
Bijlage 10. Verticale aanbevelingen met betrekking tot de bewaking van dierenziekten. 
 
Onderstaande tabel vermeldt de dierenziekten waarvoor bewaking wordt aanbevolen 
volgens diverse adviezen van het Wetenschappelijk Comité. De ziekten zijn gerangschikt in 
dalende orde van prioriteit. 
 
Diersoort Ziekte waarvoor bewaking wordt aanbevolen (adviezen van het Sci 

Com, enz.), rangschikking volgens prioriteit (+++, ++, +) 
Runderen Advies Sci Com 26-2009 + addendum en Advies Sci Com 05-2010 

 
Prioriteit +++ : 
Blauwtong 
BVD 
IBR 
Q-koorts 
 
Prioriteit ++ : 
Paratuberculose 
Neosporose 
West-Nijlkoorts  
Toxoplasmose 
Leptospirose 
Salmonellose 
Indicatorkiemen (E. coli en Streptococcus bovis) 
Parafilariose 
 
Prioriteit + : 
Mycoplasma bovis 
Riftdalkoorts 
Krim-Congo koorts 
Hypodermose 
Epizoötische hemorragische ziekte 
MRSA en andere methicillineresistente stafylokokken  
VTEC en andere serotypes 
 
Andere : 
Mycobactérium bovis (moleculaire typering) 
 
Advies 09-2009 
Rabiës 
 
Trends and sources 2007, advies 22-2008 
Toxoplasmose 
 
Adviezen 27-2008 en 10-2007 
Aanwezigheid van centraal zenuwstelsl weefsel op koppen en 
karkassen (BSE-context) 
 
Advies 23-2008 
Jaarlijks BSE-bewakingsprogramma 
 
Advies 8334  van de HGR 
Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en 
centralisering van de gegevens 

Kleine 
herkauwers 

Advies Sci Com 05-2010 
 
Prioriteit +++ : 
Q-koorts 
Bluetongue 
 



Prioriteit ++: 
Paratuberculose 
West-Nijlkoorts 
Maedi-visna 
Arthritis-encefalitis bij geiten 
 
Prioriteit + : 
Kaasachtige lymfadenitis 
Riftdalkoorts 
Krim-Congo koorts 
 
Advies 22-2008, Trends and sources 2007, 2008-2009 
Toxoplasmose 
 
Advies 8334 van de HGR 
Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en 
centralisering van de gegevens 

Varkens Advies Sci Com 05-2010 
 
Prioriteit +++ : 
Salmonella 
Brachyspira hyodysenteriae 
 
Prioriteit ++ : 
Toxoplasma 
Yersinia enterocolitica 
Hepatitis E 
Indicatorkiemen (E.coli en enterokokken) 
MRSA en andere methicillineresistente stafylokokken 
 
Prioriteit + : 
Nipah virus 
 
Andere : 
Protocol « ademhalingsziekten » bij varkens : 
Actinobacillus pleuropneumonie, Mycoplasma hyopneumoniae, 
atrofische rhinitis (Pasteurella multocida en Bordetella bronchiseptica), 
Abortus blauw, ziekte van Aujeszky 
 
Advies 22-2008, Trends and sources 2007, 2008-2009  
Toxoplasmose 
 
Adviezen Sci Com 24-2009 en 34-2009  
A/H1N1 influenzavirus (2009) 
 
Advies 8334 van de HGR 
Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en 
centralisering van de gegevens 

Vogels Advies Sci com 10-2010 
 
Prioriteit +++ : 
Newcastle (evaluatie van de vaccinatiebescherming) 
 
Prioriteit ++ : 
West-Nijlkoorts 
Indicatorkiemen voor antibioticaresistentie (E. coli en enterokokken)  
MRSA (antibioticaresistentie) 
 
Prioriteit + : 
Chlamydiose 



 
Paarden Advies Sci Com 10-2010 

 
Prioriteit +++ : 
Equine infectieuze anemie 
 
Prioriteit ++ : 
Virale paardenarthritis  
West-Nijlkoorts 
 
Prioriteit + : 
Babesiose 
Paardenpest 
Hendra en Nipah virus 
Virus van paardenencefalitis 
 
Advis 8334 van de HGR 
Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en 
centralisering van de gegevens 

In het wild 
levende fauna 

Advies Sci Com 05-2010 
Mycobactérium bovis (moleculaire typering) (dassen) 
 
Advies 10-2010 
West-Nijlkoorts (kraaiachtigen) 
Newcastle (duiven) 
 
Advies 23-2009 
Trichinella (everzwijnen, vossen, ratten) 
 
Advies 09-2009 
Rabiës (vossen, in het wild levende herkauwers, vleermuizen, 
wasberen) 
 
Advies 22-2008, Trends and sources 2007, 2008-2009 
Toxoplasmose 
 
Advies 8334 van de HGR 
Leptspirose : aanbeveling voor systematische serologische bewaking bij 
de in het wild levende fauna (varkensachtigen, hertachtigen, 
handvleugeligen, vossen, marterachtigen, lagomorfen) met 
bemonstering in het jachtseizoen (actieve bewaking) en centralisering 
van de verzamelde gegevens 

Bijen Advies Sci Com 09-2009 
Monitoring van aangifteplichtige bijenziekten 

(nieuwe) 
gezelschaps-
dieren 

Advies 09-2009 
Rabiës (honden en katten) 
 
Advies 8334 van de HGR 
Leptospirose : aanbeveling voor verplichte test, aangifte bij het FAVV en 
centralisering van de gegevens 

Levensmiddelen Advies 22-2008, Trends and sources 2007, 2008-2009 
Toxoplasmose 
 
Advies 22-2008  
 
Prioriteit+++ : 
Salmonella spp. 
Campylobacter spp. 
Listeria monocytogenes 
Escherichia coli vérocytotoxinogène 



 
Prioriteit ++ : 
Toxoplasma gondii  
Verwekker van BSE 
Clostridium botulinum 
Cryptosporidium parvum  
Mycobacterium bovis 
Echinococcus granulosus en multilocularis 
Yersinia enterocolitica 
Fasciola hepatica 
Giardia intestinalis 
 
Aanbevelingen met betrekking tot het controleprogramma van 2008 :  

- Uitvoeren van screenings voor Arcobacter spp., Coxiella 
burnetii, Leptospira spp., Anisakis spp., Cryptosporidium 
parvum, Echinococcus,  Toxoplasma gondii, Fasciola hepatica 
en Giardia intestinalis 

- Opneming in het officiële bewakingsprogramma of verhoging 
van het aantal analyses voor : Listeria monocytogenes  
(verhoging van het aantal analyses op levensmiddelen), 
Toxoplasma gondii (invoering van een officiële controle van 
karkassen in de slachthuizen) en verocytotoxinogene  E. coli 
(aandacht besteden aan de andere zoönotische serotypes dan 
O157 :H7 in het kader van de officiële controle) 
 

- Meer bewaking van parasieten 

 


