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KEURMERK ZOÖNOSEN

Inzicht in risico’s
zoönosen
Steeds meer dierhouders ontplooien activiteiten naast hun
commerciële of hobbymatige boerenbedrijf. Zorg- en onderwijstaken zijn daar voorbeelden van, net als kinderopvang
of een camping. Een goede ontwikkeling: deze activiteiten
trekken mensen uit de stad naar het platteland. Met burgers
op uw erf is het echter wel belangrijk te weten welke risico’s daarbij horen, bijvoorbeeld op het gebied van
zoönosen.
Zoönosen zijn ziekten die van dieren op mensen overdraagbaar
zijn. Bijna elke dierhouder kent dit woord inmiddels. Vroeger
was dit anders. Zoönosen zijn niet nieuw, maar de kennis bij
dierhouders en in de samenleving ontbrak lange tijd. Door grote
en kleine uitbraken van dierziekten neemt het bewustzijn bij
mensen langzaam toe. Zoönosen bestaan, er is een kans dat je
ziek kunt worden van dieren. Maar, hoe ga je ermee om, hoe
licht je anderen voor? En hoe beperk je de risico’s?
Zoönotische ziektekiemen kunnen via verschillende diersoorten,
zoals geiten en schapen, maar bijvoorbeeld ook honden, katten,
Hoe werkt het GD Keurmerk Zoönosen?
Na aanmelding stuurt GD een checklist naar uw dierenartsenpraktijk. U ontvangt van GD een verzoek om samen met
uw dierenarts deze checklist door te lopen en in te vullen.
Met de checklist brengt u risico’s rondom zoönosen op uw
bedrijf in beeld. De checklist bestaat uit een algemeen deel
en specifieke vragen per diersoort. U hoeft alleen de vragen
te beantwoorden die betrekking hebben op de aanwezige
diersoorten en de beoordeling is ook alleen hierop gebaseerd. Na retourzending van de ingevulde checklist ontvangt u een score voor uw zoönosepreventie. Bij een score
van 60 procent of meer heeft u een zoönosen-verantwoord
bedrijf. U ontvangt dan een keurmerkbordje met daarop het
keurmerkzegel voor dat jaar.
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kippen en konijnen, worden overgedragen en ze zijn vaak aanwezig zonder dat dieren ziekteverschijnselen vertonen. Uit studies en praktijkervaringen is bekend dat zoönotische ziektekiemen voorkomen in de Nederlandse multifunctionele landbouw.
Keurmerk
Om dierhouders en samenleving te ondersteunen, heeft GD sinds
2009 het Keurmerk Zoönosen. Het doel van dit keurmerk is de
bewustwording van de kans op ziekteoverdracht te vergroten
zonder het plezier van contact met dieren weg te nemen. Veel
boerderijen met een publieksfunctie zijn inmiddels in het bezit
van dit keurmerk. Door de eisen die aan het keurmerk worden
gesteld is de kennis van zoönosen toegenomen en zijn keurmerkhouders beter in staat om maatregelen te nemen om zoönosen zoveel mogelijk te voorkomen. En als een bedrijf toch
wordt geconfronteerd met een mogelijke zoönose, neemt de
keurmerkhouder contact op met de bedrijfsdierenarts en samen
komen ze dan in de regel tot de beste aanpak. Deze beoogde
handelswijze werkt en dat is een goede ontwikkeling.
MEER OVER ZOÖNOSEN:
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/KEURMERKZOONOSEN

