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Commissie Vaarkamp - Ohl

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevr. G. Verburg
2500 EK

Datum 11 januari 2010
Betreft Q-koorts: Commissie Vaarkamp-Ohl
Verslag van de derde week ruimingen: 4 t/m 8 januari 2010
Commissie-Vaarkamp/Ohl, ingesteld door minister Verburg op 18 december 2009,
om haar te informeren over de kwaliteit m.b.t. dierenwelzijn van de uitvoering van
de ruimingen in het kader van de Q-koorts-bestrijding.
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Ook tijdens de derde en tevens eerste volledige week van de ruimingen
zijn door de commissie onaangekondigde bezoeken gebracht aan
bedrijven waar geiten geruimd werden. Deze week waren de
weersomstandigheden opnieuw zeer winters, waardoor door de werkers in
het veld en in de stallen kou is geleden. Op het dierenwelzijn heeft dit
echter geen invloed gehad, zo is gebleken. Men heeft de werkzaamheden
zo georganiseerd dat de dieren geen ongemak van de winterse koude
hebben gehad. De teams die aan het werk waren hadden duidelijk een
getrainde werkwijze. Men was goed op de hoogte van de eerdere
adviezen van de commissie ten aanzien van sedatie (dosering, rust).
Opnieuw is gebleken dat de aanwezigheid en het meewerken van de
bedrijfseigen dierenarts als heel positief ervaren wordt. De eigenaren
waren bij de bezochte bedrijven niet aanwezig bij de ruimingen, maar
hadden hun eigen verantwoordelijkheden ten aanzien van het
dierenwelzijn gedelegeerd aan de eigen dierenarts, die wel continu
aanwezig was.
Tijdens deze derde week is door een groep wetenschappers geprobeerd
om uit geëuthanaseerde geiten vruchtwater te verzamelen zonder de
dieren te openen. De commissie heeft vastgesteld dat deze
werkzaamheden op geen enkele manier ten koste zijn gegaan van het
welzijn van de geiten, niet van de nog levende en niet van de dode.
Naar het oordeel van de commissie verdienen de VWA-teams lof voor de
geïnternaliseerde manier waarop met het welzijn van de dieren rekening
gehouden wordt.
De inspecties zullen ook in de komende weken steekproefsgewijs en
onaangekondigd blijven plaatsvinden.

Prof. Dr. HENK VAARKAMP
Prof. Dr. FRAUKE OHL
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