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Op een rundveebeslag in de provincie Luik werd recent een geval van brucellose vastgesteld
bij het verplicht onderzoek van een verwerping.

Het laatste geval van brucellose dateert van 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 ziekte die vooral voorkomt bij runderen en veroorzaakt wordt door de
kiem Brucella abortus. De aandoening veroorzaakt vooral problemen bij drachtige dieren met
voornamelijk verwerping tot gevolg.
In sommige gevallen kan deze ziekte overgedragen worden op de mens door contact met besmette
dieren. Dit is vooral van belang voor hen die beroepsmatig in contact komen met de dieren.
Het vlees van deze dieren houdt geen gevaar in voor de consument, maar de kiem kan wel overgezet
worden via de melk. Er wordt door het betrokken bedrijf echter geen melk gecommercialiseerd.
Het FAVV heeft het getroffen bedrijf geblokkeerd, een schutkring afgebakend en de dierverplaatsingen
(tracering) worden nagetrokken om de bron en eventuele spreiding van de infectie te achterhalen.
Momenteel heeft men weet van 2 runderen die geëxporteerd werden naar Nederland. De Nederlandse
autoriteiten en de Europese Commissie werden reeds op de hoogte gesteld.
Alle runderen op het bedrijf zullen worden geslacht.
Elke veehouder en iedere bedrijfsdierenarts is verplicht elke verwerping bij runderen te laten
onderzoeken voor brucellose. Dit onderzoek kan leiden tot een snelle detectie van een mogelijke
besmetting met brucellose en laat toe de gepaste maatregelen te nemen om deze besmettelijke ziekte
uit te roeien.
Dit geval toont duidelijk het nut en het belang aan van dit verplicht onderzoek en bewijst dat het
sanitaire beleid dat vernieuwd werd na overleg tussen de sector en het FAVV, zijn vruchten afwerpt.
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