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Er is brucellose aangetoond in 2 bijkomende veehouderijen gelegen in de provincie Namen. Deze
veehouderijen waren geblokkeerd naar aanleiding van de uitbraak van deze ziekte die in maart in
dezelfde provincie werd ontdekt.
Bij een stalonderzoek werden in de ene veehouderij één seropositief dier op 82 geteste dieren
gevonden en in de andere veehouderij twee seropositieve dieren op 162 geteste dieren. De 3
seropositieve dieren werden geslacht; bij 2 onder hen kon Brucella abortus worden aangetoond in
monsters genomen in het slachthuis. Deze vondst toont het belang aan van de maatregelen die het
FAVV oplegt aan de contactbedrijven die voortkomen uit de epidemiologische onderzoeken omtrent
de uitbraak.
De twee nieuwe veehouderijen werden haard verklaard. Al hun dieren zullen worden geslacht. De
epidemiologische enquêtes om de contactbedrijven van deze 2 uitbraken aan te tonen zijn aan de
gang.
Op dit ogenblik werden in totaal reeds 423 veehouderijen onder toezicht geplaatst. Het betreft telkens
veehouderijen die direct of indirect contact hebben gehad met één van de uitbraken. 273 van de
contactbedrijven hebben contact gehad met de uitbraak in Namen, 150 met de uitbraak in OostVlaanderen.
Het Voedselagentschap heeft ondertussen reeds gunstige resultaten ontvangen voor de eerste
onderzoeken op 138 van deze veehouderijen.
Door deze uitslagen kunnen deze veehouderijen toestemming krijgen om niet drachtige dieren op de
weide te plaatsen. Elke veehouderij zal daartoe door zijn Provinciale controle-eenheid gecontacteerd
worden. De verantwoordelijk zal zich dan wel moeten engageren om het tweede onderzoek van zijn
dieren te realiseren binnen de 6 tot 8 weken na het eerste onderzoek. Alle beperkende maatregelen
worden opgeheven, eens dit tweede onderzoek gunstig is.
Het Voedselagentschap heeft daarnaast ook op nationaal vlak een monitoring opgestart op
rundveebedrijven. Daarbij zullen in de komende 2 weken 9.000 melkmonsters onderzocht worden.
Het FAVV heeft de ontwikkelingen omtrent de uitbraak van brucellose vanmorgen, tijdens een
vergadering van het Permanent comité voor de voedselketen en de dierengezondheid, uiteengezet
aan de Europese commissie en aan de andere lidstaten. Daarbij is de vrije status van ons land voor
brucellose niet in vraag gesteld. De EU zal de situatie binnen een maand opnieuw evalueren.

