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Terugkeer van vogelgriep: het FAVV waarschuwt pluimveehouders en
particuliere houders van pluimvee en vogels.
_______________________________________________________
De zuidwaartse migratie van trekvogels is begonnen. Sinds 13 november
2020 werden op 6 locaties de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld, alle gelegen aan de kust in de gemeenten Oostende, Middelkerke, Bredene, De Haan en Oudenburg. Het betreft de volgende vogelsoorten: knobbelzwaan, wulp, kolgans, zilvermeeuw, ekster en Turkse tortel.
Er zijn in de afgelopen week zowel in de kuststrook als elders in het land nog ettelijke andere
verdachte vogels en kadavers verzameld, onder meer van diverse roofvogels.
Er zijn gelukkig nog geen besmettingen vastgesteld bij pluimvee. Enkele klinische verdenkingen bij hobbyhouders bleken na laboratoriumanalyse negatief. Helaas bevestigt dit nieuws
dat het vogelgriepvirus, waarvoor het FAVV eind oktober waarschuwde, nu ook in België aanwezig is bij wilde vogels.
In België dateert de vorige vaststelling van het virus uit juni en juli 2017. Toen werden 13 uitbraken van
het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 vastgesteld bij pluimveehandelaars en hobbyhouders. In februari en maart 2017 werd het virus ook 4 keer vastgesteld bij wilde vogels.
Hoewel ons land niet de eerste bestemming is voor de meeste trekvogels, zijn de afgelopen weken
besmettingen met wilde vogels gemeld in Europa (Nederland, Duitsland, Duitsland, Denemarken, etc).
In Frankrijk betreft het twee uitbraken bij verkooppunten van hobbypluimvee. De besmettingen daar zijn
gelinkt aan de verkoop van besmet pluimvee, vermoedelijk afkomstig van particulieren, binnen het hobbycircuit. In het kader van de tracering van deze uitbraken in Frankrijk, heeft het FAVV ook 2 Belgische
leveranciers gecontroleerd, met gunstig resultaat.
Ter herinnering: vogelgriep is een zeer pathogeen virus dat zich heel gemakkelijk verspreidt. Risicofactoren op boerderijen zijn o.a. buitenroutes, mensen, materieel, auto's, enz. De Bioveiligheid is dan ook
een sleutelwoord in deze periode!
Sinds 15 november 2020 legde Minister van Landbouw David Clarinval, op advies van het FAVV, bijkomende maatregelen op die verplicht zijn voor alle particuliere houders van pluimvee en vogels in
België. Dit zijn onder meer alle mensen die in hun tuin kippen of siervogels houden, maar ook duivenmelkers.
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• Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van
netten). Dit geldt ook voor particuliere houders. Op die manier wordt contact vermeden tussen hun
dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbakken moeten
binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met
netten.
• Verzamelingen van pluimvee zoals openbare markten, tentoonstellingen, wedstrijden, beurzen,
… zijn momenteel niet toegelaten in het kader van de coronamaatregelen. Van zodra de coronamaatregelen dergelijke evenementen opnieuw toestaan, worden striktere regels van kracht dan
voordien het geval was.
De geldende maatregelen die op 01/11 zijn opgelegd voor professionele pluimveehouders
blijven uiteraard gelden:

http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

