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onderzoek

Sinds 2003 monitoring
diergezondheid
Zowel het ministerie van LNV als het Productschap
voor Vee en Vlees vroeg in 2002 aan de GD om een
systeem op te zetten voor diergezondheidsmonitoring. Hun behoefte was gelijk: goede, adequate en
tijdige informatie voor beleidsaanpassingen en de
mogelijkheid om, in geval van nood, direct in te
kunnen grijpen.
Het nieuwe systeem, dat in 2003 voor onder andere varkens
werd ingevoerd, moest aanvullend zijn op de bestaande meldplicht voor bestrijdingsplichtige dierziekten en zich richten
op drie doelen: opsporen van uitbraken van bekende aandoeningen of ziekteverwekkers die niet endemisch in Nederland
voorkomen, opsporen van nog onbekende aandoeningen,
zicht houden op trends en ontwikkelingen.

Instrumenten
Daarvoor is een systeem opgezet van monitoringsinstrumenten die elkaar aanvullen. Hierin hebben naast de GD ook
practici, veehouders en diverse organisaties uit de agrarische
sector een rol. Er wordt samengewerkt met instituten als het
CVI (Centraal Veterinair Instituut) en het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Resultaten
Een begeleidingscommissie voor de varkenssector krijgt ieder
kwartaal de resultaten van de monitoring. Deze groep bestaat
uit vertegenwoordigers van overheid en landbouwbedrijfsle-

ven: LNV, VWA (Voedsel en Waren Autoriteit), productschappen, LTO, NVV (of andere zelfstandige belangenbehartigers),
ketenpartijen. De commissie kan, als daar aanleiding voor
is, vervolgacties inzetten, bijvoorbeeld nader onderzoek of
bedrijfsmaatregelen. Als er bij de monitoring informatie aan
het licht komt die van direct belang is, dan meldt de GD dit
onmiddellijk via telefoon of e-mail.

Informatiestromen voor monitoring
GD Veekijker
Het betreft informatie van dierenartsen en veehouders via telefoongesprekken, consulten of bedrijfsbezoeken die daaruit
voorvloeien. Het telefoonteam van de Veekijker wordt gevormd door Frits Bouwkamp, Tom Duinhof, Theo Geudeke en
Peter van der Wolf. Als u ons belt via de Veekijker (0900 71 000 00), krijgt u vaak een van hen aan de telefoon.

Sectiezaal
Ingezonden varkens voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Vaak gaat het over afwijkende of opvallende gevallen.

Prevalentie-onderzoek
Trends in het vóórkomen van belangrijke endemische dierziekten. Dit gebeurt door middel van steekproeven waarin
bloed wordt onderzocht op de ziekteverwekkers of antistoffen daartegen.

Bewakingsprogramma’s
De EU schrijft onderzoek voor op bijvoorbeeld Klassieke Varkenspest, blaasjesziekte en de Ziekte van Aujesky. Het gaat
om het uitsluiten van de aanwezigheid van de betreffende ziekten.
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