Vaststelling van geval van brucellose in België

In de Provincie Luik werd recent een geval van brucellose bij een rund vastgesteld na het verplichte
onderzoek van een verwerping
Dierenartsen en veehouders zijn inderdaad verplicht op elke verwerping bij runderen testen te laten
uitvoeren ter diagnose van brucellose. Dit laat toe in geval van een besmetting zeer snel de nodige
doeltreffende maatregelen te nemen.
Het is het eerste gediagnosticeerde geval van brucellose in België sinds maart 2000.
België werd door de Europese Commissie op 25 juni 2003 “officiëel vrij” van runderbrucellose
verklaard en is sindsdien officiëel vrij gebleven.
Brucellose is een besmettelijke aandoening die vooral voorkomt bij runderen en veroorzaakt wordt
door de bacterie Brucella abortus.
In sommige gevallen bij het manipuleren van besmet materiaal (bij het kalven, mest,…) kan deze
ziekte overgedragen worden op de mens. Ze wordt trouwens beschouwd als een beroepsziekte voor
mensen die met dieren omgaan (landbouwers, dierenartsen,transporteurs,….). Op hygiënisch gebied
moeten dus zeer strenge voorzorgsmaatregelen nageleefd worden.
Bij de mens gaat deze ziekte gepaard met koortsopstoten en algemene symptomen van pijn.
Bij runderen veroorzaakt deze ziekte vooral problemen bij drachtige dieren, voornamelijk verwerpen
met mogelijks fertiliteitsproblemen. De ziekte is enorm besmettelijk voor runderen en in geval van een
epidemie kunnen de economische gevolgen desastreus zijn.
Het FAVV heeft direct na de verdenking van een geval van brucellose het betrokken bedrijf met 103
dieren geblokkeerd. Momenteel wordt een epidemiologische enquête uitgevoerd om de oorzaak van
deze recente infectie te kunnen achterhalen. Een schutkring werd opgetrokken rond het bedrijf.
Door het traceren van de verplaatsingen van de dieren heeft men kunnen vaststellen dat er een
verkoop van enkele dieren aan Nederland heeft plaatsgevonden. De Europese Commissie en de
Nederlandse autoriteiten werden door het FAVV op de hoogte gesteld.
Al de dieren van dit bedrijf worden geslacht. Het bedrijf zelf zal enkel vrijgegeven worden na een
nieuwe evaluatie die aantoont dat de besmetting verdwenen is.
Het vlees van deze dieren kan gecommercialiseerd worden en er wordt door het bedrijf geen melk
geproduceerd.
Gezien het FAVV de situatie onder controle heeft, zijn er momenteel geen gevolgen te vrezen voor de
export.
De landen binnen de Europese Unie die momenteel niet officieel vrij verklaard zijn van brucellose zijn :
Bulgarije, Cyprus, Estland, Spanje, Griekenland, Hongarije, Italië, Litouwen, Letland, Malta, Polen,
Portugal, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk ( Noord Ierland).
Het KB van 6/12/78 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding preciseert de
vergoedingsmodaliteiten bij het verplicht slachten van een beslag.
De vergoeding compenseert het verschil in geschatte waarde van het fokdier en het karkas. Dit
natuurlijk op voorwaarde dat de veehouder de verplichting heeft nagekomen zijn dierenarts te
verwittigen in geval van een verwerping op zijn bedrijf.

