Heeft u ook een zoönosen verantwoord bedrijf?
Maaike Leistra, GD

Door de uitbraak van Q-koorts is de geitenhouderij in de huiskamer van de burger gekomen, maar
tegelijkertijd is de sector verder weg komen te staan van diezelfde burger. Het is daarom belangrijk
dat de geitenhouderij laat zien dat zij er alles aan doet om mens en dier zoveel mogelijk te vrijwaren
van ziekten.

D

e geitensector heeft nog steeds te
maken met de gevolgen van de
Q-koortsuitbraak. Ondanks de vele
inspanningen, zoals het opvolgen van hygiëneprotocollen, vaccineren, ruimingen en tankmelkonderzoek, kampt de sector nog steeds
met het probleem hoe het vertrouwen terug

te winnen van de burger.
Ook bedrijven met een publieke functie,
zoals kinder- en zorgboerderijen, hebben
hiermee te maken. Deze groep ontvangt jaarlijks miljoenen bezoekers. Meer dan tevoren
krijgen zij de vraag gesteld welk risico zij
vormen met betrekking tot zoönosen. Om

aan te tonen dat het bedrijf maatregelen
neemt om zoönosen te voorkomen en de
kans op besmetting te beperken, heeft de GD
mede op hun verzoek het Keurmerk Zoönosen ontwikkeld. Inmiddels is een groot deel
van deze boerderijen in het bezit van het
keurmerk. De geitenhouderij kan met dit
keurmerk ook haar voordeel doen.

Het keurmerk
Het GD Keurmerk Zoönosen bestaat uit een
driestappenplan:
Stap 1. Checklist invullen met uw dierenarts
Stap 2. Score door de GD
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.
Stap 3. Keurmerk
Bij voldoende punten ontvangt u het keurmerk en een keurmerkbordje met daarop
het keurmerkzegel voor het betreffende jaar.
De toekenning van het keurmerk wordt elk
jaar opnieuw via uw eigen dierenarts
getoetst aan de hand van de checklist.
Bezoek de website www.gddeventer.com,
rubriek schaap/geit voor meer informatie.

In geval van ...
Bij verdenking van infectieuze abortus zijn
overleg met uw dierenarts en onderzoek
voorwaarden voor toekenning van het keurmerk. Indien Q-koorts en/of chlamydophilose
op uw bedrijf is aangetoond en u geen
maatregelen heeft genomen, dan zal geen
keurmerk worden toegekend. Voor CL geldt
dat alle geiten waarbij CL is aangetoond
moeten zijn afgevoerd, omdat hiertegen
geen behandeling bestaat. Indien de dieren
niet zijn afgevoerd, wordt geen keurmerk
toegekend. Als het bedrijf in het bezit is van
het CL-vrij-certificaat van de GD, voldoet u
uiteraard altijd.
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Een voorbeeld van de vragen om een Keurmerk Zoönosen te verkrijgen.
Meer informatie hierover is te vinden op de website van de GD.
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