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Wetenschappelijke naam
Bonamia ostreae Pichot, Comps, Tigé, Grizel & Rabouin, 1980 [1]

De oesterparasiet Bonamia ostreae is van oorsprong afkomstig uit Californië en 
werd van daaruit via oestertransport geëxporteerd naar Europa (in 1979). De 
aanwezigheid van de soort op het Belgisch grondgebied (Oostendse Spuikom)
werd pas in 1998-1999 bevestigd, al stemt dit alllicht niet overeen met het jaar 
van de eerste introductie. In Frankrijk, Nederland en België verdween de inheemse 
Platte oester Ostrea edulis nagenoeg volledig ten gevolge van deze parasiet. 
Infectie met deze bloedcelparasiet veroorzaakt bij Platte oesters ontstekingen, die 
na twee à drie jaar vaak de dood tot gevolg hebben. Zowel de Japanse oester 
Crassostrea gigas als de mossel Mytilus edulis blijken resistent.
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Oorspronkelijke verspreiding

De oesterparasiet kwam oorspronkelijk enkel voor in Californië en werd van daaruit via 
oestertransporten geëxporteerd naar andere staten in de Verenigde Staten (Washington 
en Maine), Canada (Brits Columbia) en Europa [2]. 

Eerste waarneming in België

Deze parasiet moet zich na 1979 ook langs de Belgische kust en in de Spuikom van 
Oostende verspreid hebben [3]. Een precieze datum voor de eerste Belgische waarneming 
is echter niet duidelijk, maar de parasiet verspreidde zich – na de eerste observaties in 
Frankrijk in 1979 – wel razendsnel over heel Europa, via het transport van oesters tussen 
oesterkwekerijen. Nadat een eerste poging (1934-1974) voor het opzetten van een 
integrale kweek met Platte oesters Ostrea edulis in de Spuikom werd stopgezet door een 
te slechte waterkwaliteit [4, 5], wilde men vanaf 1996 een nieuwe poging wagen. Indien niet 
kan aangetoond worden of een nieuwe kweekplaats al dan niet Bonamia-geïnfecteerd is 
(zoals toendertijd het geval was voor de Spuikom), is het volgens een Europese richtlijn 
verboden besmette oesters binnen te brengen in dit gebied [6]. Omdat Bonamia al sinds 
1979 wijdverspreid was in Europese oesterkwekerijen [7] en geen enkel Europees land 
de garantie kon geven dat hun oesters Bonamia-vrij waren, moest men gecertificeerde 
Bonamia-vrije Platte oesters uit Canada importeren [6]. Door een Europees importverbod 
voor Canadese oesters, was men echter al snel verplicht om Platte oesters uit Europa te 
gebruiken [8]. De hoop om introductie van de parasiet in de Spuikom te vermijden bleek dus 
ijdel: ook de Spuikom bleek in 1998-1999 aangetast door de parasiet [6].

Verspreiding in België

Een onderzoek naar de aanwezigheid van de oesterparasiet in de Spuikom in 2008 – 
uitgevoerd door het (toenmalige) nationale referentielaboratorium voor bacteriologische en 
virale besmettingen bij tweekleppige weekdieren, in opdracht van het FAVV – bleek positief 
[9]. Er zijn echter geen recentere gegevens beschikbaar over de huidige infectiegraad in de 
Spuikom en/of de Belgische kustzone [10].   

Verspreiding in onze buurlanden

De oesterparasiet werd in juni 1979 voor het eerst in Europa gesignaleerd in gekweekte 
Platte oesters in L’Ile Tudy (Zuid-Bretagne, Frankrijk) [11]. Kort hierna werd de aanwezigheid 
van de parasiet in bijna alle oesterkwekerijen in Bretagne vastgesteld [12]. Kenmerkend 
was de bijzonder hoge mortaliteitsgraad [11]. Ondanks de aanwezigheid van deze parasiet 
worden er nog steeds Platte oesters in deze regio gekweekt, zij het met een sterk 
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verminderd rendement (-90%) [13]. Het percentage geïnfecteerde Platte oesters varieert 
doorheen de jaren tussen 2 en 37%, met een gemiddelde rond 13% [14].

Na de introductie in Frankrijk verspreidde de parasiet zich snel via het transport van 
kweekoesters [15]. Zo werd Bonamia ostreae in 1980 aangetroffen in Asturia (Spanje) 
[16], Denemarken [15] en Nederland. In Nederland gebeurde de introductie in Yerseke 
(Oosterschelde) met oesters afkomstig uit Frankrijk. Door strikte preventiemaatregelen 
kon de introductie van de oesterparasiet in het aangrenzende Grevelingenmeer tot 1988 
uitgesteld worden [17]. In de hierop volgende periode (1989-2006) betrof de infectiegraad in 
het Grevelingenmeer tijdens de lente ongeveer 15% [18].

In Groot-Brittannië wordt de oesterparasiet gemeld vanaf 1982 [19] en in Ierland vanaf 1987 
[20]. De oesterparasiet is ondertussen wijdverspreid langs de Europese kusten, van Marokko 
tot Denemarken [21]. De Deense Limfjordregio blijft echter gevrijwaard van deze parasiet [22]. 

Wijze van introductie

De oesterparasiet is waarschijnlijk in Europa geïntroduceerd via de import van besmette 
Platte oesters uit de Verenigde Staten (Californië) [23]. 

Factoren waardoor deze soort zo succesrijk is in onze contreien

Er is nog weinig geweten over de levenscyclus van Bonamia ostreae [13], waardoor het moeilijk 
is om de exacte redenen voor zijn succes te achterhalen. Zo is de wijze waarop oesters 
geïnfecteerd raken nog niet gekend [13]. Wel is geweten dat Platte oesters geïnfecteerd 
kunnen raken indien ze geplaatst worden in een regio waar de parasiet aanwezig is [24]. 
Hoewel de parasiet meestal wordt aangetroffen in bloedcellen (hematocyten), komt hij 
soms ook voor buiten de cellen, vooral rond de kieuwen van de oester. Daarom wordt er 
vermoed dat de parasiet via de kieuwen van de oester in het water terecht kan komen, om 
vervolgens nabijgelegen oesters (eveneens via de kieuwen) te infecteren [13].

Wat waarschijnlijk een rol heeft gespeeld in de snelle verspreiding van de parasiet in Europa 
is het feit dat de Platte oesters in kwekerijen regelmatig onderhevig zijn aan stressfactoren 
– zoals verplantingen en stockage in bassins – waardoor ze extra gevoelig worden voor 
infecties [17]. 

Factoren die de verspreiding beïnvloeden

Het transport van Platte oesters heeft deze parasiet naar Europa gebracht, terwijl 
secundaire transporten hebben bijgedragen tot een verdere verspreiding van deze exoot 
binnen Europa [21]. Aanvankelijk werd aangenomen dat enkel de Platte oester Ostrea edulis 
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als vector voor de oesterparasiet kon dienen, maar daar bestaat intussen twijfel over. 
Bonamia ostreae zou ook in het weefsel van non-typische gastheren zoals de Japanse 
oester Crassostrea gigas – een belangrijke kweeksoort – kunnen overleven, zonder daarbij 
schade aan te richten [25-27]. Ook de mossel Mytilus edulis is immuun voor de aanvallen van 
deze protist [21]. De Platte oester is over het algemeen minder bestand tegen schommelingen 
in temperatuur, zoutgehalte of andere omgevingsvariabelen, waardoor volledige populaties 
Platte oesters kunnen worden uitgeroeid [6]. 

Omdat de larven van de Platte oester hun eerste 8 tot 10 dagen binnenin de mantelholte 
van de oester doorbrengen, kunnen besmette moederdieren deze larven infecteren. 
Vervolgens dragen deze larven tijdens hun planktonische fase bij tot de verspreiding van 
de parasiet [13].

Naast de Platte oester worden ook vele andere soorten oesters belaagd, bv. Ostrea 
angasi, Ostrea chilensis, Ostrea puelchana, Ostrea denselamellos, Crassostrea ariakensis 
en Crassostrea angulata [28]. De oesterparasiet wordt daarnaast ook in zoöplanktonstalen 
en in het weefsel van andere macro-ongewervelden teruggevonden [29]. 

Verzwakte oesters lijken vatbaarder voor infecties [18]. Onder het toekomstige klimaatscenario 
bestaat de kans dat de vatbaarheid voor besmetting en/of mortaliteit van Platte oesters 
zal toenemen met hogere temperaturen van het zeewater [18], lagere zoutgehaltes [18] en 
een lagere voedselbeschikbaarheid [30]. Aan de andere kant lijkt de oesterparasiet zelf 
makkelijker te overleven bij hogere zoutgehaltes (> 35 psu) [31]. Ter vergelijking: het zeewater 
in de Noordzee heeft een zoutgehalte van ongeveer 35 psu.

(Potentiële) effecten en maatregelen

Eenmaal een Platte oester besmet is, veroorzaakt de parasiet ontstekingen in het 
kieuwweefsel en afbraak van het bindweefsel [12]. Doordat de oesterparasiet ook de 
bloedcellen (hematocyten) binnendringt leidt infectie tot uitputting van de oester, die 
uiteindelijk een hongerdood sterft [32]. De aanwezigheid van de parasiet kan na twee à drie 
jaar tot de dood van de gastheer leiden [12]. In sommige populaties kan de sterfte tot wel 
90% bedragen [15]. 

In Frankrijk, Nederland en België verdween de Platte oester nagenoeg volledig na de 
introductie van deze parasiet [33]. In Frankrijk daalde de productie van de Platte oester van 
20.000 ton per jaar in de jaren ’70 tot 1.800 ton in 1995 [34]. Ondanks de aanwezigheid van 
de parasiet blijft het mogelijk om in geïnfecteerde gebieden oesters te kweken omdat de 
infectie enkel oesters ouder dan twee jaar doodt, en de Platte oesters zich reeds na één 
jaar kunnen voortplanten [14].
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Als maatregel werd op Europees niveau een richtlijn gepubliceerd dat de invoer van 
schelpdieren, afkomstig uit besmette en niet-besmette regio’s, aan een controle 
onderwerpt, teneinde de import van besmette oesters tegen te gaan [15]. Daarnaast zouden 
alle potentiële vectoren – dus niet alleen schelpdieren – moeten worden gecontroleerd op 
de aanwezigheid van Bonamia ostreae, vooraleer deze van besmette naar niet-besmette 
sites met oesterculturen getransporteerd worden [29].

Er werd al heel wat onderzoek uitgevoerd om na te gaan hoe men de kans op infectie zou 
kunnen verkleinen. Een studie in Galicië (Spanje) toonde aan dat oesterculturen op een 
diepte van 1 à 2 meter, die aan vlotten in het water hingen, minder geparasiteerd werden 
dan oesters die gekweekt werden op een diepte van 8 tot 9 meter. De verklaring hiervoor 
was dat de infectiesnelheid hoger was indien de oesters zich dichter bij de zeebodem 
bevonden [35]. 

Uitbraak van de oesterparasiet Bonamia ostreae treedt op bij temperaturen van 12 tot 20 
°C en zou dus kunnen gelimiteerd worden door het hanteren van lagere temperaturen in de 
kweekculturen, alhoewel hierbij de weerstand van de oester tegen infecties waarschijnlijk 
ook zal dalen [30]. Algemeen kan de kans op infectie verminderd worden door het contact 
tussen al dan niet besmette oesters te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door te streven 
naar een lagere densiteit of het vernietigen van besmette exemplaren, hoewel dit in een 
cultuur van duizenden op elkaar gepakte dieren niet vanzelfsprekend is [36].

Tenslotte wordt er ook gezocht hoe men populaties van Platte oesters kan bekomen die 
immuun zijn voor besmetting met de oesterparasiet. Studies tonen aan dat het succesvol 
kweken van resistente Platte oesterpopulaties mogelijk is [37, 38]. Dit proces staat echter nog 
niet op punt aangezien men kampt met bijkomende problemen zoals inteelt, wat dan weer 
leidt tot verzwakte populaties die minder goed tot ontwikkeling komen [39]. 

Specifieke kenmerken

De oesterparasiet behoort tot de protisten. Dit zijn ééncellige organismen met een celkern 
(eukaryoot) waarin het erfelijk materiaal zit opgeslagen. Dit in tegenstelling tot bacteriën die 
geen celkern hebben en prokaryoten genoemd worden [40].

De oesterparasiet is amper 2 tot 4 µm groot [7] en veroorzaakt bij schelpdieren (vooral 
oesters) ontstekingen in het kieuwweefsel en afbraak van het bindweefsel. De parasiet 
dringt binnen in de bloedcellen (hematocyten) van de gastheer. In één bloedcel kunnen 
meer dan 10 exemplaren van de parasiet voorkomen. Voortplanting van deze parasiet 
gebeurt door dwarsdeling [12, 41]. Na verloop van tijd zal een geïnfecteerde bloedcel 
sterven en openscheuren waardoor de parasieten vrijkomen. Via het zeewater kunnen ze 
vervolgens door andere oesters gefilterd worden en in het kieuwweefsel terecht komen. 
De parasiet wordt meestal dodelijk voor de Platte oester als deze een leeftijd van twee à 
drie jaar bereikt heeft [15].
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Bij besmetting gaan de oesters vaker beginnen gapen en een gele tot zwarte verkleuring 
en/of letsels vertonen aan de kieuwen, de mantel en de verteringsklieren. Veel besmette 
oesters blijven er echter normaal uitzien, wat het niet evident maakt om besmette van 
niet-besmette oesters te onderscheiden met het blote oog. Daardoor is de parasiet 
soms al sterk verspreid op het moment van detectie. Ondertussen werden verschillende 
moleculaire laboratoriumtesten ontwikkeld om besmetting ondubbelzinnig te kunnen 
vaststellen [15]. Men gaat besmette oesters op tweejarige leeftijd oogsten, dus vooraleer 
de besmetting dodelijk wordt voor de oester. De parasiet vormt geen risico voor de mens 
bij consumptie [9, 42]. 
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