Kleine herkauwers

Keurmerk Zoönosen:

‘stempel voor goed gedrag’
Dr. Piet Vellema, dierenarts kleine herkauwers

Zoönosen zoals Q-fever en chlamydophilose zijn ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn. Met name kinder- en
zorgboerderijen krijgen steeds vaker de vraag of zij wel voldoende maatregelen nemen tegen zoönosen. Om aan te tonen
dat u voldoende maatregelen neemt om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken, heeft de GD het
Keurmerk Zoönosen ontwikkeld.
Driestappenplan

Kosten en aanmelden

Het GD Keurmerk Zoönosen wordt verleend
nadat de volgende drie stappen zijn doorlopen:

Een abonnement op het GD Keurmerk Zoönosen kost € 65,- per jaar (tarief 2009 inclusief BTW, inclusief één check). De kosten
van het bedrijfsbezoek rekent u rechtstreeks
af met uw dierenarts. Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.gddeventer.com > Schaap Geit > GD producten > GD
Keurmerk Zoönosen. Ook kunt u bellen met
de GD via 0900-1770.
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Checklist invullen met uw
dierenarts

Met de checklist GD Keurmerk Zoönosen
brengt u elk jaar de risico’s van zoönosen
op uw bedrijf in kaart. Na aanmelding wordt
de checklist naar uw dierenartsenpraktijk
gestuurd. U kunt vervolgens samen met uw
dierenarts de checklist invullen.
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Score door de GD

3

3. Keurmerk

Na retourzending van de ingevulde
checklist ontvangt u een score voor uw
zoönosepreventie. De totaalscore is
opgebouwd uit drie onderdelen:
• algemeen hygiënebeleid
• vaccinatiebeleid en/of onderzoek
• toets op klinische verschijnselen.

Bij voldoende punten ontvangt u een
keurmerkbordje met daarop het keurmerkzegel voor 2009. De toekenning van het
keurmerk wordt elk jaar opnieuw via uw
eigen dierenarts getoetst aan de hand van
de checklist. Scoort u onvoldoende? Dan
kunt u maatregelen nemen en opnieuw een
check aanvragen.

Kortom
• Met het Keurmerk laat u aan iedereen
zien dat u zoönosen serieus neemt.
• Het is echter geen zoönosen-vrij certificaat. Het Keurmerk garandeert wél dat er
maatregelen zijn genomen om zoönosen
te voorkomen en de kans op besmetting
te beperken.
• Het Keurmerk is aan te raden aan alle
bedrijven die regelmatig bezoekers ontvangen die vervolgens in contact komen
met de dieren. Denk aan kinder- en zorgboerderijen, maar ook aan rondtrekkende
schaapskuddes.

Q-fever in opkomst
Een van de bekendste zoönosen van
dit moment is Q-fever of Q-koorts.
Het is een ziekte die wordt veroorzaakt
door de bacterie Coxiella burnetii. Een
besmetting met deze bacterie kan
leiden tot milde, griepachtige verschijnselen, maar ook tot acute hoofdpijn en
hoge koorts. Bij 20% van de besmette
mensen ontstaat een ernstige infectie.
Zwangere vrouwen, mensen met hartklepafwijkingen en mensen met verminderde weerstand lopen bij besmetting
een verhoogd risico. Er is de laatste
tijd een sterke stijging te zien van het
aantal Q-feverbesmettingen bij mensen.
Eind juli 2009 stond de teller op 1800
humane besmettingen. Om Q-fever tegen te gaan, is in het najaar van 2008
gestart met een vaccinatiecampagne.
Naar verwachting zullen de resultaten
hiervan volgend jaar te zien zijn.

GD Geitenstudiedag
Op donderdag 8 oktober a.s. wordt op de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht
de vierde GD Geitenstudiedag georganiseerd, met het volgende programma:
09.30 uur Inschrijving en ontvangst
10.00 uur Opening; door dagvoorzitter drs. Daan Dercksen (GD)
10.15 uur Duepresentatie over Q-fever; door drs. René van den Brom (GD)
en drs. Barbara Schimmer (RIVM). Zowel de veterinaire als de
humane kant wordt belicht
12.00 uur Veldonderzoek over celgetal en de uiergezondheid bij melkgeiten;
door drs. Gerrit Koop (Faculteit Diergeneeskunde)
12.45 uur Lunch
13.30 uur De ideale opfokafdeling op een geitenbedrijf; door ing. Jacob de Boer (GD)
14.15 uur Thema: de economische wereld van de geitenhouderij
15.00 uur Vragenronde
15.30 uur Afsluiting
De kosten voor deelname zijn € 69,50,- p.p. (GD PlusZorgdeelnemers € 54,50 p.p.) U kunt
zich aanmelden via de website www.gddeventer.com, rubriek schaap en geit, agenda,
8 oktober GD Geitenstudiedag. U kunt daarbij één vraag indienen voor de vragenronde.
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