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Hoofdpunten
•
•

In 2018 werd via de verplichte melding geen enkel geval van tularemie gerapporteerd.
Sinds 2012 werd er jaarlijks (tot en met 2017) minstens 1 geval van tularemie
gerapporteerd in België.

Informatiebron
•
•

Meldingsplichtige infectieziekte in de drie regio’s.
Diagnose gebeurt in het referentielaboratorium van Sciensano dat instaat voor de isolatie
en de moleculaire typering van Francisella tularensis en voor serologische tests.

Epidemiologie
In 2018 werd geen enkel geval van tularemie gemeld via de systemen van verplichte
melding. In 2017 werden er nog 5 gevallen gemeld en werd er ook voor de eerste keer
een geval in Vlaanderen gemeld.

Figuur 1: Aantal gerapporteerde gevallen van tularemie per jaar, België, 2012-2018
(Bron: verplichte melding)
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Belang voor volksgezondheid
In België werden tussen 1950 en 2017 in totaal 14 gevallen van tularemie gerapporteerd,
waarvan 11 gevallen tussen 2012 en 2017. Van 2012 tot 2017 werd er jaarlijks minstens 1
geval gerapporteerd, met in 2017 zelfs 5 gevallen (waarvan een eerste geval in Vlaanderen).
Het leek er dus op dat de incidentie van tularemie aan het stijgen was, al speelde een
verhoogde waakzaamheid vermoedelijk ook een rol. Dit laatste was reeds in 2016 merkbaar
door een stijging van het aantal serologische testen uitgevoerd door het
referentielaboratorium.
Dat er in 2018 geen geval werd gemeld, geeft geen uitsluitsel over een eventuele stijging van
de incidentie van tularemie. De komende jaren zullen hierin meer duidelijkheid brengen.
In onze buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland wordt er de laatste jaren alvast wel een
stijging van het aantal gevallen waargenomen.
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•
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