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WETENSCHAPPELIJK COMITE  
VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID 
VAN DE VOEDSELKETEN  
 
 

 
ADVIES 20-2010 

 
Betreft :  Aanbevelingen betreffende de communicatie met praktijkdierenartsen 
over opkomende dierenziekten  (dossier Sci Com 2007/13bis, eigen initiatief)  
 
Advies gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 18 juni 2010 
 
 
Samenvatting 
In aansluiting met het internationale colloquium over opkomende dierenziekten in 2008 en het 
uitgeven van twee brochures ter bestemming van respectievelijk de veehouders en de 
praktijkdierenartsen, doet het Wetenschappelijk Comité verschillende aanbevelingen met als 
doel de actoren op het terrein, in het bijzonder de dierenartsen, verder te sensibiliseren over 
de problematiek van opkomende dierenziekten.  
Naast de relevante communicatiemiddelen die op dit ogenblik reeds in België worden 
gebruikt, wordt er aangeraden om op geregelde tijdstippen gerichte informatie te verstrekken 
aan de dierenartsen. Dit zou kunnen gebeuren via het verspreiden van handige fiches over 
specifieke opkomende dierenziekten, of al naargelang van de actualiteit, per e-mail, en/of via 
een sanitair bulletin op de website van het FAVV.  
 
Summary  
Advice 20-2010 of the Scientific Committee of the FASFC on the 
communication with the practicing veterinarians about emerging animal 
diseases. 
Following the organization of an international colloquium on emerging animal diseases in 
2008 and the editing of two brochures designated to farmers and practicing veterinarians, the 
Scientific Committee gives several recommendations to further alert the field professionals, 
especially the veterinarians, to the issue of emerging animal diseases.  
In addition to appropriate communication means which are already used in Belgium, it is 
recommended to provide periodically targeted information to the veterinarians. This can be 
achieved under the form of handy factsheets on specific emerging animal diseases or, in 
function of the current events, electronically and/or by a sanitary bulletin on the website of the 
FASFC.  
 
Sleutelwoorden 
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1. Referentietermen 
 
Tengevolge van het internationaal colloquium dat in 2008 georganiseerd werd door 
DG Controlebeleid en het Wetenschappelijk Comité van het FAVV over opkomende 
dierenziekten1, werden twee informatiebrochures over opkomende dierenziekten 
opgesteld voor de veehouders2 en voor de praktijkdierenartsen3. Die brochures 
hebben tot doel de doelgroepen bewust te maken van de problematiek rond 
opkomende dierenziekten.   
 
Beide brochures wijzen, aan de hand van praktische informatie en voorbeelden, op 
het belang van de bewaking en de vroegtijdige detectie van de opkomende 
dierenziekten, en het belang van een vroegtijdige overdracht van informatie naar de 
overheid. Zij verduidelijken eveneens de verantwoordelijkheid van de veehouders en 
de dierenartsen voor wat bioveiligheid betreft, om opkomende dierenziekten te 
voorkomen en/of de verspreiding ervan te beperken. 
 
Met dit advies sluit het Wetenschappelijk Comité zijn sensibiliseringsactie omtrent de 
problematiek rond opkomende dierenziekten af. Het Comité doet een aantal 
aanbevelingen aan het FAVV om de bewustmaking van de dierenartsen rond de 
problematiek van de dierenziekten verder te verzekeren. 
 

 
Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergadering van 27 maart 2009, 
en de plenaire zitting van 18 juni 2010, 
 
 
geeft het Wetenschappelijk Comité het volgende advies : 
 
 
2. Advies  
 
Met het oog op een optimale en voortdurende bewustmaking, motivering en 
waakzaamheid van de praktijkdierenarts als essentiële actor bij de bewaking van 
opkomende dierenziekten wordt aangeraden om te zorgen voor een periodieke en 
verscheidene communicatie, met wetenschappelijk relevante informatie.  
 
Alle diersoorten zijn bij de problematiek rond opkomende dierenziekten betrokken 
(nutsdieren, gezelschapsdieren, in het wild levende dieren, enz.). Idealiter moeten 
dus alle dierenartsen, ongeacht in welke branche zij werken, bij die bewustmaking 
worden betrokken. Men moet echter in het bijzonder de praktijkdierenartsen en de 
bedrijfsdierenartsen bereiken omdat die een eerstelijns rol spelen bij de bewaking. 
 
Er kunnen verscheidene communicatiekanalen worden ingezet.  
 
Ten eerste zijn er de gangbare communicatiemiddelen in België waarvan het gebruik 
wordt aangemoedigd. Het gaat daarbij met name om : 

                                                 
1 URL: http://www.favv-afsca.fgov.be/wetenschappelijkcomite/workshops/ 
 
2 URL : http://www.favv-afsca.fgov.be/thematischepublicaties/_documents/2009-
04_MAE_NL_S.pdf 
 
3 URL : in aanleg 
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- de organisatie van de bijscholing van dierenartsen over opkomende 
dierenziekten, waarbij de Provinciale controle-eenheden worden betrokken, 
met name via opleidingen die door Formavet gecertificeerd worden, of aan 
universiteiten verstrekte opleidingen ; 

- mededelingen op de website van het FAVV, waarvan de consultatie door alle 
dierenartsen zou dienen aangemoedigd worden;  

- mededeling over opkomende dierenziekten in de verschillende specialiseerde 
tijdschriften voor dierenartsen ; 

- per briefwisseling. 
 

Daarnaast zouden nog andere middelen gebruikt kunnen worden om met de 
dierenartsen te communiceren : 

- opstellen van specifieke informatiefiches over dierenziekten. De twee 
brochures bevatten algemene informatie ter bewustmaking van de 
dierenartsen, maar behandelt,  om voor de hand liggende praktische 
redenen, geen specifieke ziekten. Er bestaan reeds technische fiches, 
namelijk diegene die opgesteld werden door de OIE en de Iowa State 
University4, en die als uitgangspunt zouden kunnen dienen. Die fiches 
zouden onder de vorm van didactische, aantrekkelijke en geïllustreerde 
recto-verso geplastificeerde bladen uitgegeven kunnen worden, met een 
geactualiseerde inhoud. Ze zouden periodiek en al naargelang van de 
actualiteit aan de dierenartsen moeten worden verstrekt. Deze fiches zouden 
per thema kunnen worden gerangschikt in een gemakkelijk te vervoeren map 
zodat de dierenartsen ze kunnen gebruiken als illustratiemateriaal bij hun 
contacten met  veehouders en/of de eigenaars van gezelschapsdieren. Het 
gaat om een communicatiekanaal dat in België nog maar weinig gebruikt 
wordt voor wat opkomende dierenziekten betreft; 
 

- per e-mail dierenartsen op de hoogte brengen van alarmberichten, 
organisatie van opleidingen, enz. De websites van OIE, FAO, DGZ, ARSIA, 
enz. publiceren geregeld sanitaire informatie die dierenartsen zouden 
moeten inkijken. De brochure voor de dierenartsen bevat links naar die 
websites maar het ware aangewezen de dierenartsen ertoe aan te zetten om 
die sites geregeld te bezoeken. Dat kan bijvoorbeeld met e-mails die een 
rechtstreekse link naar die sites bevatten; 

 
- periodieke publicatie van een elektronisch sanitair bulletin op de website van 

het FAVV om actuele informatie te verstrekken over de gezondheidstoestand 
van de dierlijke sector.  

 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert. 
Voorzitter 
 
 
Brussel, 18/06/2010 

                                                 
4 Iowa State University: http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/factsheets.php 
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Wettelijk kader van het advies 
 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8 ;  
 
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen ; 
 
Huishoudelijk reglement bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 27 maart 2006. 
 
Disclaimer 
 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde het recht voor dit advies te wijzigen 
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze 
versie. 
 


