
NIEUW GEVAL VAN DE ZIEKTE VAN NEWCASTLE OP EEN OPFOKBEDRIJF IN DE GEMEENTE 
WAREGEM (WEST-VLAANDEREN). AFBAKENING VAN NIEUWE BEPERKINGSGEBIEDEN MET 
BIJHORENDE MAATREGELEN.  
OPHEFFEN VAN DE MAATREGELEN IN HET BEPERKINGSGEBIED AFGEBAKEND OP 22 JUNI 
IN VILLERS-LA-VILLE (WAALS-BRABANT). 

Het Voedselagentschap (FAVV) heeft vandaag, 17 juli 2018, de ziekte van Newcastle vastgesteld bij 
pluimvee van een opfokbedrijf in de gemeente Waregem (West-Vlaanderen). Deze besmettingen komt 
bovenop de 16 al gekende besmettingen, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.  

Rond de besmetting op de professionele pluimveehouderij in Waregem werden een zone met een 
straal van 500 meter, een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met 
een straal van 10 km afgebakend.  

 In de 3 en de 10 km-zones is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en 
broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris 
overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee 
en vogels verboden.  

 In de zone van 500 m rond de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van 
hobbyhouders als op professionele bedrijven, opgehokt en gevaccineerd worden. Tevens 
dient hier ook elke hobbyhouder een inventaris van zijn pluimvee over te maken aan de 
gemeente.  

Alle maatregelen gelden gedurende ten minste 21 dagenEerder deze maand (vanaf 2 juli 2018) 
werden al algemene maatregelen opgelegd voor alle hobbypluimvee in België. Deze bestaande 
maatregelen blijven ongewijzigd van kracht ten minste tot einde deze maand. Het gaat om een verbod 
op verzamelingen en een verbod op verhandelen van dergelijke hobbyvogels naar en door 
particulieren.  

Ondertussen is de situatie in Villers-la-Ville (Waals-Brabant), waar op 22 juni een besmetting bij een 
hobbyhouder werd vastgesteld, opgelost. Daarom zijn daar de verschillende maatregelen, opgelegd 
aan alle hobbyhouders van pluimvee en vogels in een straal van 500 m rond de besmetting, vandaag 
opgeheven. 

Het Voedselagentschap voert bij elke besmetting een onderzoek om de oorzaak van de besmetting te 
achterhalen. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee 
en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen 
(waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact 
met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeder of drinkwater, 
verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.  

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee 
houdt dan ook geen enkel risico in.  

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor 
pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen 
deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het 
Agentschap de vaccinatie sterk aan. 

Het Agentschap volgt nauwgezet de situatie op en vraagt aan de pluimveesector en alle 
hobbyhouders om waakzaam te zijn en de maatregelen strikt op te volgen. Particulieren kunnen 
contact opnemen met hun dierenarts indien ze problemen vaststellen bij hun dieren. 

 
Meer detail over de maatregelen is terug te vinden op Newcastle disease 

Het FAVV-newsletterteam.  

http://www.afsca.be/dierengezondheid/newcastle/

