Covid 19 - Officiële activiteiten van de erkende dierenartsen – Prioriteitentabel (V3-29/04/2020)

COVID 19
Officiële algemene informatie, waaronder FAQ: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Officiële activiteiten van de erkende dierenartsen - Prioriteitentabel (V3-29/04/2020 – verlenging in mei)
Rekening houdende met de situatie in verband met de epidemie van het Coronavirus-Covid 19, met name gezien het feit dat diergeneeskundige activiteiten
toegestaan zijn en dat de activiteiten en diensten binnen de voedselketen door de regering als essentieel en cruciaal voor de natie worden beschouwd,
moet een evenwicht worden gevonden tussen de uitvoering van de officiële diergeneeskundige activiteiten ter bescherming van de gezondheid van mens
en dier en de situatie op het vlak van Covid 19.
Daartoe hebben de bevoegde autoriteiten (FAVV, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en FAGG), in overleg met ARSIA en
DGZ, een lijst van activiteiten opgesteld, waarbij aan elk ervan een status voor wat betreft de prioriteit en termijnen wordt toegekend.
Aan de dierenartsen wordt gevraagd om tijdens hun activiteiten alle mogelijke maatregelen te nemen die vereist zijn om hun gezondheid, die van de
personen met wie ze werken en die van hun cliënten te beschermen. De maatregelen met betrekking tot "social distancing” en een goede hygiëne zijn in dit
verband belangrijk.
Onderstaande tabel is van toepassing voor de maanden maart, april en mei. Hij zal niet worden verlengd, tenzij de omstandigheden dat vereisen.
Deze informatie kan ook teruggevonden worden op de website van het FAVV :
http://www.favv-afsca.fgov.be/professionelen/publicaties/mededelingen/coronavirus.asp (Zie rubriek « Dierenartsen” )
ALGEMENE OPMERKINGEN BIJ ‘PRIORITEITEN’
LAAG: Kan uitgesteld of opgeschort worden, cfr individuele commentaren
GEMIDDELD : Mag uitgesteld worden gedurende een beperkte termijn (maximum 1 maand)
HOOG : Kan maar uitgesteld worden gedurende een zo beperkte mogelijke termijn en maximum 2 weken, en voor zover er geen beschikbaarheid is van de
bedrijfsdierenarts of zijn vervanger, of de veehouder.
ZEER HOOG : Moet in alle gevallen uitgevoerd worden binnen de voorziene termijnen, desgevallend door de vervanger van de bedrijfsdierenarts, of in geval
van niet beschikbaarheid, door een andere erkende dierenarts.
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Deze lijst is een ‘prioriteiten-lijst’, waarbij de wettelijk bepaalde activiteiten een volgorde hebben gekregen in prioriteit van uitvoering, maar we gaan er
op heden van uit dat deze activiteiten zo optimaal mogelijk worden uitgevoerd. Het verloop van de situatie in het veld wordt opgevolgd en desgewenst
wordt er opnieuw gecommuniceerd.

Motief bezoek bedrijfsdierenarts

Frequentie

ALLE DIERSOORTEN
Verdenking aangifteplichtige dierenziekte
RUNDVEE
Staalname in kader van het abortusprotocol

Prioriteit
ZEER HOOG

Elke abortus

ZEER HOOG

Aankooponderzoek runderen (TBC en controle identificatie
en aangifteplichtige ziekten)
Bloedonderzoeken IBR in kader van aankopen IBR

Elke aankoop

ZEER HOOG

Elke aankoop

ZEER HOOG

Bloedonderzoeken BRU en LEU bij import uit risicolanden

Elke aankoop uit risicoland

ZEER HOOG

Verhoogde bewaking blauwtong

Elke invoer uit een regio of lidstaat die een
risicogebied is voor een ander blauwtong serotype
dan 8

ZEER HOOG

IBR: vaccinatie en registratie van meldingen in kader van
behoud statuut I2
IBR: primovaccinatie & meldingen bij aankoop op I2 en I2afmest
IBR: bloedname voor behoud van statuut I3 en I4
(opvolgingstest) en verplichte screening voor behoud van
I2
IBR: screening behalen vrij statuut
Herstaalname van nieuwgeboren kalf voor virologisch
onderzoek BVD
Bluetongue: vaccinatie: vrijwillig

GEMIDDELD
HOOG

1 maal per jaar

GEMIDDELD

Ad hoc

GEMIDDELD

Ad hoc

HOOG
LAAG
p. 2 / 4

Covid 19 - Officiële activiteiten van de erkende dierenartsen – Prioriteitentabel (V3-29/04/2020)

Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (vrijwillig)

Bedrijfsbezoek om de 2 maanden, algemene
evaluatie om de 4 maanden

ParaTBC binnen vrijwillig programma

Voor 30 april

VARKEN
Verhoogde bewaking Afrikaanse varkenspest
Epidemiologisch bezoek varkens
AUJESZKY: opvolgingstest
Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (vrijwillig)

PLUIMVEE
Verhoogde bewaking aviaire influenza

Staalname bloed/ kadaverophaling bij het instellen
van een behandeling bij zieke varkens die niet
direct verdacht worden van Afrikaanse varkenspest
Elke 4 maanden
Elke 4 of 12 maanden
Bedrijfsbezoek om de 2 maanden, algemene
evaluatie om de 4 maanden

Staalname/kadaverophaling voor het instellen van
een behandeling bij
-een daling van de normale voeder- en
waterconsumptie van meer dan 20 %;
- een sterfte van meer dan 3 % per week;
- een daling van de leg met meer dan 5 % die
langer dan twee dagen duurt
- klinische tekenen of letsels bij post-mortem
onderzoek die wijzen op influenza.
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Aanbevolen vaccinatie, kan
uitgesteld worden, maar is vereist
voor bepaalde
exportbestemmingen en
grensbeweiding met Nederland en
Luxemburg
LAAG
Kan opgeschort worden in maart,
april en mei
LAAG
Kan uitgesteld worden

ZEER HOOG
GEMIDDELD
GEMIDDELD
LAAG
Kan opgeschorst worden in maart,
april en mei

ZEER HOOG
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CRD – staalname, vereist voor Intracommunautair
handelsverkeer van legpoeljen
NCD vaccinatie
Salmonella Enteritidis - vaccinatie

Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (vrijwillig)

Schapen/ Geiten / Herten
Staalname in kader van het abortusprotocol (Q-koorts)

Verhoogde bewaking blauwtong
Statuut vrij van zwoegerziekte/CAE (vrijwillig programma)
Diergeneeskundige bedrijfsbegeleiding (vrijwillig)

Voor elke ICHV-beweging
Elke toom poeljen en hanen tijdens de opfok
Derogatie van de uitvoering naar de
pluimveehouder mogelijk in het kader van de
bedrijfsbegeleiding
Bedrijfsbezoek om de 2 maanden (of elke ronde als
die minder dan 2 maanden duurt), algemene
evaluatie om de 4 maanden

De veehouders mogen de placenta’s, abortussen of
doodgeboren dieren van verschillende abortussen
in een diepvriezer bewaren op voorwaarde dat ze
goed apart verpakt zijn en dat er een periode van
maximum 7 dagen verstrijkt tussen de eerste
abortus en het bezoek van de dierenarts om deze
stalen op te halen en een bloedmonster te nemen
van de moederdieren die een abortus hebben
gehad.
Elke invoer uit een regio of lidstaat die een
risicogebied is voor een ander blauwtong serotype
dan 8
Bloedname voor behalen en behouden van het
vrije statuut (1 maal om de 1 of 2 jaar)
Bedrijfsbezoek om de 2 maanden, algemene
evaluatie om de 4 maanden
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HOOG
EU-vereiste voor ICHV
HOOG
HOOG

LAAG
Kan opgeschort worden in maart,
april en mei

ZEER HOOG

ZEER HOOG
GEMIDDELD
LAAG
Kan opgeschort worden in maart,
april en mei

