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Mijlpaal voor

Keurmerk Zoönosen
Om dierhouders bewust om te laten gaan met mogelijke
zoönosen introduceerde de GD in 2009 het Keurmerk Zoönosen. Hiermee kunnen bijvoorbeeld kinder- en zorgboerderijen
aantonen dat ze maatregelen nemen om besmetting met
zoönosen te voorkomen. Vorige maand werd het duizendste
keurmerk uitgereikt aan Kinderboerderij Winschoten.

Menno Cannegieter, beheerder van Kinderboerderij Winschoten vulde twee jaar geleden het formulier voor het
Keurmerk Zoönosen al in, maar pas kort geleden vroeg hij
het keurmerk ook daadwerkelijk bij de GD aan. Toevallig als
duizendste, dus werd het bijbehorende bordje feestelijk
aan hem overhandigd door zoötechnisch medewerker Herman Scholten, en kreeg hij er bloemen en paaseieren bij.
Menno is al langer bewust bezig met het voorkomen van
zoönosen. “Op een gegeven moment zie je dat steeds meer
kinderboerderijen zo’n keurmerk hebben. Dat moet ik ook,
dacht ik. Het wordt steeds belangrijker om aan burgers en
bestuurders te laten zien dat je goed bezig bent.”
Zaken als vaccineren en hygiëne waren al langer in orde,
maar aan het (wettelijk verplichte) afgesloten aflamme-
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ren moest Menno wel even wennen. “Wat is nou mooier
om te laten zien aan kinderen?” Het nieuwe veld voor de
schapen is bijna klaar, daar is ook een stal waar ze binnen
kunnen lammeren. Er loopt een tiental diersoorten. ”Er
komen elke dag een hoop mensen, met mooi weer soms
wel vierhonderd. Je kunt gratis naar binnen en een kop
koffie krijg je voor een euro.” Omdat er zoveel mensen
komen moet er ook een duidelijk protocol zijn. En hoewel
dat met dertig medewerkers met een verstandelijke
beperking niet zo gemakkelijk lijkt, gaat dat eigenlijk
hartstikke goed. “Met duidelijke aanwijzingen lukt het
goed. Iedereen heeft zijn eigen taak bij zijn eigen dier en
dat werkt prima.”
Drachtige dieren staan in een aparte stal, zwangere vrouwen worden bij binnenkomst met een bord gewaarschuwd
voor mogelijke risico’s. Verder hangen er overal op het
perceel borden met waarschuwingen. Menno zorgde daarnaast voor een aparte kadaverton en verbeterde hygiëne.
“We letten er nu extra op dat de hoeken in de stal ook
goed schoon zijn.”
Wat de beheerder nog wil? “De koeien los laten lopen, een
grote verscheidenheid aan (oude) rassen en een nieuw
veld voor de schapen.” De laatste jaren veranderde hij al
veel, en zijn ideale kinderboerderij begint nu aardig vorm
te krijgen. “Vroeger lieten gemeenten kinderboerderijen
maar een beetje aanklooien, maar het is nu veel groter
geworden. We pakken het een stuk serieuzer aan.”

Menno Cannegieter krijgt het duizendste Keurmerk Zoönosen feestelijk uitgereikt.
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Zoönosen, zoals Q-fever en chlamydiose, zijn ziekten
die van dier op mens overdraagbaar zijn. Onderdeel van
het Keurmerk Zoönosen is bijvoorbeeld vaccinatie voor
specifieke zoönosen. Daarnaast is het belangrijk dat
kwetsbare mensen, zoals kinderen, zwangere vrouwen
en ouderen niet in direct contact komen met dieren die
zoönosen bij zich kunnen dragen.

