Jullie vinden hierbij een stand van zaken wat betreft vogelgriep.
België
Er zijn in ons land tot op heden besmette wilde vogels gevonden op 6 locaties, 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.
Rest van EU
Ook elders in Europa breidt het H5-virus zich uit.
- Voor wat betreft pluimvee, verwijs ik naar de onderstaande tabel en kaart 1 (bron: Europese
ADNS waarschuwingstool) in bijlage. Op deze kaart zijn de houderijen als volgt aangeduid: rood
= commercieel, blauw = hobby.
Zweden, Frankrijk en Kroatië zijn de nieuw toegevoegde lidstaten aan deze lijst. De tweede
uitbraak in FR in Yvelines (nabij Parijs) en de uitbraak in Kroatië (vlakbij Hongarije) staan nog niet
op de kaart.
Een van de bedrijven in NL is een eendenbedrijf waarop de dieren weliswaar mildere, maar toch
duidelijke ziektetekens en sterfte vertoonden.
- Voor wat betreft wilde vogels, is het aantal besmette locaties in alle betrokken landen fors
toegenomen. Op kaart 2 (bron: Europese ADNS waarschuwingstool) zijn deze vindplaatsen
aangeduid in het blauw.
De aantallen en de diversiteit qua getroffen vogelsoorten tonen aan dat dit H5-virus een zeer
breed gastheerspectrum heeft.
De beide uitbraken in FR betreffen 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.
Ik herhaal traditiegetrouw mijn oproep om de bioveiligheid op en top te verzorgen in alle schakels van
de pluimveeketen. Bioveiligheid is maar zo goed als de zwakste schakel in de keten. Ik reken er
daarom ook op dat iedereen mondig reageert wanneer hij/zij geconfronteerd wordt met
tekortkomingen op dat vlak van bezoekers, technici, leveranciers en afnemers, etc.

