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Q-koorts is een ziekte die sporadisch vastgesteld wordt in vele landen,
waaronder ook België. De mens en verschillende diersoorten kunnen erdoor
besmet worden.
In de afgelopen jaren is in Nederland een grote toename vastgesteld van het
aantal gevallen van Q-koorts bij de mens. Deze toename heeft vermoedelijk te
maken met de managementpraktijken op grote melkgeitenbedrijven.
Hoewel er in België nog geen indicatie is, dat dezelfde problematiek zich ook
op onze houderijen zou voordoen, vraagt het FAVV u toch om de volgende
aanbevelingen in de mate van het mogelijke op uw bedrijf na te leven.

Onze opdracht is te waken
over de veiligheid van de
voedselketen en de kwaliteit
van ons voedsel, ter
bescherming van de
gezondheid van
mens, dier en plant.

-

Beperk de toegang tot uw bedrijf en het contact met de dieren tot de
personen waarvan de aanwezigheid gerechtvaardigd is (veehouder,
dierenarts, leverancier van voedingsmiddelen, vilbeluik, …).

-

De bacterie die de ziekte veroorzaakt kan mogelijk via de melk
overgedragen worden. Er wordt daarom aanbevolen om melk afkomstig
van het bedrijf te pasteuriseren.

-

Vermijd zoveel mogelijk contact tussen de dieren die werpen of gaan
werpen en de rest van de kudde.

-

Plaats de dieren die een abortus hebben of recent gehad hebben in
afzondering.

-

Plaats het afvalmateriaal van een geboorte of een abortus steeds in een
hermetisch gesloten bak en laat deze snel ophalen door het vilbeluik.

-

Probeer bij het verwerken of uitrijden van de mest, die als de
belangrijkste bron van besmetting wordt beschouwd, zoveel als mogelijk
stofvorming te vermijden. Mest die uitgereden wordt, wordt best zo snel
mogelijk afgedekt en gecomposteerd, hetzij onmiddellijk verwerkt op de
akker.

-

Vermijd zoveel mogelijk contact tussen huisdieren en knaagdieren en de
geiten.

Het systematisch toepassen van algemene hygiënemaatregelen is ook bij Qkoorts van het grootste belang. Bij hulp bij een geboorte of een verwerping
dienen bij voorkeur handschoenen en een mondmasker gedragen te worden
en naderhand moeten de handen grondig gereinigd en ontsmet worden.
Het Voedselagentschap volgt de situatie in Nederland op de voet op. Het zal
aan zijn Wetenschappelijk comité een advies vragen in verband met
maatregelen voor de bewaking van Q-koorts en de maatregelen die genomen
worden ingeval een besmetting in België wordt vastgesteld.
Er zullen bovendien vanaf nu en in de loop van de komende wintercampagne
monsters genomen worden om de epidemiologische situatie omtrent Q-koorts
in onze veestapel beter in kaart te brengen.
Van alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven zal tankmelk getest worden. In
geval van verwerping moet de bedrijfsdierenarts gecontacteerd worden en
moeten de nodige stalen overgemaakt worden aan DGZ voor verder
onderzoek. De kosten voor dit onderzoek worden gedragen door het
Voedselagentschap.
Verdere informatie kan u vinden op de website van het Voedselagentschap
(www.favv.be).
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