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Dick Vunderink
O p 2 september vergaderde de Werkgroep AVB en
daar presenteerde Mevrouw Elbarte Kamp van het
ID-Lelystad de voorlopige uitslag van dit onderzoek. Een gedetailleerd verslag komt later.
Als je kennis neemt van de cijfers dan is een compliment aan de Nederlandse imkers op z'n plaats. Velen
hebben gehoor gegeven aan de oproep om aan het
onderzoek mee te doen. En zij hebben het serieus
gedaan. Niet een potje honing anno 1973 ingestuurd,
maar stuifmeel en was duidden op een voorgeschreven monsterneming en ook netjes verpakt. De voorlopige indruk is dat er, zoals wij hoopten, een
voldoende regionale spreiding is. Dank daawoor.
Enkele cijfers over de stand per 1 septernber 1999
Aantal imkers dat monsters instuurde

1529

Aantal ingestuurde monsters

1949

Aantal monsters waarin geen sporen werden aangetoondl908
Aantal monsters ongeschikt voor onderzoek

21

Aantal monsters waarin we1 sporen werden aangetroffen 19

Commentaar

- Ruwweg kun je stellen dat bij een deelname van
1.529 imkers met in totaal 1.949 monsters, bij een
gemiddelde van 5 volken per imker, er 9.745 volken
bij het onderzoek waren betrokken. Met dit aantal
volken mag je spreken van een representatief beeld
voor de Nederlandse situatie.
- Het aantal positieve monsters (met sporen) bedroeg
minder dan 1%.
- Het kwam voor dat aanvankelijk sporen in een
monsters werden aangetroffen (positief), maar bij een
door de RW genomen monster per volk de uitslag
negatief was. Dat zal meestal veroorzaakt zijn door
het aantal sporen net boven of net onder de
detectiegrens.
(Bij de betreffende imker overigens een emotievolle
tijd tussen 'paniek' en grote opluchting). Een
negatieve uitslag is geen garantie is dat er geen
sporen aanwezig waren.
Bij een gering aantal sporen is de kans dat ze niet
aangetoond kunnen worden, vrij groot.
- Ongeschikte monsters hadden een ovewloed aan
sporen van andere bacterien; die imkers werd
gevraagd een nieuw monster in te sturen.
- De cijfers hebben uitsluitend betrekking op het

vrijwillig onderzoek; niet inbegrepen zijn de
onderzoeken van de RW naar aanleiding van
uitbraken.
Als voorlopige conclusie kun je stellen dat:
- het onderzoek waardevol is geweest omdat we nu
over een gegevens beschikken, waarnaar we vorig jaar
moesten gissen;
- het gevoerde beleid in Nederland succesvol is
geweest: zowel attente imkers die verdacht broed
hebben gemeld en als stamping-out, het vernietigen
van zieke volken en materialen;
- wij dit beleid in stand moeten houden want de
enkele positieve uitslagen tonen aan dat AVB onder
ons is en een bedreiging blijft vormen. Slechts een
voortdurend alerte imker en een goed preventiebeleid van imker en organisaties kunnen grote
uitbraken voorkomen.
De werkgroep AVB is verheugd over deze uitslag.
Maar een slechte reactie zou zijn: het valt best mee en
dit is geen zorg meer. Nu de grenzen binnen Europa
open zijn en contacten met het buitenland toenemen,
blijft gedegen preventie en discipline van de imkers
noodzakelijk. En de waardevolle koninginnenteelt
houdt ook~risicoin.
De werkgroep gaat dan ook het preventiebeleid
opnieuw onder de aandacht van ons allen brengen en
het zou een groot goed zijn voor een effeaief en
efficient gezondheidsbeleid als er een vorm van
registratie van imkers komt.
Tenslotte. Er is onduidelijkheid geweest over de
procedure bij het aantreffen van volken met AVBsporen uit dit vrijwillig onderzoek. In de werkgroep
was een procedure voorgesteld, maar helaas werd
daarover door het beleid in Den Haag geen besluit
genomen. Wij troffen het slecht doordat bij de RW
een fikse reorganisatie werd doorgevoerd met de
hete adem van een vijftal organisatiebureau's in de
nek. Dat neemt onze ergernis - 0.a. over diverse extra
brieven, faxen en telefoontjes - niet weg, maar geeft
enig begrip. Ook het fenomeen dat in een volk
sporen kunnen worden aangetoond terwijl er (nog)
geen klinische verschijnselen zichtbaar zijn, is nieuw,
zowel voor de R W als voor ons.
Wij hebben de RW gevraagd stappen te zetten
waardoor duidelijkheid komt voor het seizoen 2000
begint. Wij houden u op de hoogte.
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