Bijlage 1 : door de houder van lagomorfen (konijnen) minimaal te verstrekken informatie

Algemene en logistieke gegevens

Minimale gegevens

Verwijzing
naar het
modelformulier
Deel 1.1

1.

De gegevens van de konijnenhouderij:

• Wat moet worden gemeld ?
Naam van de konijnenhouder;
Naam van de eigenaar van de konijnen;
Adres van het bedrijf;
GSM- of telefoonnummer van de konijnenhouder;
Indien mogelijk : e-mailadres (of faxnummer) van de
konijnenhouder;

2.

Kenmerken en traceerbaarheidsgegevens van
het lot konijnen (lagomorfen).

• Wat moet worden gemeld ?
Soort productie;
Lotnummer of identificatie van het gebouw van
vetmesting of andere gegevens die mogelijk maken de
link te leggen tussen de naar het slachthuis verstuurde
konijnen en de epidemiologische eenheid

Deel 2.1

3.

Het aantal dieren dat naar het slachthuis zal
worden gestuurd.

• Wat moet worden gemeld ?
Aantal naar het slachthuis te verzenden dieren.
Geplande datum van verzending naar het slachthuis

Deel 2.1

4.

Door de verordening (EG) nr. 853/2004
vereiste gegevens.
Naam en adres van de privédierenarts die
normaliter de dieren van het bedrijf van
herkomst verzorgt

5.

Minimale gegevens
• Wat moet worden gemeld ?
Verplicht :
Naam en adres van de privédierenarts die normaliter de
dieren verzorgt

Deel 1.2

De gezondheidsstatus van de dieren

• Wat moet worden gemeld ?
Niets.

/

6.

De status van het bedrijf van herkomst of de
regionale gezondheidsstatus van de dieren

• Wat moet worden gemeld ?
Niets.

/

7.

De productiegegevens, wanneer die ziekten
aan het licht kunnen brengen

• Wat moet worden gemeld ?
Het sterftecijfer, met dien verstande dat een sterftecijfer
minder van 15% gedurende de mestperiode niet moet
worden gemeld .

2.2

8.

De toegediende geneesmiddelen voor
• Wat moet worden gemeld ?
diergeneeskundig gebruik of andere
Vermelding van de naam van:
behandelingen die de dieren binnen een
- alle toegediende geneesmiddelen, inclusief die
relevante periode hebben ondergaan, tezamen
toegediend via het verstrekte voeder ;
met de data van toediening of behandeling en
- alle voederadditieven met een verplichte wachttijd
wachttijden, wanneer er een wachttijd is.
(met name mengvoeder met coccidiostatica)
+ de data of perioden van toediening + de duur van de
wachttijden (uitgedrukt in dagen).

2.4
2.3

• Op welke periode moet die informatie betrekking
hebben ?
De laatste 30 dagen voor het slachten.
9.

De aanwezigheid van ziekten die de veiligheid
van het vlees in het gedrang kunnen brengen

2.4
• Wat moet worden gemeld ?
1. De gedurende de relevante periode bij de voor
slachting te verzenden dieren vastgestelde ziektetekens
en aandoeningen.
Bijvoorbeeld:
- algemene ziektetekens (uitputting, vermagering,

-

-

gebrek aan eetlust, groeivertraging, daling van de
dagelijkse gewichtsaanzet );
sterfte met of zonder klinische tekenen (plotse
dood);
ademhalingsstoornissen (hoesten, neusloop,…);
zenuwstoornissen (draaihals, evenwichtsstoornissen);
huidaandoeningen (zichtbare onderhuidse
abcessen, epidermitis, dermitis, haaruitval, ronde
kale plekken…);
spijsverteringsstoornissen: diarree zonder
geïdentificeerde oorzaak, trommelzucht;
uro-genitale aandoeningen in fokbedrijven
(abortus, baarmoederontsteking, vroegtijdige
reform van voedsters…).

2. Indien bekend : diagnoses en/of ziekteverwekkers
melden (bijvoorbeeld bekend op basis van in het kader
van zoönosemonitoring uitgevoerde onderzoeken).
• Wanneer moeten ziekte- en sterfgevallen worden
gemeld ?
Wat de ziektetekenen andere dan de sterfte betreft,
moet men het advies vragen van de dierenarts. Op
grond van zijn beroepskennis en omdat hij in
voorkomend geval op de hoogte is van de
voorgeschiedenis van het bedrijf, kan hij een
richtinggevend advies uitbrengen over het al dan niet
noodzakelijk zijn van het vermelden van die
ziektetekenen.
• Op welke periode moet de informatie betrekking
hebben ?
De laatste 8 weken voor het slachten (is dus ruimer dan
de 30 dagen voor de geneesmiddelen en additieven).

10. Indien relevant voor de bescherming van de
volksgezondheid, de resultaten van alle
analyses van de bij de dieren genomen
monsters of van andere voor het
diagnosticeren van ziekten die de veiligheid
van het vlees in het gedrang brengen,
genomen monsters, met inbegrip van
monsters die in het kader van de bewaking en
de bestrijding van zoönoses en residuen
worden genomen

Merk op: dieren mogen niet naar het slachthuis
verzonden worden als ze op dat ogenblik ziek zijn!
2.5
• Wat moet worden gemeld ?
De conclusies van laboratoriumonderzoeken (die
bijvoorbeeld zijn uitgevoerd in het kader van
monitoringprogramma’s of diergeneeskundige
onderzoeken) voor het opsporen van pathogenen,
chemische stoffen en verontreinigingen (bijvoorbeeld
dioxine, cadmium).
De dierenarts kan een richtinggevend advies geven over
het al dan niet noodzakelijk zijn van het vermelden van
de resultaten van onderzoeken.
• Welke pathogenen zijn relevant ?
U vindt hierna een niet-beperkende lijst van op de mens
overdraagbare pathogenen :
Yersinia enterolitica (op voorwaarde dat de stam
geïdentificeerd is als niet pathogeen, is geen melding
vereist. Als de stam daarentegen werd geïdentificeerd
als pathogeen, moet ze als VKI worden vermeld)
E coli EHEC, bijvoorbeeld 0 153;
rotavirus…;
Listeria monocytogenes;
Pasteurella multocida…
NB: het is in het kader van de melding van
voedselketeninformatie aan het slachthuis niet verplicht
om alle hierboven vermelde pathogenen te doen

opsporen. Bekende testresultaten moeten echter wel
aan het slachthuis worden meegedeeld.
11. De relevante verslagen van slachthuizen over
de resultaten van eerdere antemortem- en
postmortemkeuringen van dieren van hetzelfde
bedrijf, met inbegrip van verslagen van de
officiële dierenarts in het bijzonder.

• Wat moet worden gemeld ?
Niets (wat betreft rapporten uit Belgische slachthuizen
en voor zover de nieuwe slachtingen eveneens in een
belgisch slachthuis gebeuren).
De terugkoppeling van de keuringsresultaten gebeurt via
Beltrace. De slachthuizen kunnen langs die weg ook de
resultaten inkijken van de keuringen van eerder
geslachte konijnen van hetzelfde bedrijf.

/

