Dierziekten: stand van zaken
Voor Q-koorts en het Schmallenbergvirus gelden
momenteel een aantal maatregelen die ook voor
kinderboerderijen relevant zijn.
In dit artikel zijn deze voor u op een rijtje gezet.

Q-koorts
Vaccinatieplicht
Alle schapen en geiten op bedrijven met een
publieksfunctie moeten vóór 1 januari 2012 zijn ingeënt
tegen Q-koorts en vervolgens weer vóór 1 augustus
2012 (in de kalenderjaren daarna óók voor 1 augustus).
Dieren die vóór 1 januari 2012 nog jonger zijn dan 3
maanden en dan nog niet gevaccineerd kunnen worden
moeten in ieder geval drie weken voordat ze een dier
dekken of gedekt, geïnsemineerd of afgevoerd worden,
zijn gevaccineerd.
Vaccinaties van ieder dier moet worden vastgelegd in
het I&R systeem door de veehouder. Tevens moeten
veehouders een vaccinatieformulier invullen en deze
mede laten ondertekenen door hun dierenarts. Het
formulier moet samen met de dierenartsfactuur twee
jaar op het bedrijf bewaard worden. Schapen en geiten
die voor het eerst gevaccineerd worden, moeten
tweemaal worden ingeënt met een tussenpoos van
tenminste 3 weken. Hetzelfde geldt voor dieren die
langer dan een jaar geleden gevaccineerd zijn. Als de
dieren gevaccineerd worden binnen een jaar na de
vorige vaccinatie, volstaat één herhalingsvaccinatie.
De vaccinatieplicht geldt niet voor dieren die in het
eerste levensjaar worden geslacht en die niet ingezet
worden voor de fok.

Aanvoerbeperkingen
Alleen tijdig en volledig gevaccineerde dieren mogen
worden aangevoerd. Als er (nog) geen vaccinatieplicht
geldt, zoals voor dieren jonger dan 3 maanden, mogen
de dieren ook ongevaccineerd worden aangevoerd.

Identificatie en Registratie (I&R)
Schapen en geiten moeten binnen zes maanden na
hun geboorte worden geregistreerd in het I&R systeem.
Verder moet per dier worden vastgelegd of het dier is
gevaccineerd (binnen drie werkdagen na vaccinatie).
Meer informatie over Q-koorts en de maatregelen, is te
vinden op de website:
www.skbn.net > (inloggen) > Dierhouderij > Q-koorts
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Schmallenbergvirus
Stand van zaken
De besmettingen bij schapen liepen in januari soms nog
op tot 30% per bedrijf, later afnemend naar één tot enkele
gevallen verder in het lammerenseizoen. Bij geiten is slechts
handvol besmette bedrijven aangetoond. Onbekend is
waardoor zij minder snel besmet zijn geraakt. De piek in
het aantal besmette kalveren liep langer door, maar in het
algemeen één tot slechts enkele dieren per bedrijf.
Op dit moment start de GD voor dieren met een
grootschalig onderzoek naar de verspreiding van
Schmallenberg onder schapen. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van een nieuwe test en bloedmonsters die al
aanwezig zijn bij de GD.
Geen overdracht Schmallenbergvirus op mensen
Uit onderzoek bij 300 dierenartsen en veeartsen zijn geen
sporen van een doorgemaakte infectie te vinden. Omdat
de onderzochte groep mensen een groter risico heeft om
besmet te raken met het Schmallenbergvirus dan de rest
van de Nederlandse bevolking, durft het RIVM de conclusie
aan dat het zeer onwaarschijnlijk dat dit virus mensen kan
infecteren.

Maatregelen voor komend dek- en lammerseizoen
Preventieve maatregelen voor het komende dekseizoen
zullen nog bekend gemaakt worden. De SKBN zal hierover
via de nieuwsbrief en website communiceren.

Meldplicht
De Rijksoverheid en de Gezondheidsdienst voor Dieren
raden aan om extra te letten op misvormingen bij
pasgeboren kalveren en lammeren. Vooral bij moeilijke
geboorten. Als de dieren misvormd worden geboren, zijn
veehouders verplicht om dit te melden bij de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dit kan ook via
telefoonnummer (045) 546 62 30.
Meer informatie is te vinden op de website:
www.skbn.net > (inloggen) > Dierhouderij > Schmallenberg

Van Leeuwen BV gespecialiseerd in Kinderboerderijen en Stadsboerderijen
Van Leeuwen BV biedt u een totaalpakket van opslag tot afvoer van alle soorten mest op kinder- en
stadsboerderijen. Wij zijn gespecialiseerd in de verhuur van milieuvriendelijke, waterdichte en
stankoverlast beperkende containers. De container die u bij ons huurt, passen wij volledig op uw wensen
aan in afmeting, kleur en gebruiksvriendelijkheid. Al onze containers voldoen aan de eisen van de SKBN.

Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvend technisch advies over alle mogelijkheden!
Voor meer informatie: Dhr. J. van Leeuwen - Mob. 0629081314 / Dhr. G.van Leeuwen - Mob. 0654731598
E-mail: info@gjvanleeuwen.nl - www.vanleeuwenkinderboerderij.nl

