16/06/ 2017
Procedure bij verde nking van vogelgrie p bij pa rticuliere houde rs
De afgelopen 10 dagen werden in België 7 gevallen van hoog pathogene H5N8 aviaire
influenza bevestigd, voornamelijk bij hobbyhouders, maar eveneens bij een
pluimveehandelaar. Het is dus zeer waarschijnlijk dat andere gevallen zullen
aangetroffen worden, maar vooral dat u door particulieren verzocht wordt om advies te
geven of voor een reële verdenking.
Hierna vindt u de voornaamste punten van aandacht om voo r ogen te houden, evenals
de procedure voor kennisgeving wanneer er een verdenking van vogelgriep is.
Hoog pathogene aviaire influenza : symptomen
(Zie ook http://www.favvafsca.fgov.be/dierengezondheid/fichesepidemische/_documents/2014 09_FP_Influenzaaviaire_nl.pdf).
Ziekteverschijnselen : apathie, verminderde leg, bloedingen van de kam en lellen,
ademhalingssymptomen (hoest, neus vloei, dyspneu), diarree, incoördinatie, plots
opduiken van de ziekteverschijnselen, PLOTSE DOOD.
Morbiditeitspercentage : Hoog
Mortaliteitspercentage : Hoog
Voornaamste klinisch getroffen diersoorten : Kippen, ganzen, kalkoenen, parelhoenders,
fazanten, eenden.
Incubatieperiode : Kort : van 2 tot 14 dagen, maar dikwijls 2-5 dagen.
Voornaamste risicofactoren : contact met wilde avifauna, recente introductie van een dier
in een pluimveestal (markten : hier vindt u de lijst met de betrokken markten :
http://www.afsca.be/dierengezondheid/vogelgriep/hobbyhouders.asp )
Na te leven procedure ingeval van verdenking :



Zo snel mogelijk de houder bezoeken om de verdenking te objectiveren;



Indien de verdenking relevant is :



Monsters nemen : het best is een kadaver zo vers mogelijk (ziek dier dat u
euthanaseert) naar het CODA-CERVA te sturen via ARSIA/DGZ (ARSIA : 083/23 05 15 ;
DGZ : 078 05 05 23) ;



Uw lokale controle-eenheid verwittigen (http://www.afsca.be/lce/ ) ;



Erop toezien dat de bioveiligheidsmaatregelen goed nageleefd worden tijdens en
na een bezoek aan een verdacht of besmet bedrijf, om te vermijden dat het virus zich
naar andere inrichtingen of bij andere particulieren verspreidt.
Voor alle vragen :



Call Center Vogelgriep : 0800 99777



http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/ en
http://www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp
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