
Opkomende dierziekten 
Informatiebrochure voor veehouders

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

VEEHOUDERS



2 3

Opkomende dierziekten 
Informatiebrochure voor veehouders

Verantwoordelijke uitgever :

Herman Diricks

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 

AC - Kruidtuin, Food Safety Center

Kruidtuinlaan 55 B-1000 

Brussel

Eindredactie :  Clavier Valentine, Patigny Xavier

Opmaak en vormgeving : Jan Germonpré, Nir Shemmer, Gert Van Kerckhove

Drukkerij  :   AFSCA

Vertaling  :   Vertaaldienst van het FAVV

Wettelijk depot D/2009/10.413/5

© FAVV - september 2019

Copyright en beeldmateriaal:

P 8 (a en d), p 35, p 45 (a): Saegerman C., Reviriego-Gordejo F.,  

Pastoret P.-P. (2008). Bluetongue in northern Europe. -  

World Organization for Animal Health and University of Liege (ed.),  

Paris, France, 88 pp. - ISBN 978-92-9044-719-1

P 15 (blauwtongvirus) en 45 (b): CODA-CERVA

P 8  (b): Sylvie Lecollinet, AFSSA, Maisons-Alfort, France

P 8 (c) en p 45 (c, d en e): Lonnie King, Centers for  

Disease Control and Prevention, Atlanta, USA

Alle andere foto’s zijn ofwel eigendom van het FAVV of behoren tot het publieke domein. 

 Voor overname beeldmateriaal: contacteer ons.

Deze brochure is eveneens beschikbaar in het Frans Gedrukt op papier dat voldoet aan het FSC-label.



2 3

Opkomende dierziekten 
Informatiebrochure voor veehouders



4 5

Voorwoord
Bepaalde epidemische dierziekten werden nog nooit waargenomen door 

de huidige generatie veehouders en dierenartsen in België.

Het risico op introductie van dergelijke ziekten, waarvan er enkele voor de 

deur van Europa staan, of zelfs reeds aanwezig zijn, is echter wel degelijk 

reëel. Getuige hiervan de dierziekten die het meest recent zijn opgedoken in 

bepaalde Lidstaten (blauwtong, hoogpathogene aviaire influenza, Afrikaanse 

varkenspest,...).  De globalisering van vervoer, handel en toerisme, alsook de 

klimaatverandering doen dit risico op insleep toenemen.

Deze brochure heeft tot doel de veehouders te informeren over de huidige 

toestand en de toekomstige verwachtingen in verband met opkomende 

dierziekten en hen duidelijk te maken welke rol  zij kunnen spelen om het 

optreden van deze ziekten te voorkomen, de verspreiding ervan te beperken 

en/of de bestrijding te kunnen uitvoeren.

Een informatiebrochure voor de dierenartsen is eveneens beschikbaar.
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Inleiding
De Europese Unie en Belgie krijgen regelmatig te maken met epidemieën 

van opkomende dierziekten zoals vogelgriep (aviaire influenza), blauwtong 

(bluetongue), Afrikaanse varkenspest, enz.

Deze ziekten kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor zowel de 

volksgezondheid en de dierengezondheid als op economisch en sociaal vlak.  

Omwille van hun sociaal-economische impact hebben deze ziekten vooral 

betrekking op de primaire dierlijke productiesector, in het bijzonder op de 

veehouders.

Gezien de complexiteit van deze problematiek betekenen de opkomende 

dierziekten een echte uitdaging, zowel vandaag als morgen.  Het is immers 

zeker dat wij in de toekomst nog zullen worden geconfronteerd met het 

opkomen van nieuwe dierziekten.

Alle operatoren betrokken bij de dierengezondheid hebben een rol te 

spelen, enerzijds om het optreden van deze ziekten te voorkomen en 

anderzijds om ze te bestrijden wanneer zij zich toch voordoen in een land of 

een gebied.

In dit verband is het van het allergrootste belang dat de professionelen en 

in het bijzonder de veehouders worden betrokken. Zij zijn immers goed 

geplaatst om het optreden van deze ziekten te voorkomen, door op hun 

bedrijf passende bioveiligheidsmaatregelen (1) te nemen en dit op advies 

van hun dierenarts.  “Voorkomen is beter dan genezen”.

1   Bioveiligheidsmaatregelen zijn preventieve maatregelen, zoals bijvoorbeeld reinigen en ontsmetten, die in een 
bedrijf kunnen worden toegepast om het optreden van dierziekten te voorkomen of het risico ervan te beper-
ken.  Verder in de brochure worden hiervan enkele voorbeelden gegeven.
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Bovendien zijn de veehouders, omdat zij dagelijks met de dieren op hun 

bedrijf omgaan, de eerste personen die ongewone symptomen kunnen 

vaststellen en die hun dierenarts tijdig kunnen verwittigen, voordat de 

opkomende dierziekte zich verspreidt en er een epidemie uitbreekt. De 

vroegtijdige detectie van opkomende dierziekten is van zeer groot belang 

zodat snel kan worden gereageerd, efficiënt kan worden opgetreden en de 

schade van een eventuele epidemie zoveel mogelijk kan worden beperkt.

Opkomende dierziekten 

zijn nieuwe (of oude) 

ziekten die (opnieuw) 

opduiken in een bepaald 

gebied.

Veehouders vormen de 

eerste schakel in de

preventie en de vroegtijdige 

opsporing van opkomende 

dierziekten.
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Quiz
Wat weet u over opkomende 
dierziekten?
Voor elke vraag zijn één of meerdere antwoorden juist.

a b c d

3.   Opkomende dierziekten zijn zoönosen:
  a.  soms: ongeveer 20 % van de opkomende dierziekten kunnen op 

de mens worden overgedragen

  b.  vaak: ongeveer 50 % van de opkomende dierziekten kunnen op 

de mens worden overgedragen

  c.  zeer vaak: ongeveer 75 % van de opkomende dierziekten kunnen 

op de mens worden overgedragen

1.  Een opkomende dierziekte is:
  a.  een ziekte die voorkomt bij zoogdieren in ontwikkelingslanden

  b.  een ziekte die voorkomt bij in het water levende dieren met een 

plots toenemend aantal zieke dieren

  c.  een ziekte waarvan het aantal gevallen toeneemt bij dieren in een 

bepaald gebied

2.   Welk van de volgende dieren op de foto’s is 
waarschijnlijk getroffen door een opkomende 
dierziekte?

88 9
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4.  Bioveiligheid :
  a.  ik ben in mijn bedrijf de eerste verantwoordelijke goede 

hygiënemaatregelen zijn het uitgangspunt voor de preventie van 

opkomende dierziekten

  b.  in de eerste plaats zijn de instellingen verantwoordelijk: de 

onderzoekslaboratoria moeten voldoende beveiligd worden

  c.  dit is niet cruciaal bij de bestrijding van opkomende ziekten

5.   Voor welke van de hierna vermelde opkomende 
dierziekten is mijn rundveebeslag gevoelig?

  a. blauwtong

  b. klassieke varkenspest

  c. Riftvalleykoorts

  d. besmettelijke nodulaire dermatose

Antwoorden: 1a : fout, 1b : fout, 1c : goed; 2a : goed (Bluetongue), 2b : goed (West-Nijl), 2c : fout, 2d :goed 
(Bluetongue); 3a : fout, 3b : fout, 3c : goed; 4a : goed, 4b : fout, 4c : fout; 5a : goed, 5b :fout, 5c : goed, 5d : fout.

88 9
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Wat is een opkomende  
dierziekte? 
• Er zijn verschillende omschrijvingen van “opkomende dierziekte”:

Het kan gaan om een nieuwe ziekte 

die wordt veroorzaakt door een 

voorheen onbekende ziektekiem. 

Het kan ook gaan om een ziekte 

die wordt veroorzaakt door 

een ziektekiem die evolueert, 

bijvoorbeeld als gevolg van 

mutaties.

Het kan gewoon gaan om een ziekte 

die in een bepaald gebied voorkomt, 

maar waarvan het aantal nieuwe 

gevallen bij dieren binnen een 

bepaalde periode toeneemt.

De ziekte van Schmallenberg: deze 

ziekte, die door steekmuggen wordt 

overgedragen, werd voor de eerste keer 

in 2011 geïdentificeerd na een reeks 

abortussen.

Vogelgriep: de genetische eigenschappen 

van de aviaire influenzavirussen evolueren 

voortdurend.  Hierdoor dreigt er permanent 

een epidemie, ook bij de mens.

Ziekten  overgedragen  door teken:  

het aantal teken stijgt in onze contreien 

omwille van de klimaatverandering. 

Deze teken kunnen tal van dierziekten 

overdragen zoals borreliose, babesiose, 

ehrlichiose. Het aantal ziektegevallen 

veroorzaakt door deze kiemen zal dus 

toenemen.
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• Er bestaan ook “dierziekten 

met een risico op opkomen”. 

Het gaat om ziekten die nog 

niet in een bepaald gebied 

aanwezig zijn, maar die wel 

al zijn opgedoken in andere 

landen of gebieden en waarbij 

het risico op insleep op het 

grondgebied reëel is.

• Tot slot bestaan er ook 

“heropkomende  dierziekten” 

en “dierziekten met een risico 

op heropkomen”.  

Het gaat om ziekten die in een 

bepaald gebied voorkwamen 

en werden uitgeroeid of zijn 

verdwenen, maar die opnieuw 

in dit gebied kunnen optreden 

of dreigen terug op te treden.

Mond-en-klauwzeer is aanwezig in 

Turkije en in Noord-Afrika. De laatste 

gevallen die werden geregistreerd 

in Europa dateren van 2011. Een 

van de hypotheses betreffende de 

besmettingsweg die destijds werd 

weerhouden, duidt erop dat het virus 

werd binnengebracht door everzwijnen 

uit Turkije die in contact waren 

gekomen met vee in Bulgarije.

België was sterk besmet met 

runderbrucellose tot het einde van de 

jaren ’80, vooraleer “officieel ziektevrij”  

te worden verklaard in 2003.

Tussen 2010 en 2013 werden opnieuw 

verschillende haarden van Brucellose 

vastgesteld in België.



12 13

•  Er is niettemin een gemeenschappelijke definitie:

“Een opkomende dierziekte is een dierziekte waarvan de incidentie 

(dit wil zeggen het aantal nieuwe gevallen van zieke dieren) significant 

toeneemt in een bepaald gebied, in een bepaalde populatie (van dieren of 

mensen) en gedurende een bepaalde periode, en dat los van de gewone 

seizoensgebonden variaties in het voorkomen van de ziekte.”

Dergelijke opkomende dierziekten kunnen een grote weerslag hebben op 

de dierengezondheid, bijvoorbeeld als zij zich snel van beslag tot beslag 

verspreiden en op die manier een epidemie veroorzaken of als zij leiden tot 

grote sterfte en/of zware economische verliezen.

Zij kunnen ook een weerslag hebben op de volksgezondheid als het gaat 

om zoönosen, d.w.z. op de mens overdraagbare dierziekten. Voorbeelden 

van zoönotische dierziekten zijn vogelgriep, brucellose, tuberculose, rabiës.
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Meer dan 75 % van de opkomende dierziekten zijn zoönosen, dit 

betekent: op de mens overdraagbare ziekten.

Op wereldniveau:

Wij leven in een wereld waar het risico op het opkomen van nieuwe ziekten 

steeds groter wordt, voornamelijk omwille van de globalisatie van de handel, 

van het toerisme, van het transport en omwille van de klimaatverandering. 

Een groot aantal van die opkomende dierziekten worden overgedragen 

door insecten (vectoren).  Het jaarlijks aantal opkomende dierziekten gaat 

in stijgende lijn sinds 1940. Men mag verwachten dat per jaar wereldwijd 

meerdere nieuwe opkomende ziekten zullen optreden.

Verwacht wordt dat er 3 of 4 nieuwe ziekten per jaar zullen optreden.

Wij zijn dus niet gevrijwaard 

van nieuwe opkomende 

dierziekten en wij moeten ons 

daarop voorbereiden.
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Welke elementen werken het 
opkomen van dierziekten in de 
hand?
Dat zijn er heel wat.  Hierna volgen een aantal van de meest relevante en 

meest frequent aangehaalde risicofactoren voor het opkomen van nieuwe 

dierziekten:

• De globalisering. De internationale 
handel, het verkeer, het transport van 
dieren, dierlijke producten, mensen, 
goederen en van ziektevectoren, het 
toerisme, enz. worden steeds inten-
siever en sneller. Daarbij kunnen zieke 
dieren of producten afkomstig van 
zieke dieren worden binnengebracht 
in nieuwe gebieden die voorheen vrij 
waren van deze ziekten. 

• De klimaatverandering. Doordat 

de temperatuur, ook in de winter, 

gemiddeld stijgt kunnen insecten 

die dierziekten overbrengen in 

ongewone  streken overleven.  

We merken een toename op van 

het aantal muggen en teken, die 

tal van ziekten kunnen overdragen.

Voorbeelden hiervan zijn het 

gemakkelijker overleven van 

steekmuggen (culicoïden), de 

vectoren van het blauwtongvirus, 

tijdens de winter, en de toename 

van het aantal teken in Noord-

Europa.
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• Vrijetijdsbesteding en contacten 

tussen mensen en dieren, ook 

wilde dieren, vergroten het risico 

op overdracht van ziekten van 

dieren op mensen (bijvoorbeeld in 

kinderboerderijen, in dierenparken en 

bij privaat gehouden dieren). 

• Intensivering  van de dierlijke 

productie waardoor er regio’s 

ontstaan met een grote 

dierendensiteit, wat de overdracht 

van besmettelijke dierziekten in de 

hand werkt. 

• In het wild levende dieren vormen 

ook een risicofactor.  

Ze zijn dragers van ziektekiemen die 

rechtstreeks of onrechtstreeks op 

landbouwhuisdieren kunnen worden 

overgedragen. Ze vormen zo dus een 

permanent reservoir 

• De evolutie van de ziektekiemen door 

genetische mutaties waardoor ziekten 

besmettelijker of virulenter worden of 

waardoor ze in staat zijn om nieuwe 

diersoorten te besmetten

Veel risicofactoren hangen samen met de menselijke activiteit terwijl andere 

te wijten zijn aan het milieu, aan dieren of aan de ziektekiemen zelf.
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Enkele voorbeelden van  
opkomende dierziekten of  
ziekten met een risico op opkomen

Hieronder volgen enkele voorbeelden van opkomende dierziekten of dierziekten 

die in onze streken zouden kunnen opkomen, onder andere als gevolg van de 

geografische verspreiding, via insecten, de wilde fauna of via het handelsverkeer 

van levende dieren of van producten van dierlijke oorsprong, vanuit besmette 

landen: 

• Blauwtong (bluetongue):  er bestaan 24 verschillende 

blauwtongvirustypes verspreid over de hele wereld, een ziekte die 

via steekmuggen (culicoïden) wordt overgedragen. In 2006 was er de 

introductie van serotype 8 in België. De epidemie kon worden beheerst 

dankzij een vaccinatiecampagne. Sinds december 2015 is serotype 8 

opnieuw aanwezig in Frankrijk. Om haar runder- en schapenpopulaties 

te immuniseren, heeft België in april 2016 een vaccinatiecampagne 

opgestart. In 2014 en 2015 werden verschillende Lidstaten van de 

Europese Unie (Griekenland, Italië, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, 

Cyprus, Kroatië, Servië, Bosnië-Herzegovina), evenals enkele 

aangrenzende landen (Turkije, de Balkanlanden) besmet met het 

serotype 4-virus. Sinds maart 2019 is serotype 8 opnieuw aanwezig in 

België. 

• Afrikaanse varkenspest: de enige epidemie bij gedomesticeerde 

varkens in België dateert van 1985 als gevolg van de introductie 

van besmet varkensvlees uit Spanje. Tussen 2015 en 2019 werden 

verschillende gevallen van de ziekte vastgesteld bij gedomesticeerde 

varkens in de Europese Unie (Letland, Litouwen, Estland, Polen, 

Roemenië en Sardinië).  De everzwijnenpopulatie is in deze landen 
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eveneens sterk getroffen. Er worden maatregelen genomen op 

Europees niveau om de verspreiding van de ziekte naar West-Europa 

te beperken. Sinds september 2018 is Afrikaanse varkenspest aanwezig 

in een wilde everzwijnenpopulatie in het zuiden van de provincie 

Luxemburg.  

• Klassieke varkenspest: West-Europa (waaronder België) is vrij van 

klassieke varkenspest.  Het virus is, daarentegen, aanwezig in de wilde 

fauna in verschillende Oost-Europese landen: deze everzwijnen vormen 

een bedreiging voor de introductie van het virus in de varkensstapel.

• Vogelgriep: verschillende stammen van het hoogpathogene 

vogelgriepvirus circuleren in Europa en in de wereld. Er worden 

regelmatig haarden vastgesteld in pluimveebedrijven in Europa 

(bijvoorbeeld stam H7N7 werd geïdentificeerd in april 2016 in een 

leghennenbedrijf in Italië, verschillende gevallen van hoogpathogene 

vogelgriep werden vastgesteld in het zuidwesten van Frankrijk sinds 

eind 2015. Deze gevallen werden veroorzaakt door 3 stammen: H5N1, 

H5N2 en H5N9). Deze virussen kunnen worden geïntroduceerd  in de 

bedrijven via de handel. Tijdens de migratieperiode van wilde vogels 

is er ook een verhoogd risico op besmetting van pluimveebedrijven in 

België.

• Besmettelijke nodulaire dermatose (Lumpy skin disease): deze 

ziekte wordt veroorzaakt door een virus en tast runderen, voornamelijk 

melkvee, aan. Ze wordt gekenmerkt door grote knobbels op de huid 

en de mucosa. Ze wordt voornamelijk overgedragen door insecten.

Er werden haarden vastgesteld in Turkije, Griekenland, Bulgarije 

en Macedonië in 2016. Deze landen hebben vaccinatiecampagnes 

georganiseerd die hen in staat stelden om de ziekte onder controle te 

krijgen.
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Welke zijn de gevolgen van 
opkomende dierziekten voor de 
veehouders?
Epidemieën van besmettelijke dierziekten hebben aanzienlijke gevolgen

voor de veehouders.

•  op bedrijfsniveau: een goede dierengezondheid staat garant voor 

dierenwelzijn en een efficiënte dierlijke productie (veeteelt, vlees, melk, 

enz.). Dit is een belangrijk element in de economische welvaart van de 

veehouders. Dierziekten hebben, daarentegen, negatieve gevolgen 

die afhangen van de ernst en het type van de ziekte : extra kosten, 

productiedaling, vruchtbaarheidsproblemen en verwerpingen, sterfte, 

enz. Dit veroorzaakt rechtstreekse economische schade die op haar beurt 

zware sociale gevolgen kan hebben.

•  in geval van epidemieën van besmettelijke dierziekten brengen 

de bestrijdings- en uitroeiingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld 

vaccinatiecampagnes, op collectief vlak grote kosten met zich mee.  

De economische weerslag kan in de honderden miljoenen euro’s lopen. 

Concrete voorbeelden zijn gekkekoeienziekte, blauwtong, mond- en-

klauwzeer, vogelgriep, enz.

In de ontwikkelde landen schat men dat dierziekten een 

rendementsverlies van 17% veroorzaken.

In de ontwikkelingslanden is dat nog veel meer.
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• Besmettelijke dierziekten kunnen ook tot gevolg 

hebben dat bedrijven worden geblokkeerd, 

d.w.z. dat een verbod op het vervoer en de 

handel van dieren wordt ingesteld, of zelfs dat 

de dieren moeten worden geruimd.  Zij hebben 

ook gevolgen voor de handel en de export, op 

nationaal en internationaal niveau. Dat alles heeft 

directe en indirecte economische gevolgen voor 

de veehouders.

•  De consument verliest snel het vertrouwen als 

het gaat om ziekten die via de voeding op de mens 

kunnen worden overgedragen.  Dit kan de markt 

doen ineenstorten, wat economische gevolgen 

heeft voor de veehouders.

•  De veehouder en zijn gezin zijn ook consumenten. Zij hebben ook 

belang bij een goede dierengezondheid, namelijk wat betreft de 

voedselveiligheid. Zo kan onverhitte melk bijvoorbeeld kiemen bevatten 

zoals Brucella, Listeria, E. coli, Campylobacter, enz.

•  De veehouder en zijn gezin zijn ook gevoelig aan zoönosen. Laten 

we niet vergeten dat 75 % van de opkomende dierziekten op de mens 

kunnen worden overgedragen.

De beste oplossing bestaat er dus in het optreden van opkomende dierziekten 

te voorkomen of de verspreiding ervan zo vlug mogelijk te beperken als zij zich 

toch zouden voordoen.
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Voorkomen is beter dan genezen
Dit betekent het identificeren van problemen vóórdat zij opkomen door 

middel van een betere preventie.  Tegelijk moet men voorbereid blijven om 

epidemieën en crisissen aan te pakken.

Het is beter proactief dan reactief te handelen in verband met opkomende 

dierziekten.  Het is immers niet alleen zo dat crisismanagement duurder 

is dan crisispreventie, maar zoals gezegd, kunnen crisissen daarnaast ook 

het consumentenvertrouwen aantasten en de volksgezondheid treffen. 

Bovendien doen bestrijdingsmaatregelen tegen dierziekten deze niet altijd 

volledig verdwijnen. Epidemieën hebben gevolgen voor de veehouders, 

voor de maatschappij en voor de economie.  De bedoeling is dus om het 

opkomen van deze dierziekten te beletten of de weerslag ervan te beperken.
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Voorkomen is beter dan genezen
Alle bij de dierengezondheid betrokken actoren dienen gezamenlijk deel te 

nemen om de hieronder geciteerde preventiemaatregelen te verbeteren:

Meer bepaald voorziet de nieuwe Europese strategie onder andere:

• bioveiligheid in de bedrijven;

• identificatie en traceerbaarheid van de dieren;

• bewaking van de invoer aan de grenzen van de Europese Unie en  van 

de illegale handel;

• bewaking van dierziekten;

• voorbereiding op crisissen en epidemieën waarop de lidstaten snel 

moeten reageren;

• het toespitsen van de inspanningen op de belangrijkste en/of de meest 

risicovolle dierziekten;

• betere “websites” die relevante, toegankelijke en begrijpelijk informatie 

voor alle betrokken actoren bevatten.
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Welke rol kunnen veehouders 
spelen in de bestrijding van 
opkomende dierziekten?
Een aantal risicofactoren, zoals de opwarming van de aarde of de globalisering 

van de handel, zijn moeilijk te beïnvloeden. 

We kunnen, daarentegen, wel ingrijpen op verschillende andere niveaus.

De rol die veehouders daarin kunnen spelen is van het allergrootste 

belang.

1.  Veehouders zijn een centrale schakel bij de preventie 
en de bestrijding van opkomende dierziekten

Opdat een besmettelijke dierziekte in een streek opkomt en een epidemie 

veroorzaakt, moet zij voldoen aan drie voorwaarden:

1.  zij moet worden binnengebracht in een bedrijf met voor deze ziekte 

gevoelige dieren (bijvoorbeeld door aankoop van een ziek dier vanuit 

een besmet bedrijf of land) en deze dieren besmetten; 

2.  zij moet zich in het bedrijf en in de streek handhaven (bijvoorbeeld door 

het overleven van vectorinsecten als gevolg van de opwarming van de 

aarde);

3.  zij moet zich uitbreiden naar de naburige bedrijven, bijvoorbeeld als 

gevolg van verplaatsingen van de vectorinsecten, en eventueel in de 

hele streek, bijvoorbeeld als gevolg van het vervoer van besmette dieren.

De periode waarin dat gebeurt is langer of korter al naargelang de mate 

waarin de ziekten besmettelijk zijn.
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De veehouders vormen de eerste schakel in de preventie en 

de bestrijding van opkomende dierziekten.  Hun rol is van het 

allergrootste belang. Waarom?  Zij kunnen op meerdere niveaus 

tussenkomen.  Op welke?

Binnenbrengen ziekte Ontwikkeling ziekte Uitbreiding ziekte

Tijd

Preventie 
Bioveiligheid

Veehouder

Veehouder

Laboratorium-
onderzoeken

Dierenarts

Bestrijdings-
maatregelen

FAVV  
+ veehouders  
+ dierenartsen

Observeren
▼

Vroegtijdige  
opsporing

▼
Contact  

dierenarts

Melding 
aan het FAVV

 = informatie doorgeven
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2.  Veehouders kunnen op meerdere niveaus 
tussenkomen: 

a.  Op het vlak van bioveiligheid. De veehouders zijn de eerste actoren  

die het risico op het binnenbrengen van dierziekten in hun bedrijf 

kunnen vermijden of beperken.  Zij kunnen ook de verspreiding ervan 

naar andere bedrijven vermijden. Hoe?  Door op grond van adviezen 

van hun dierenarts (2) bioveiligheidsmaatregelen toe te passen.  Deze 

kunnen op verschillende niveaus worden toegepast: in de bedrijven zelf, 

bij het dierenvervoer en in de dierenhandel (zie hierna in deze brochure).

b.  Op het vlak van het toezicht op de dieren en de vroegtijdige opsporing 

van dierziekten op het bedrijf.  De veehouders zijn de enigen die de dieren 

van hun bedrijf elke dag observeren, ongewone tekenen of gedragingen 

kunnen opmerken bij hun dieren en snel hun dierenarts kunnen contacteren.  

Deze laatste zal de situatie beoordelen, het nodige gevolg eraan geven 

(laboratoriumanalyses, melding aan het FAVV, enz.) en, in samenwerking met 

de veehouders, eventuele bestrijdingsmaatregelen toepassen.  Het begrip 

aangifteplicht (3) is zeer belangrijk. Het is via de aangifteplicht dat wij een kans 

hebben om een epidemie van een besmettelijke ziekte snel te kunnen inperken, 

d.w.z. voordat zij oncontroleerbaar wordt.

 2   Ofwel de privédierenarts, ofwel de bedrijfsdierenarts die verantwoordelijk is voor de epidemiologische 
bewaking als die verplicht is (bij runderen, varkens en pluimvee).

 3   Voor sommige dierziekten geldt een meldingsplicht die tot doel heeft de risico’s op verspreiding ervan te 
beperken. Deze ziekten zijn opgenomen in de Belgische wetgeving (Dierengezondheidswet van 24 maart 
1987). Meer informatie hierover is beschikbaar op de website van het FAVV. Dat betekent dat wanneer de 
veehouder en de dierenarts de aanwezigheid van één van deze ziekten vermoeden, het FAVV meteen op 
de hoogte moet worden gebracht. Als de laboratoriumanalyses de verdenking bevestigen, zal het FAVV de 
uitbraak melden aan de EU (Europese Unie) en aan de OIE (Wereldorganisatie voor diergezondheid). De EU 
en de OIE zullen de informatie naar andere landen verspreiden.  Er moeten zo snel mogelijk maatregelen 
worden getroffen om de ziekte in te dijken.



24 25

c.  Op het vlak van waakzaamheid en permanente vorming. Om 

aandachtig en waakzaam te kunnen blijven, ongewone tekenen die op 

opkomende dierziekten wijzen gemakkelijk te kunnen herkennen en 

die snel te kunnen opsporen, kunnen de veehouders zich informeren 

en opleidingen volgen en zo op de hoogte blijven van de evolutie van 

opkomende dierziekten in België en/of in de buurlanden. Hoe ? Door 

regelmatig de website van het FAVV te raadplegen of aan de hand 

van brochures van het FAVV, via de permanente vorming die wordt 

georganiseerd door de beroepsverenigingen, via de media, enz. Om 

nieuwe informatie op een snelle en gerichte manier te verspreiden, 

heeft het FAVV een eigen newslettersysteem ingesteld.  Uit 20 

specifieke onderwerpen kiest u deze waarvan u op de hoogte wilt 

worden gehouden. Telkens er nieuwe of geactualiseerde informatie 

gepubliceerd wordt op onze website, zal u via mail worden verwittigd.
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d.  Op het vlak van traceerbaarheid.  In geval van een uitbraak van een 

opkomende dierziekte is het zeer belangrijk, om de uitbreiding ervan 

maximaal te beperken, dat de bron ervan snel wordt geïdentificeerd, 

m.a.w. dat men snel weet welk dier of beslag aan de oorsprong ligt 

van de uitbraak (stroomopwaartse traceerbaarheid).  Het is ook 

belangrijk om, aan de hand van documenten en certificaten, te 

kunnen achterhalen naar welke beslagen de dieren de ziekte hebben 

kunnen overbrengen (stroomafwaartse traceerbaarheid). Dat is vooral 

belangrijk in de beginfase van een epidemie, wanneer nog maar weinig 

beslagen getroffen zijn en men nog een kans heeft om de epidemie 

in te dijken.  Een dergelijke tracering kan alleen worden uitgevoerd als 

de documenten betreffende de verplaatsingen van de dieren en de 

identificatie van de dieren nauwgezet worden bijgehouden. 

e.  Op het vlak van samenwerking en communicatie. Als toch 

bestrijdingsmaatregelen moeten worden genomen omdat de ziekte 

zich heeft kunnen ontwikkelen en uitbreiden, zijn samenwerking en 

communicatie tussen alle betrokkenen van essentieel belang om die 

maatregelen te doen slagen. De samenwerking van de veehouders is ook 

van groot belang in verband met de bezoeken van de bedrijfsdierenarts 

die verantwoordelijk is voor de epidemiologische bewaking van de 

dierziekten.



26 27

Bioveiligheidsmaatregelen
Hierna volgen enkele concrete voorbeelden van bioveiligheidsmaatregelen 

om het risico op het binnenbrengen van ziekten in uw bedrijf of het risico op 

de verspreiding ervan vanuit uw bedrijf te beperken:

•  Aankoopbeleid:

 - koop enkel dieren aan van hetzelfde of van een hoger   

 gezondheidsniveau dan dit van uw bedrijf; dieren die via een markt  

 of een verzamelcentrum zijn doorgevoerd, zijn in contact geweest  

 met andere dieren en houden meer risico in voor het binnenbrengen  

 van pathogenen;

 - breng geen zieke dieren binnen in uw bedrijf;

 - isoleer nieuwe dieren (quarantaine) zolang het bezoek van   

 de bedrijfsdierenarts niet is gebeurd en/of de resultaten van de  

 aankooponderzoeken niet bekend zijn;

 - beperk zoveel mogelijk de introductie van dieren in uw   

 bedrijf afkomstig van meerdere herkomsten, om het risico op het  

 binnenbrengen van een ziek dier te beperken;

 - respecteer de wetgeving op het vervoer van en de handel in dieren  

 (gezondheidscertifcaten, hygiëne, quarantaine, enz.)

•  Behandeling van de dieren:

 - isoleer zieke dieren om ze beter in het oog te houden en om te  

 vermijden dat de ziekte wordt overgedragen op andere dieren;

 - waak over een afdoend dierenwelzijn. Dieren die verblijven in een  

 slecht verluchte stal of gestresseerde dieren zijn meer gevoelig aan  

 ziekten;

 - geef uw dieren een aangepaste en kwaliteitsvolle voeding.

 - Geef geen keukenafval aan de dieren, gebruik voeder dat voor die  

 categorie dieren bestemd is en reinig de voederbakken;

 - verzorg en behandel de dieren op een passende wijze, zelfs voor  

 relatief goedaardige infecties zoals wormen, schurft, mijten, enz.  

 omdat die de dieren meer gevoelig maken voor andere ziekten;  
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  -  laat de dieren vaccineren als vaccins beschikbaar zijn en volgens de 

wet zijn toegestaan.

• Hygiëne:

  -  bezoekers die beroepshalve in contact komen met dieren van 

andere bedrijven houden een groter risico in op het binnenbrengen 

van pathogenen in een bedrijf. Om dat risico te vermijden of te 

verminderen:

   •  gebruik bedrijfseigen kledij;

   •  plaats voetbaden met een ontsmettingsmiddel bij de ingang van 

de stallen;

   •  respecteer de handhygiëne;

   •  verbied de toegang tot de stallen aan onbevoegde personen door 

deze slotvast af te sluiten, indien mogelijk;

   •  hou een register bij waarin alle personen worden vermeld die het 

bedrijf bezoeken (naam, datum, reden bezoek). Dit is belangrijk 

wanneer bij een epidemie een onderzoek moet worden gedaan;
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  -  reinig en ontsmet geregeld (na elk gebruik) materiaal, voertuigen en 

lokalen met erkende ontsmettingsmiddelen;

  -  bestrijd ongedierte zoals knaagdieren, insecten, enz. die ziekten 

kunnen overbrengen en laat geen gezelschapsdieren zoals honden, 

katten, enz. toe in de stallen;

  -  vermijd contact tussen huisdieren en in het wild levende dieren;

  -  beperk contact tussen dieren van verschillende soorten tot een 

minimum;

  -  behandel kadavers correct door ervoor te zorgen dat de andere 

dieren van het bedrijf er niet bij kunnen, dat ze opgeslagen  worden 

op een gemakkelijk te ontsmetten plaats, dat ze vaak worden 

afgevoerd, enz;

  -  pas in de mate van het mogelijke het “all-in-all-out”-systeem en de 

sanitaire leegstand toe;

  -  …
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•  Vergeet niet de goede hygiëne- en de goede veehouderijpraktijken 

toe te passen in uw bedrijf. Sommige van deze praktijken zijn opgenomen 

in de hierboven vermelde voorbeelden. Een volledigere beschrijving vindt 

u in de hierna vermelde documenten:

 - De brochure van het FAVV “Bioveiligheid in de veeteelt” (4)

 - de “sectorgids autocontrole voor de primaire dierlijke productie”. 

 Deze gids geeft in eenvoudige bewoordingen weer wat de   

 verschillende voorschriften op het gebied van autocontrole in  

 de bedrijven inhouden (traceerbaarheid, registratie, meldingsplicht,  

 hygiënevoorschriften) en dat voor alle diersoorten. Meer informatie  

 over de autocontrolegidsen vindt u op de website van het FAVV (5).

 - praktische informatie over bioveiligheid is ook beschikbaar in de  

 checklists van het FAVV (6).

4  Onder “FAVV > Professionelen > Publicaties > Thematische publicaties > Dieren en dierlijke productie > Bioveiligheid in de veeteelt” 
http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2014-07-10_bioveiligheid.pdf

5  Onder “FAVV > Professionelen > Autocontrole > Autocontrolegidsen”  http://www.favv.be/professionelen/autocontrole/gidsen/
6  Onder “FAVV > Professionelen > Checklists “Inspecties” >  http://www.afsca.be/professionnels/checklists/ 
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Vroegtijdige opsporing
De vroegtijdige opsporing is het sleutelelement voor een snelle 

diagnose, een snelle reactie op en een efficiënt beheer van opkomende 

dierziekten. Een aantal opkomende dierziekten zijn besmettelijk en 

verspreiden zich snel over de grenzen heen. Een snelle reactie en een 

doortastende aanpak van de dierziekte in een vroeg stadium zijn van 

essentieel belang om:

  -  de uitbreiding naar andere bedrijven te beperken en een epidemie 

te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken;

  -  passende bestrijdingsmaatregelen te kunnen instellen en hierover 

goed te kunnen communiceren;

  -  de kostprijs, de moeilijkheidsgraad en de omvang van de bestrijding 

te verminderen en betere resultaten te behalen.

De gevolgen van de ziekte of van de epidemie kunnen worden beperkt als 

de gevaren tijdig worden herkend en als informatie snel wordt uitgewisseld 

tussen de betrokken partners.

Het is bij de bestrijding van opkomende dierziekten van het allergrootste 

belang dat het netwerk (7) veehouder – dierenarts – overheid (FAVV) goed werkt 

in de praktijk en dat de informatieoverdracht optimaal verloopt.

Hierna volgen enkele voorbeelden van ongewone tekenen of gedragingen die 

u aan uw dierenarts kunt melden:

 -  ongewone ziektetekenen of gedragingen, d.w.z. die u vroeger nooit 

hebt gezien (bijvoorbeeld bloedingen, beven, verlamming, enz.) of die 

bij meerdere dieren van uw bedrijf voorkomen;

 -  alle sterfte boven het gewone percentage;

 -  abortussen of vruchtbaarheidsproblemen;

 -  een abnormale daling van de voederopname, van de dagelijkse 

gewichtsaanzet of van de melkproductie.

7   Dit netwerk wordt beschreven op p.23
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Sommige ziektetekenen kunnen bij het begin van de ziekte en/of de 

epidemie nauwelijks merkbaar en van zeer uiteenlopende aard zijn. Daarin 

zit net de moeilijkheid en de uitdaging.

Isoleer verdachte dieren tot uw dierenarts een diagnose stelt.

Observeer uw dieren dagelijks 

met voldoende aandacht en 

aarzel niet om uw dierenarts 

te verwittigen bij ongewone 

symptomen of gedragingen. 

Opsporing begint op het 

bedrijf.

Volg bijscholing en zoek 

informatie.
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Enkele concrete voorbeelden

Ziekten Betrokken dier

Schapen- en geitenpokken Schapen en geiten

Besmettelijke nodulaire dermatose Runderen

Mond-en-klauwzeer Runderen, schapen en geiten, 

varkens

Blauwtong (Bluetongue) Runderen, Schapen

Riftvalleykoorts Runderen, schapen en geiten, jonge 

dieren 

Vogelgriep (Aviaire influenza) Pluimvee

Ziekte van Aujeszky Varkens, (runderen, schapen en 

geiten)

Ziekte van Newcastle 

(paramyxovirose)

Pluimvee

Vesiculaire  varkensziekte Varkens

Besmettelijke 

runderpleuropneumonie

Runderen

Pest van kleine herkauwers Schapen en geiten

Paardenpest Paardachtigen

Afrikaanse varkenspest Varkens

Klassieke varkenspest Varkens

Vesiculaire stomatitis Paardachtigen, runderen, varkens, 

(schapen en geiten)

Beknopte, praktische en geïllustreerde fiches (8) zijn op de website van het 

FAVV beschikbaar om te herinneren aan bepaalde elementen en symptomen 

van de belangrijkste ziekten met risico op opkomen / heropkomen:

 8  Via “FAVV > Professionelen > Dierlijke productie > Dieren > Dierengezondheid > Praktische fiches –  
epidemische dierenziekten  http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/fichesepidemische/
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Blauwtong

Deze virale ziekte treft vooral gedomesticeerde herkauwers zoals runderen, 

schapen en geiten, alsook in het wild levende herkauwers (bijvoorbeeld, 

herten).  Ze kan niet op de mens worden overgedragen. Ze wordt door insecten, 

culicoïden, overgebracht van het ene op het andere dier. In 2006 kregen België 

en zijn buurlanden te maken met een blauwtongepidemie die werd veroorzaakt 

door het serotype 8-virus. Deze epidemie kon worden beheerst dankzij een 

vaccinatiecampagne. Er bestaan echter nog andere virustypes dan serotype 8 

waartegen onze beslagen niet zijn gevaccineerd. Ze zijn dan niet beschermd tegen 

een nieuwe infectie door andere serotypes van het blauwtongvirus.

Sinds 2015 wordt het serotype 8-virus opnieuw vastgesteld in Frankrijk. In maart 

2019 werd een geval van blauwtong, serotype 8, het serotype dat circuleert in de 

provincie Luxemburg, vastgesteld.

Nogmaals: de dieren dagelijks observeren, vroegtijdig verdachte tekenen 

opsporen en snel uw dierenarts op de hoogte brengen, zijn van het allergrootste 

belang. De belangrijkste tekenen van blauwtong zijn : koorts, gezwollen kop 

en ledematen, zweren en bloedingen in de mond, aan de klauwen en de uier, 

neus- en speekselvloei, een blauwe tong (echter niet altijd). Neem meteen contact 

op met uw dierenarts als u deze tekenen waarneemt, ook als uw dieren geen 

blauwverkleuring van de tong vertonen.

Deze voorbeelden van dierziekten zijn onderworpen aan de 

aangifteplicht. Dat wil zeggen dat wanneer een veehouder bij zijn 

dieren symptomen vaststelt die op de aanwezigheid van de ziekte 

kunnen wijzen, hij onmiddellijk zijn dierenarts moet verwittigen. In 

geval van verdenking is de melding aan de Lokale Controle-

eenheid (LCE) (9) van het FAVV verplicht. Zodra de ziekte wordt 

bevestigd, kan meteen worden opgetreden om de verspreiding ervan 

te voorkomen.

 9  De lijst van LCE’s is beschikbaar via de link www.favv.be/lce
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Op het vlak van bioveiligheid op het bedrijf, bestaat de beste maatregel erin 

insecten te bestrijden.

Er wordt verder aanbevolen om de situatie goed op te volgen via de pers, 

de website van het FAVV, enz., en nauwgezet de door het FAVV aanbevolen 

maatregelen in acht te nemen die in geval van epidemie beperkingen kunnen 

inhouden voor het verkeer van dieren (handel en vervoer). 
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Klassieke varkenspest

Deze virale ziekte treft alleen varkens en everzwijnen en is erg besmettelijk. 

Ze kan niet worden overgedragen op de mens.  West-Europa (dus ook België) 

is op dit ogenblik vrij van klassieke varkenspest.  Het virus is daarentegen 

aanwezig in de wilde fauna van verschillende Oost-Europese landen: de 

everzwijnen vormen een bedreiging voor de introductie van het virus 

in de varkenshouderijen.  Een epidemie van klassieke varkenspest heeft 

belangrijke socio-economische gevolgen voor de veehouders omdat de 

bestrijding onder andere gepaard gaat met een massale ruiming van de 

dieren.
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Een vroegtijdige opsporing is hier dan ook zeer belangrijk om een kans 

te hebben een eventuele epidemie zo snel mogelijk te kunnen indijken en 

de schade te beperken.  75% van de epidemieën van klassieke varkenspest 

werden in de eerste plaats ontdekt door veehouders en dierenartsen die 

ziektetekenen vaststelden op de bedrijven.  Omdat de symptomen echter 

zeer moeilijk te identificeren zijn omdat ze niet typisch zijn (koorts, gebrek

aan eetlust, lighouding, diarree, hoest, sterfte) gaat men ervan uit dat het 

gemiddeld 3 tot 10 weken duurt vooraleer een epidemie wordt ontdekt.  In 

de praktijk is het dan ook beter zich te baseren op eenvoudige ziektetekenen 

zoals temperatuur, daling van de voederopname of van gewichtsaanzet, 

hogere sterfte, enz. om uw dierenarts te verwittigen.

Ook in dit geval zijn bioveiligheidsmaatregelen op het bedrijf van groot 

nut om het risico op het binnenbrengen of de verspreiding van klassieke 

varkenspest in de varkenshouderijen te verkleinen:

•  contact tussen gedomesticeerde varkens en everzwijnen vermijden;

•  transport met niet-gereinigde en niet-ontsmette voertuigen vermijden;

•  de toegang ontzeggen aan bezoekers en het betreden van lokalen 

zonder specifieke kledij beletten;

•  geen zieke dieren in het bedrijf binnenbrengen (quarantaine);

•  ongedierte bestrijden (in dit geval spelen knaagdieren een rol);

•  de dieren niet buiten voederen of hen geen keukenafval geven.



38 39

Conclusies en kernboodschappen

(Her)opkomende dierziekten zijn nieuwe ziekten die in een bepaalde 

streek voorkomen, of opnieuw voorkomen, of die dreigen opnieuw voor 

te komen.

Wij zijn niet gevrijwaard van nieuwe opkomende dierziekten en 

moeten ons daarop voorbereiden.

Veehouders worden als eersten 

getroffen door opkomende 

dierziekten.  Zij ondervinden 

immers de economische en 

de sociale gevolgen van die 

ziekten.

Meer dan 75% van de 

opkomende dierziekten zijn 

zoönosen: d.w.z. ziekten die 

op de mens kunnen worden 

overgedragen.  Bezorgdheid 

om de dierengezondheid is 

dus ook bezorgdheid om de 

menselijke gezondheid.
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Conclusies en kernboodschappen

Voorkomen is beter dan genezen

De beste oplossing bestaat erin het optreden van opkomende dierziekten 

te voorkomen of de verspreiding ervan te beperken.

Veehouders hebben 

een sleutelpositie in het 

voorkomen van het optreden 

van opkomende dierziekten 

omdat zij aan de bioveiligheid 

van hun bedrijf kunnen 

werken. Hun dierenarts heeft 

een uiterst belangrijke rol als 

raadgever.

Veehouders zijn de eerste 

schakel bij de vroegtijdige 

opsporing van opkomende 

dierziekten omdat zij dagelijks 

hun dieren observeren en zo 

de eerste ongewone tekenen 

kunnen opmerken. 

Het is belangrijk dat zij snel 

hun dierenarts contacteren 

als zij een ziekte vermoeden.
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Er is nood aan een multidisciplinaire aanpak en aan algemene

samenwerking om opkomende dierziekten te bestrijden.

Het is zeer belangrijk om 

zich goed te informeren en 

bijscholing te volgen. 

Een goed middel is regelmatig 

de website van het FAVV  

(www.favv.be) raadplegen.

Een vroegtijdige opsporing 

is het sleutelelement voor 

een snelle reactie op en een 

efficiënte aanpak van een 

opkomende dierziekte
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Quiz
Wat heeft u onthouden over 
opkomende dierziekten?
Voor elke vraag kunnen één of meerdere antwoorden juist zijn.

1.   Opkomende dierziekten hebben gevolgen:
  a.  voor de volksgezondheid

  b. op sociaal en economisch vlak

  c. op de handel

  d. op het consumentenvertrouwen

2.   Welke van de hierna vermelde acties zijn 
bioveiligheidsmaatregelen?

  a. het verkeer van personen regelen

  b. het juiste type diervoeder gebruiken

  c. het materiaal reinigen en ontsmetten

3.   Welke van de volgende opkomende ziekten (of ziekten 
met risico op opkomen) worden overgebracht door 
een vector (muggen of andere stekende insecten)?

  a. blauwtong 

  b. vogelgriep

  c. ziekte van Schmallenberg

  d.    klassieke varkenspest
      e.     borreliose

4242 43
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4.   Welke van de volgende dierziekten met risico op 
opkomen zijn besmettelijk voor de mens?

  a. blauwtong

  b. brucellose

  c. vogelgriep

  d. Afrikaanse varkenspest

5.   Welke factoren werken het opkomen van dierziekten 
in de hand?

  a. globalisering van de handel in dieren en dierlijke producten

  b. de opwarming van de aarde

  c. de zieke dieren isoleren in afwachting van het bezoek van de  

 dierenarts

6.   Welke van de volgende acties zijn 
bioveiligheidsmaatregelen die in bedrijven kunnen 
worden toegepast?

  a. vermijden dat dieren de stal verlaten

  b. pas aangekomen dieren in quarantaine zetten (afzonderen)

  c. zieke dieren afzonderen

7.  Welke rol kan ik spelen om opkomende dierziekten te 
voorkomen / te helpen bestrijden?

  a. geen enkele rol, want ik ben geen dierenarts

  b. ik heb een zeer belangrijke rol vanwege de    

 bioveiligheidsmaatregelen in mijn bedrijf

  c. ik heb een zeer belangrijke rol omdat ik mijn dierenarts verwittig  

 wanneer ik iets ongewoons vaststel bij mijn dieren
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8.   Klassieke varkenspest zou opnieuw kunnen 
opduiken. Welke van de volgende maatregelen zijn 
goede bioveiligheidsmaatregelen om die ziekte te 
voorkomen?

  a.  vermijden dat bezoekers die geen specifieke kledij dragen mijn 

bedrijf betreden

  b. vervoermiddelen efficiënt reinigen en ontsmetten

  c. ongedierte bestrijden (ratten, vleermuizen, insecten, enz.)

  d. contact tussen mijn dieren en everzwijnen vermijden

  e. contact tussen mijn dieren en steekinsecten vermijden

9.   Kan een opkomende dierziekte in mijn bedrijf 
optreden?

  a. neen, dat kan alleen in ontwikkelingslanden

  b. ja, mijn dierenarts moet attent zijn

  c.  ja, en ik speel een belangrijke rol bij de vroegtijdige opsporing van 

dergelijke ziekten

10.   Welke van de volgende dierziekten zijn opkomende 
dierziekten waarvoor mijn runderen gevoelig zijn?

  a. pest van kleine herkauwers

  b. vesiculaire stomatitis 

  c. besmettelijke nodulaire dermatose

     d. mond-en-klauwzeer 
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a b c d e

11.   Ik stel een abnormaal hoog aantal abortussen vast in 
mijn bedrijf

  a.  ik bel mijn dierenarts

  b.  ik wacht nog een beetje

  c. ik zonder de zieke dieren meteen af

  d. ik reinig en ontsmet mijn materiaal

12.   Ik stel de volgende situaties vast in mijn bedrijf.  
Ik besluit om mijn dierenarts te bellen. (ja/neen).

Antwoorden:  1a : goed, 1b : goed, 1c : goed, 1d : goed; 2a : goed, 2b : goed, 2c : goed; 3a : goed, 3b :fout, 
3c : goed, 3d : fout; 3e: goed; 4a : fout, 4b : goed, 4c : goed, 4d : fout; 5a : goed, 5b : goed, 5c : fout ; 6a : fout, 6b 
: goed, 6c : goed ; 7a : fout, 7b : goed ; 7c : goed ; 8a : goed : 8b : goed, 8c : goed, 8d : goed, 8e : fout
; 9a : fout, 9b : goed, 9c : goed ; 10a : fout, 10b : goed, 10c : goed ; 10d: goed; 11a : goed, 11b : fout, 11c : goed, 11d 
: goed ; 12a : ja, 12b : ja, 12c : neen, 12d : neen, 12e : ja (het is niet te laat, de ziekte is wellicht bezig een naburig 
beslag te besmetten).
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Meer informatie?
FAVV – Hoofdbestuur
AC-Kruidtuin - Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55, 

B-1000 Brussel 

T +32 2 211 82 11 - F +32 2 211 82 00 – www.favv.be

Lokale Controle-eenheden (LCE) van het FAVV

De contactgegevens van de Lokale Controle-eenheden zijn beschikbaar op 

onze website via de volgende link: www.favv.be/lce

http://www.favv.be/lce
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AC-Kruidtuin  

Food Safety Center

Kruidtuinlaan 55, 

1000 Brussel

www.afsca.be

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen


