijfers beschikbaar in verband met de prevalentie en 

mortaliteit ervan. Hierdoor wordt deze zoönose enorm onderschat waardoor de respectievelijke 
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regeringsinstanties er weinig belang aan hechten (Knobel et al., 2005). Een goede surveillance zou 

een oplossing kunnen bieden om aan te tonen dat deze aandoening wel degelijk een gevaar vormt 

voor zowel mens als hond. Het is noodzakelijk om meer onderzoek uit te voeren omtrent het 

werkelijke aantal humane en caniene slachtoffers met als doel de ware impact van rabiës te kunnen 

schetsen. Ook gegevens betreffende het aantal gebeten mensen en epidemiologische data kunnen 

daarbij helpen (Lembo et al., 2010; WHO, 2005). Registratie van het aantal honden in verschillende 

regio’s zou eveneens kunnen bijdragen tot de controle van rabiës. Hierdoor kan men een betere 

schatting bekomen van de hondenpopulaties in steden waar rabiës endemisch voorkomt. Men kan zo 

eenvoudiger de opzet van verschillende controlemaatregelen toepassen, zoals de massavaccinatie 

(WHO, 2005; Yimer et al., 2012). 

 

1.7. Impact 

 

Terwijl rabiës in ontwikkelde landen grotendeels gecontroleerd is, wordt het in de ontwikkelingslanden 

beschouwd als één van de meest verwaarloosde tropische ziektes, waar vooral de rurale regio’s 

ernstig onder lijden (Bourhy et al., 2010; Wandeler, 2008). In Tanzania bijvoorbeeld heeft een studie 

aangetoond dat de werkelijke incidentie van rabiës 10 tot 100 maal hoger ligt dan oorspronkelijk 

geschatte waarden (Cleaveland et al., 2002). De wereldwijde mortaliteit van humane rabiës wordt 

geschat op 55 000 sterfgevallen per jaar, met 56% van het dodenaantal in Azië en 44% in Afrika 

(Knobel et al., 2005). In totaal is dus 99% van het dodenaantal afkomstig van de ontwikkelingslanden 

(WHO, 2005). Wegens gebrekkige mogelijkheden voor de bestrijding van deze aandoening in 

ontwikkelingslanden, blijft rabiës een toenemend probleem met een alsmaar stijgend aantal fatale 

gevallen in vele regio’s in sub-Saharisch Afrika en Azië (Cleaveland et al., 2002; Perry, 1995; WHO, 

2005). In vele van deze ontwikkelingslanden waar rabiës een endemisch bestaan leidt, is men 

derhalve nog steeds niet in staat het rabiësgetal te reduceren (Deressa et al., 2010). Deze 

problematiek is te wijten aan diverse redenen. Vooreerst heerst er nog steeds een felle stijging in het 

bevolkingsaantal in de meeste ontwikkelingslanden, en neemt ook de hondenpopulatie voortdurend in 

omvang toe. Bijgevolg is de kans op contact tussen geïnfecteerde en niet-geïnfecteerde gevallen veel 

groter waardoor het aantal besmette mensen/dieren blijft stijgen (Cleaveland, 1998; WHO, 2005). Ten 

tweede is deze problematiek toe te kennen aan het gebrek aan kennis omtrent de werkelijke impact 

van de aandoening. Het is van groot belang om humane en caniene rabiësgevallen te rapporteren, 

maar helaas wordt dit zelden toegepast in ontwikkelingslanden. Door te weinig beschikbare accurate 

data betreffende de incidentie en mortaliteit wordt er nog steeds weinig belang gehecht aan de 

aandoening door zowel gezondheids- als overheidsinstanties (Lembo et al., 2010; WHO, 2005). Als 

derde reden ligt de onwetendheid aangaande de epidemiologie van het rabiësvirus aan de basis. 

Deze kennis zou kunnen helpen bij het begrijpen van de rabiësoverdracht en dus de opbouw van 

effectieve controlemaatregelen. Afrika heeft weinig middelen te bieden voor het plannen van een 

uitgebreide epidemiologische surveillance. Bovendien moet men met verschillende hinderpalen 

rekening houden voor het plannen van een massavaccinatie om falen te beletten. De meerderheid 
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van de hondenpopulaties in Afrika zijn straathonden en dus ontoegankelijk voor vaccinatie. 

Daarenboven kunnen vele eigenaars van honden zich de kosten van een vaccinatie niet permitteren 

of zijn ze niet in staat om zich naar de vaccinatieplaats te begeven wegens slechte infrastructuur. Voor 

een vaccinatiecampagne is het cruciaal om kennis te hebben over de grootte van de hondenpopulatie 

in dat gebied. Helaas zijn hieromtrent dikwijls weinig gegevens beschikbaar (Lembo et al., 2010). Ook 

aan goede betrouwbare diagnosetechnieken schieten vele ontwikkelingslanden tekort wegens slecht 

uitgeruste laboratoria. Dit is onder andere te wijten aan het beperkte budget dat beschikbaar is voor 

de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. De soms gebrekkige mogelijkheden voor een efficiënte 

behandeling is eveneens het resultaat van te weinig financiële steun (Lembo et al., 2010; WHO, 

2005).  

De gemiddelde kost voor een rabiës-vaccinatie is $ 39,5 in Afrika en $ 49,5 in Azië. Wanneer bij deze 

behandeling ook rabiës immunoglobulines worden toegediend kunnen de kosten al snel oplopen tot $ 

110 per patiënt. In totaal reiken de jaarlijkse kosten ten gevolge van rabiës in Afrika en Azië tot $ 

583,5 miljoen, dit is vooral toe te schrijven aan de uitgaven aan PEP. Rabiës heeft ook een belangrijke 

economische last tot gevolg door zijn effect op veehouders. Vooral in Afrika en Azië weegt deze 

impact zwaar door met een gemiddeld jaarlijks verlies van $ 12,3 miljoen (Knobel et al., 2005; WHO, 

2005). 

 

2. Rabiës in Ethiopië 

 

2.1. Situering 

 

Ethiopië is één van de grootste landen van Afrika met een totaal oppervlakte van 1,1 miljoen km
2
 en 

een bevolkingsaantal van ongeveer 91 miljoen inwoners. Het behoort tot de ontwikkelingslanden met 

een GDP van slechts $ 94,4 in 2012 volgens de Real Clear World (2012). 

Razernij wordt al enkele eeuwen erkend in Ethiopië daar er reeds behandelingen tegen hondenbeten 

werden beschreven in de medische literatuur vanaf de 17
de

 eeuw (Fekadu, 1982). De eerste 

rabiësuitbraak bij straathonden werd gerapporteerd in 1903 in Addis Abeba (Yimer, 2001). Rabiës 

komt voor in alle regio’s van Ethiopië (Zewde, 1997). Tot op heden is men nog niet in staat geweest 

het rabiëscijfer te doen dalen in Ethiopië. Dit is grotendeels te wijten aan de onwetendheid betreffende 

de impact van de ziekte als gevolg van het niet beschikken over betrouwbare gegevens omtrent de 

mortaliteit en incidentie van rabiës (Jemberu et al., 2013; Tefera et al., 2002). 

 

2.2. Epidemiologie 

 

Het razernijvirus heeft een endemisch bestaan in de hondenpopulatie in Ethiopië. Volgens een studie 
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wordt deze populatie geschat volgens mens/hond ratio’s op 1:6 in urbane regio’s en 1:8 in de rurale 

streken (Zewde, 1997). Volgens een andere studie wordt er geschat dat er 1 hond per 5 gezinnen 

gehouden wordt (Deressa et al., 2010). In Addis Abeba werd de populatie in 1982 geschat op 150 000 

– 200 000 straathonden (Fekadu, 1982). Wegens gebrek aan middelen kan deze hondenpopulatie 

moeilijk worden gereduceerd waardoor het aantal besmettingen elk jaar blijft toenemen. In de North-

Gondar Zone in Ethiopië heeft men een caniene rabiës incidentie geregistreerd van 412,8 per 100 000 

honden in de periode april 2009 - maart 2010. Ethiopië kent twee soorten straathonden: de echte 

straathond en de hond met eigenaar. Het onderscheid is niet altijd eenvoudig te maken daar de 

meeste honden in het bezit van mensen eveneens op de straat rondzwerven en enkel naar de 

eigenaar gaan voor voeding. De kat is de tweede belangrijkste gastheer van rabiës in Ethiopië die 

instaat voor een aantal humane besmettingen (Yimer et al., 2002). Paarden en runderen spelen een 

bijrol in de cyclus van rabiës in het land waardoor rabiës eveneens verantwoordelijk is voor een 

economische impact die invloed heeft op de plaatselijke bevolking (Jemberu et al., 2013; Okell et al., 

2013). De rurale cyclus echter bestaat uit zoogdieren die buiten de verstedelijkte gebieden leven, 

namelijk de wilde dieren zoals de Ethiopische wolf (Canis simensis), de gevlekte hyena (Crocuta 

crocuta) en de gelada (Theropithecus gelada).  

De Ethiopische wolf of Abessijnse wolf (C. simensis) komt voor in de hooglanden van Centraal-

Ethiopië (Bale Mountains National Park) en behoort tot meest bedreigde hondachtigen. Razernij is 

onder andere een belangrijke oorzaak van de extinctie van deze wolvenpopulatie (Vial et al., 2006). 

Omdat deze dieren in roedels leven wordt de besmetting ervan bevorderd. Ook contact met 

gedomesticeerde honden kan aanleiding geven tot hondsdolheid bij de Ethiopische wolf (Laurenson et 

al., 1997; Randall et al., 2004). 

De gevlekte hyena (C. crocuta) is eveneens verantwoordelijk voor de overdracht van rabiës in 

Ethiopië. Deze solitaire aaseter vangt af en toe ook zelf wild. Indien het wild of de karkassen besmet 

zijn met rabiës kan de hyena hierdoor ook besmetting oplopen. In tegenstelling tot andere diersoorten 

vertoont deze echter geen symptomen die kunnen wijzen op een rabiës. Hersen- en 

speekselonderzoek van besmette hyena’s toont slechts een lage virale hoeveelheid aan. De oorzaak 

voor dit verschijnsel is echter onbekend. Er wordt verondersteld dat hyena’s immunologisch resistent 

worden door veelvuldige blootstelling als gevolg van agressief gedrag onderling bij het samentroepen 

rond grote karkassen (East et al., 2001; Wong, 2001). 

 

2.3. Diagnose 

 

Het Ethiopian Health and Nutrition Research Institute (EHNRI) gelegen in Addis Abeba was voor lange 

tijd het enige centrum waar de bevestigingsdiagnose van rabiës kon uitgevoerd worden. Hier worden 

levende dieren verdacht van rabiës tien dagen in quarantaine gehouden en geobserveerd. Bovendien 

worden hersenstalen van verdachte gestorven of gedode dieren ook getest met de FAT-test. Indien 

deze methode slechte resultaten oplevert wegens ongeschikte staalname of foutieve testuitvoering, 
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wordt gebruik gemaakt van de MIT. Recent zijn vier andere gezondheidscentra en diergeneeskundige 

laboratoria in Ethiopië bekwaam om de diagnose van rabiës uit te voeren. Andere gezondheidscentra 

in Ethiopië kunnen enkel rabiës vaststellen bij dier of mens aan de hand van klinische symptomen. 

Hydrofobie bij de mens is sterk diagnostisch, net zoals gedragswijzigingen (bv. agressie) bij dieren 

(Tabel 3; Deressa, 2011a; Deressa 2012). 

Tabel 3: Aantal geteste en aangetaste dieren en mensen in de periode 2008-2012 (Deressa, 2011a; Deressa, 
2012). 

 2008 2009 2010
1 

2011 2012 

Rabiës bij dieren      

Aantal geteste 
honden 

67 224 336 103 425 

Rabiës-positieve 
honden 

46 183 262 77 282 

Rabiës-negatieve 
honden 

21 41 74 26 143 

Aantal andere 
geteste 
gedomesticeerde 
dieren 

12 15 22 12 86 

Rabiës-positieve 
dieren 

10 11 20 11 80 

Rabiës-negatieve 
dieren 

2 6 2 1 6 

Aantal geteste wilde 
dieren 

10 11 4 3 4 

Rabiës-positieve 
wilde dieren 

7 5 4 3 3 

Rabiës-negatieve 
wilde dieren 

3 6 3 6 6 

 

Rabiës bij mensen 

     

Aantal rabiës-
positieve gestorven 
mensen bevestigd 
door labotesten 

- - - - - 

Aantal rabiës-
positieve gestorven 
mensen gebaseerd 
op observatie van 
symptomen 

35 46 28 34 28 

Aantal mensen met 
hondenbeten 

1539 1740 689 1137 531 

1
 De gegevens voor 2010 zijn afkomstig uit het meest recente artikel van Deressa (2012) aangezien deze waarden verschillen 

van de gegevens voor 2010 zoals beschreven in het artikel van Deressa (2011a). 

 

2.4. Behandeling 

 

Het EHNRI heeft het Fermi-vaccin, een Semple vaccin, op de markt gebracht. Dit type bestaat uit een 

suspensie van hersenweefsel van schapen en wordt gebruikt om zowel mensen als honden te 

beschermen tegen de symptomen van hondsdolheid. Het mensenvaccin bestaat uit een 5% 
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suspensie van het hersenweefsel en het dierenvaccin uit 20% (Tabel 4; Deressa et al., 2010). Post-

exposure behandeling bestaat uit 17 injecties van dit vaccin die subcutaan worden toegediend in de 

regio rond de navel (Deressa, 2011b). 

Tabel 4: Jaarlijkse anti-rabiës vaccinatie productie in EHNRI voor mens en dier tussen 2001 en 2009 (Deressa et 
al., 2010). 

Dosissen/jaar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Dierenvaccin 21400 4363 7634 10118 5000 11380 6640 9260 9260 

Mensenvaccin 6263 19800 8000 11322 11294 14832 16996 20334 21832 

Totaal 27663 24163 15634 21440 16294 26212 23636 29594 31092 

 

Volgens de WHO zijn deze Semple-vaccinaties niet geschikt voor de mens aangezien ze zeer pijnlijk 

zijn en erge neveneffecten kunnen veroorzaken zoals allergische reacties, encefalitis, partiële 

paralyse en zelfs sterfte. Daarom hebben in 2009 Russische wetenschappers bijgedragen tot het 

ontwikkelen van rabiës vaccinaties gebaseerd op celculturen. Hierdoor wordt deze veiligere en 

effectievere vaccinatievorm nu meer en meer toegepast in Ethiopië en verder verspreid in het hele 

land (Tabel 5 en 6; AIHA, 2009).  

Tabel 5: Het gebruik van verschillende types diergeneeskundige vaccins in de periode 2008-2010 (Deressa, 
2011a).  

 2008 2009 2010 

Aantal geproduceerde 
hersenweefselvaccins 

9260 9260 2660 

Aantal toegediende 
hersenweefselvaccins 

9260 9260 2660 

Aantal geproduceerde 
celcultuurvaccins 

N/A N/A N/A 

Aantal geïmporteerde 
celcultuurvaccins 

N/A N/A 15000 

Aantal toegediende 
celcultuurvaccins 

N/A N/A 15000 

Totaal $ besteed aan 
diergeneeskundige 
vaccinaties 

N/A N/A $ 11500 

 

Tabel 6: Het gebruik van verschillende types humane vaccins in de periode 2008-2010 (Deressa, 2011a). 

 2008 2009 2010 

Aantal geproduceerde 
hersenweefselvaccins 

20334 21832 20707 

Aantal toegediende 
hersenweefselvaccins 

20334 21832 20707 

Aantal geproduceerde 
celcultuurvaccins 

N/A N/A N/A 

Aantal geïmporteerde  

celcultuurvaccins 

N/A N/A N/A 

Aantal toegediende 
celcultuurvaccins 

N/A N/A N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

Aantal personen die 
Pre-Exposure 
Prophylaxis hebben 
ontvangen 

N/A N/A N/A 

Aantal personen die 

Post-Exposure 
Prophylaxis hebben 
ontvangen 

1539 1740 1580 

Totaal $ besteed aan 
humane vaccinaties 

N/A N/A N/A 

 

Heb gebruik van rabiës immunoglobulines in Ethiopië is onbekend als gevolg van het ontbreken van 

gegevens (Deressa, 2011a). 

In rurale gebieden in Ethiopië wordt dikwijls gebruik gemaakt van traditionele anti-rabiës 

kruidengeneesmiddelen voor het behandelen van hondenbeten. Deze gebieden liggen dikwijls ver 

verwijderd van de steden waardoor er in feite weinig tot geen ziekenhuizen of andere publieke 

gezondheidszorgcentra in de buurt zijn. Helaas is de effectiviteit van deze herbal remedies onbekend. 

Deze veel gebruikte therapie in Ethiopië wordt beschouwd als een belangrijke oorzaak van het hoog 

aantal sterfgevallen ten gevolge van razernij wegens zijn ongekende doeltreffendheid (Yimer et al., 

2012). Deressa et al. (2010) hebben aangetoond dat vele fatale humane slachtoffers in Ethiopië 

vooraf geholpen werden door een kruidengeneesheer. Een veel gebruikte therapie in Ethiopië zijn de 

wortels van een bepaalde pompoensoort (Cucurbitacae) die gedroogd en geplet worden tot een 

poeder. Dit poeder wordt dan oraal toegediend met een lepel melk of honing. Ook de bijt- of 

krabwonden kunnen behandeld worden met kruiden, zoals look gemengd met nug oil. Dit mengsel 

wordt opgewarmd en vervolgens aangebracht op de wonde (Pankhurst, 1970). Volgens een recente 

studie geeft 84% van de onderzoeksgroep aan dat deze herbal remedies als effectief worden 

beschouwd als management tegen rabiës. Dit onderzoek toont aan dat er vooral wijwater gebruikt 

wordt ter behandeling van hondenbeten (Jemberu et al., 2013).  

 

2.5. Controle  

 

In enkele steden in Ethiopië worden sporadisch controlemaatregelen georganiseerd. Deze bestaan uit 

massavaccinatie van honden en eliminatie van straathonden door sterilisatie en vergiftiging (Tabel 7). 

Animal Birth Control of het steriliseren van honden wordt sinds 2008 toegepast in geselecteerde 

regio’s in Addis Abeba. Ook worden sindsdien jaarlijks een gemiddelde van 4500-4600 honden 

gevaccineerd in de hoofdstad (Deressa, 2011b). Deze inspanningen zijn echter niet voldoende om 

rabiës te vrijwaren uit Ethiopië daar de maatregelen te verspreid over het land worden uitgevoerd en 

vooral te weinig gebeuren (Yimer, 2001). Deze problematiek is te wijten aan het beperkte budget voor 

de volksgezondheid en tevens de onderwaardering van de aandoening waardoor de overheid er 

weinig belang aan hecht. Het gebrek aan controlemaatregelen is ook deels toe te schrijven aan de 

beperkte infrastructuur en de povere communicatiemiddelen. Hierdoor bereiken maar weinig 

hersenstalen de meestal slecht uitgeruste laboratoria. Ook geïnfecteerde mensen zijn minder geneigd 
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om zich naar een gezondheidscentrum te begeven enerzijds door de slechte infrastructuur en 

anderzijds door de armoede die er heerst (King, 1999).  

Regelmatige toepassing van massavaccinatie met vooral de nadruk op jonge honden zou het falen 

van vaccinatiecampagnes een uitkomst kunnen bieden. Alsook het markeren van gevaccineerde 

honden kan nuttig zijn om deze van niet-gevaccineerde honden te onderscheiden (Yimer et al., 2012). 

Een studie heeft gedemonstreerd dat in 2005-2007 het aantal rabiësgevallen gereduceerd werd in en 

rond Addis Abeba als gevolg van een vaccinatiecampagne gecombineerd met de eliminatie van 

straathonden. Deze studie heeft eveneens kunnen vaststellen dat het werkelijke aantal honden 

besmet met rabiës in en rond Addis Abeba onderschat wordt wat te wijten is aan het grote aantal 

zieke honden dat niet verder wordt onderzocht (Ali et al., 2010). 

Tabel 7: Controlemaatregelen uitgevoerd in Ethiopië in de periode 2005-2009 (Deressa, 2011b). 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Massavaccinatie 10765 5716 8928 4567 4468 

Vergiftiging 8214 5716 18982 4567 2000 

Sterilisatie - - - - 280 

 

2.6. Impact 

 

De incidentie van rabiës in Ethiopië is niet geheel bekend omdat betrouwbare studies naar de 

werkelijke incidentie en mortaliteit ontbreken. Het gevolg van de onwetendheid van de impact is dat er 

jaarlijks nog steeds veel mensen sterven aan rabiës in Ethiopië. Het juiste aantal is niet geweten. Er 

wordt geschat dat er per jaar 10 000 personen sterven aan razernij en meer dan 40 000 Ethiopiërs 

een post-exposure therapie ondergaan. Deze schattingen doen vermoeden dat Ethiopië één van de 

hoogste incidenties van rabiës telt ter wereld, namelijk 18,6 gevallen per 100 000 personen (Deressa, 

2011b; Fekadu, 1997). Volgens andere studies zou de mortaliteit betreffende rabiës geraamd worden 

op respectievelijk 18 per 100 000 en 126 per 100 000 personen (Haupt, 1999; Deressa et al., 2010). 

Deze resultaten verschillen aanzienlijk. Daarbij hebben twee andere onderzoeken dan weer 

vastgesteld dat respectievelijk in de periode 1992-1993 464 humane gevallen van rabiës zijn 

vastgesteld volgens het EHNRI en 2,33 per 100 000 mensen slachtoffer waren in de North-Gondar 

Zone in de periode april 2009 - maart 2010 (Fekadu, 1997; Jemberu et al., 2013). Vele mensen die 

besmet zijn met rabiës laten zich niet behandelen met PEP. Enerzijds is dit te wijten aan het gebrek 

aan kennis van deze personen waardoor zij niet beseffen welk risico zij lopen. Anderzijds bevinden 

mensen wonende in rurale gebieden zich te ver van de centra of kunnen ze zich geen behandeling 

veroorloven (Bourhy et al., 2010). De kosten voor deze behandelingskuren leggen een zware druk op 

het beperkte volksgezondheidsbudget. Een daling van de incidentie van rabiës kan dus bijdragen aan 

een betere volksgezondheid en eveneens een mindere last voor het volksgezondheidsbudget. Aan 

controlemaatregelen zijn eveneens hoge kosten verbonden. Deze komen voort uit het controleren van 
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caniene rabiës, zoals het ondernemen van een massavaccinatie van honden, en de dure 

diagnosemethoden (Cleaveland, 1998: Cleaveland et al., 2003). 
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BESPREKING 

 

Rabiës wordt beschouwd als een belangrijke en gevaarlijke zoönose, doch wordt deze aandoening 

nog steeds verwaarloosd in vele endemische streken, zoals Ethiopië. Hier wordt door gebrek aan data 

over de incidentie en mortaliteit van rabiësgevallen slechts weinig belang gehecht aan de controle van 

het rabiësvirus. Ook de schaarse beschikbaarheid van gegevens over de epidemiologie van de 

aandoening heeft als gevolg dat de eigenlijke impact van rabiës zowel op mens als dier niet geheel 

bekend is (Cleaveland et al., 2001). Bijkomend is dat de behandeling ervan nog niet helemaal op punt 

staat aangezien de veilige en effectieve celcultuur vaccins nog niet overal in Ethiopië voor handen 

zijn. Recent zijn deze vaccins meer en meer beschikbaar in verschillende streken in Ethiopië door de 

hulp van Russische experten (AIHA, 2009). Bovendien is de anti-rabiës immunoglobuline therapie 

slechts zelden beschikbaar. Helaas wordt nog steeds vaak gesteund op herbal remedies. Alhoewel 

fatale rabiësgevallen talrijk voorkomen in heel Ethiopië, wordt er toch weinig belang aan gehecht, 

deels te wijten aan de onwetendheid van de bevolking over het virus. Educatieprogramma’s voor de 

lokale Ethiopiërs zijn dan ook zeer welkom, doch worden maar zelden toegepast (Haupt, 1999). 

Toekomstgericht streeft de WHO naar de ontwikkeling van alternatieve technologieën in 

ontwikkelingslanden met als doel een betere behandeling en controle te kunnen uitoefenen. Zo is men 

gestart met het ontwerpen van orale vaccinaties voor het vaccineren van grote hondenpopulaties en 

wil men de dure anti-rabiës immunoglobulines vervangen door een monoklonale anti-lichamen cocktail 

(WHO, 2005). 

Naar mijn oordeel is het cruciaal dat er meer onderzoekers interesse tonen in deze problematiek 

waardoor men hogere instanties zoals de overheid kan overtuigen dat rabiës wel degelijk een groot 

probleem is voor de bevolking. Studies omtrent de werkelijke incidentie en mortaliteit zijn broodnodig 

om de werkelijke impact in te schatten. Vele aspecten over de epidemiologie en immunologie zijn ook 

nog niet gekend, zoals de rol van de verschillende gastheren van rabiës in de overdracht en de duur 

van de opgebouwde immuniteit als gevolg van een vaccinatiecampagne. Deze gegevens zouden 

nochtans een steentje kunnen bijdragen tot een beter controlebeleid in de toekomst (Vial et al., 2006). 

Daarnaast zouden in de toekomst meer nationale en internationale organisaties moeten samenwerken 

om de controle van rabiës in Ethiopië aan te pakken. Vooral massavaccinaties van gedomesticeerde 

honden en straathonden in verschillende steden zouden een uitkomst kunnen bieden, eventueel 

gecombineerd met destructie of orale immunisatie van de wilde straathonden. Bovendien is het van 

groot belang dat de bevolking op de hoogte is van de risico’s van hondsdolheid. Men zou onder 

andere met behulp van enquêtes kunnen nagaan welke doelgroepen men moet bereiken om meer 

kennis te verstrekken inzake rabiës. Volgens een studie in Addis Abeba zijn kinderen jonger dan 

vijftien jaar dikwijls het slachtoffer van rabiës (Yimer et al., 2012). Men zou dan bijvoorbeeld 

infosessies kunnen organiseren in de scholen om hen meer bewust te maken van de risico’s van 

lichamelijk contact met dieren. Als laatste is het een prioriteit dat de verspreiding van de meer veilige 

vaccins gebaseerd op celculturen wordt toegepast over heel het land, rurale gebieden inbegrepen. 
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