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Monitoring: wie, wat, waar en waarom?
De monitoring van diergezondheid
is een belangrijk deel van het werk
van de GD. Door trends en ontwikkelingen op de voet te volgen, kunnen
problemen bestreden en zelfs voorkomen worden. De afdeling Pluimvee
van de GD voert de monitoring sinds
2003 uit in opdracht van het ministerie van LNV en het Productschap
voor Pluimvee en Eieren.

Diergezondheidsmonitoring heeft drie
doelen:
1. Opsporen van uitbraken van bekende
aandoeningen of ziekteverwekkers die
normaal gesproken weinig in Nederland
voorkomen.
2. Opsporen van nog onbekende aandoeningen.
3. Zicht houden op trends en ontwikkelingen.

den. Op deze wijze wordt actuele informatie
verzameld. De GD Veekijker is vooral geschikt
om nieuwe en weinig voorkomende aandoeningen op te sporen.

Monitoringsinstrumenten

Veterinaire Monitoring Pluimvee (VMP).
Via de VMP-website kunnen dierenartsen hun
bevindingen uit het veld doorgeven. Deze bevindingen worden door de GD geanonimiseerd
en gebruikt om trends en ontwikkelingen te
achterhalen. De resultaten worden terug
gekoppeld aan dierenartsen en de sector.

Om bovenstaande doelen te bereiken is een
systeem opgezet van verschillende instrumenten waarin de GD, dierenartsen, veehouders en organisaties uit de agrarische sector
een rol hebben. Ook wordt er samengewerkt
met het CVI en het RIVM. In de pluimveesector worden de volgende instrumenten
gebruikt:
GD Veekijker. Dit noemen we een reactief
instrument, wat wil zeggen dat het initiatief
bij dierenarts, voorlichter en veehouder ligt.
Elke dag staat er een specialist van de GD
klaar om vragen uit het veld te beantwoor-
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Sectiezaal. Pluimveehouders en dierenartsen
kunnen kippen insturen voor sectieonderzoek. Ook hier ligt het initiatief bij u of uw
dierenarts.

Data-analyse. Bij data-analyse worden
gegevens van diverse bronnen gebruikt voor
onderzoek. Uiteraard gebeurt dit anoniem.
Door de verschillende gegevens te koppelen,
kunnen trends en ontwikkelingen worden
opgespoord. Door bijvoorbeeld waarnemingen uit de GD-sectiezaal te combineren met

telefonische en VMP-meldingen kan vastgesteld worden of er sprake is van een incident
of een breder probleem.
Bewakingsprogramma’s. In opdracht van
het productschap voert de GD bewakingsprogramma’s uit op het gebied van AI-antistoffen (in medebewind met LNV), NCD-vaccinatie (in medebewind met LNV), M.g, M. s. en
M.m. en Salmonella’s. De GD ontvangt van
het productschap dagelijks meldingen van
pluimveeverplaatsingen uit het KIP-systeem.
Hiermee worden de bewakingsprogramma’s
aangestuurd. Om dit proces zo soepel als
mogelijk te laten verlopen, stuurt de GD
voorbedrukte opdrachten naar dierenartsen:
hierop staat precies aangegeven welk koppel
wanneer onderzocht moet worden.
Vastlegging meldingsplichtige problemen
in EWS (Early Warning System). Bepaalde
meldingen of waarnemingen kunnen leiden
tot een verdenking van een aangifteplichtige
ziekte: A.I. of NCD. Hierbij functioneert de
GD als een filter tussen de sector en de over-

heid. Wanneer er een verdenking ontstaat, is
de GD verplicht deze te melden aan de VWA.
De VWA beslist of er sprake is van een offi
ciële verdenking en of er een specialistenteam ingezet moet worden. Uiteraard hebt u
als pluimveehouder de verantwoordelijkheid
om verhoogde uitval en klinische verschijnselen te melden. Bij verhoogde uitval dient
u het landelijke LNV-dierziektennummer
(045-5463188) te bellen, bij klinische verschijnselen dient u contact op te nemen met
uw dierenarts. Details van de meldingsplicht
treft u aan op www.minlnv.nl (> dierziekten
> vogelgriep > landelijke maatregelen).

naar pluimveehouders, dierenartsen en de
rest van de sector via www.gddeventer.com,
GD Pluimvee en andere vakbladen. Indien
de ernst van de problemen dat noodzakelijk maakt, kan gericht onderzoek worden
opgestart, zoals bijvoorbeeld bij Chronische
darmontsteking, Enterococcen en Glazige
Punt Eieren.

Wat gebeurt er met de informatie?
De GD rapporteert de monitoringsresultaten
per kwartaal aan de opdrachtgevers (LNV
en PPE). Als er informatie naar voren komt
die van direct belang is, wordt dit onmiddellijk gemeld, zodat er zo snel mogelijk
maatregelen genomen kunnen worden. In
alle gevallen besluit de opdrachtgever of
en welke vervolgacties er moeten komen.
Uiteraard worden de resultaten ook verspreid
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