Geachte meneer Paul,
Onlangs hebt u ons de vraag voorgelegd welke dierziekten, waarvoor hobbymatig gehouden dieren
vatbaar zijn en als drager kunnen fungeren, een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid van
mensen en bedrijfsmatig gehouden dieren en die in het kader van grote bestrijdingscampagnes relevant
zijn. Dit naar aanleiding van de problematiek rondom de hobbymatig gehouden dieren tijdens de MKZcrisis.
De Raad is voor beantwoording van deze vraag uitgegaan van de praktijk. Dierziekten die naar
hobbymatig gehouden dieren overgedragen kunnen worden vanuit bedrijfsmatig gehouden dieren maar
waarvan het zeer onwaarschijnlijk is dat de bacterie of het virus zich onder de in Nederland heersende
condities kan manifesteren vormen tenslotte in de praktijk geen reëel gevaar. Wel is rekening gehouden
met ziektes die in het kader van bioterrorisme relevant worden geacht. Zoönosen, ziektes die van dieren
op de mens kunnen overgaan, zijn apart benoemd.
De Raad is van mening dat het begrip ‘hobbymatig gehouden dieren’ meer diersoorten omvat dan
uitsluitend de evenhoevigen. Derhalve heeft zij niet alleen gekeken naar dierziekten die onder
evenhoevigen kunnen voorkomen, maar ook naar ziekten zoals Afrikaanse paardenpest en aviaire
influenza. Het zal duidelijk zijn dat bij een systematische aanpak van een uitbraak van één van de
onderstaande dierziekten de recente MKZ-uitbraak wel richtinggevend kan zijn, maar dat de
problematiek veel breder is. Een meer generale aanpak van de hobbydierproblematiek is derhalve van
groot belang.
De Raad merkt op dat de door haar aangewezen ziekten in de praktijk vaak eerst bij de bedrijfsmatig
gehouden dieren worden geconstateerd. Na constatering van een door de Raad aangewezen ziekte
doet de vraag zich voor hoe deze dierziekte te bestrijden. Kan de bestrijding zich beperken tot de
besmette dieren of dient de entiteit geruimd te worden? Dienen voor de ziekte vatbare hobbymatig
gehouden dieren op de entiteit in de bestrijding mee te worden genomen? Is een bestrijdingscampagne
noodzakelijk en zo ja, op welke wijze dient te worden omgegaan met voor de ziekte vatbare hobbymatig
gehouden dieren in de omgeving van de besmette entiteit?
Het door de Raad gehanteerde criterium om dierziekten toe te voegen aan de lijst van voor
bestrijdingscampagnes relevante dierziekten is of er, àls een dergelijke dierziekte bij bedrijfsmatig
gehouden dieren is geconstateerd, kan worden volstaan met ruiming van de besmette bedrijfsmatig
gehouden dieren binnen deze entiteit. Indien dit niet het geval is en preventieve ruiming van de entiteit
of zelfs van een gebied rondom de entiteit noodzakelijk is, dient de dierziekte aan de lijst van voor
bestrijdingscampagnes relevante dierziekten te worden toegevoegd.

Op basis van bovenstaande overwegingen is de Raad tot twee lijsten van voor bestrijdingscampagnes
relevante dierziekten gekomen. De eerste lijst omvat de dierziekten waaraan de Raad een hoge prioriteit
toekent, de twee lijst omvat (aangifteplichtige) dierziekten waaraan een lagere prioriteit kan worden
toegekend. Bestrijding van ziektes in deze categorie zal veelal minder ingrijpend behoeven te zijn dan
de bestrijding van ziektes in de eerste categorie. De dierziekten zijn per diersoort uitgewerkt.

Hoge prioriteit
Rund
•

Runderpest

•

Mond- en klauwzeer

•

Rabiës

Schaap/Geit
•

Mond- en klauwzeer

•

Pest van de kleine herkauwer

•

Rabiës

•

Blue Tongue

Varken
•

Mond- en klauwzeer

•

Klassieke varkenspest

•

Afrikaanse varkenspest

•

Vesiculaire varkensziekte (blaasjesziekte)

•

Ziekte van Aujeszky (in de nabije toekomst)

Paard
•

Infectieuze anemie

•

Afrikaanse paardenpest

•

Maleus

•

Virale paardenencefalomyelitiden

Hert/Ree
•

Mond- en klauwzeer

•

Rabiës

•

Pest van de kleine herkauwer

Pluimvee
•

Aviaire influenza (vogelpest)

•

Newcastle disease (pseudovogelpest)

Andere vogels dan pluimvee
•

Aviaire influenza (vogelpest)

•

Newcastle disease (pseudovogelpest)

•

West Nile

Lage prioriteit
Rund
•

Miltvuur

•

Brucellose

•

Endemische leucose bij runderen

•

Tuberculose ten gevolge van M. bovis

•

Tuberculose ten gevolge van M. tuberculosis

•

TSE’s

•

Besmettelijke bovine pleuropneumonie

•

Leptospirose ten gevolge van Leptospira hardjo

Schaap/Geit
•

Miltvuur

•

Vesiculaire stomatitis

•

Brucellose

•

TSE’s

•

Schape-en geitepokken

•

Zwoegerziekte

Varken
•

Miltvuur

•

Salmonellose

•

Trichinellose

Paard
•

CEM

Hert/Ree
•

Miltvuur

•

Enzoötische hemorrhagische ziekten bij herten

Pluimvee
•

Salmonellose

•

Campylobacteriose

Zoönosen die in dit kader extra aandacht behoeven
•

Virale paardenencephalomyelitiden

•

Rabiës

•

West Nile

•

Miltvuur

•

Tuberculose

•

Salmonellose

•

Campylobacteriose
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