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1. Wie ben ik en hoe zit LNV in elkaar
2. Historie
3. To vaccinate or not to vaccinate …..
4. Vragen

Inhoud presentatie
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Organisatiestructuur LNV



› 1991: EU besluit

› 1997/98: KVP
› 2001: MKZ
› 2003: HPAI

Non vaccinatiebeleid
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› H7N7 Gelderse vallei 255 
besmette bedrijven.

› 1255 commerciële bedrijven 
en 17000 vogels van 
hobbyhouders preventief 
geruimd.

› 31 miljoen kippen, eenden en 
kalkoenen etc. gedood.

› Één dierenarts overleden.

Vogelgriep 2003
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› 1996/97

› 2002

› 2006/7

H5N1 dreiging
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› Herziening 
bestrijdingsrichtlijnen

› EU 2005/94: 
preventieve vaccinatie

› 2006:

Vaccinatiebeleid EU
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› 16 mei 2010, Deurne (Noord-Brabant), laag-pathogene (milde variant). 28.000 
dieren geruimd

› 25 maart 2011, Kapelle (Zeeland), laag-pathogene (milde variant). 127.000 legkippen 
geruimd

› 25 maart 2011, Schore (Zeeland), laag-pathogene (milde variant). 127.500 legkippen 
geruimd

› 12 mei 2011, Kootwijkerbroek (Gelderland), laag-pathogene (milde variant). 8800 
legkippen geruimd

› 24 juni 2011, Creil (Flevoland), laag-pathogene (milde variant). 69.000 legkippen 
geruimd

› 27 juni 2011, Creil (Flevoland), laag-pathogene (milde variant). 6.750 kalkoenen 
geruimd. Bedrijf ligt binnen de zone van drie kilometer rond het bedrijf waar 24 juni 
vogelgriep werd geconstateerd.

› 10 augustus 2012, Hagestein (Utrecht), laag-pathogene (milde variant). 38.000 
legkippen geruimd

› 18 maart 2012, Kelpen-Oler (Limburg), laag-pathogene (milde variant). 42.000 
kalkoenen geruimd

› 12 maart 2013, Lochem (Gelderland), laag-pathogene (milde variant). 85.000 
legkippen geruimd

LPAI uitbraken
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http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2010/05/17/milde-variant-vogelgriep-aangetroffen-in-deurne.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/03/25/vogelgriep-in-zeeland-is-milde-variant.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/03/25/vogelgriep-in-zeeland.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/05/12/vogelgriep-in-kootwijkerbroek.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/06/24/vogelgriep-in-creil.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2011/06/27/tweede-geval-vogelgriep-in-creil.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/08/10/vogelgriep-op-legkippenbedrijf-in-hagestein.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2012/03/17/vogelgriep-in-kelpen-oler.html
http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/03/12/vogelgriep-in-lochem.html


Sinds 2014
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2018:

2014/15
2016/17
2017/18
2020/21
2021/22: 87



Waarom vaccineren?

 Voorkomen infectie
 Verminderen 

ziekteverschijnselen
 Verminderen/voorkomen 

uitscheiding van virus en 
verspreiding
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EU
 Act veterinary medical products (VMP; concept september 2022)
 EFSA opinie (zomer 2023)

Derde landen: WOAH en SPS
In all vaccinated flocks tests should be performed to ensure the absence of virus 
circulation. The tests should be repeated at a frequency that is proportionate to 
the risk in the country, zone or compartment. The use of sentinel poultry may provide 
further confidence in the absence of virus circulation.
 Status WOAH standaard
 Regional meeting en GS

Vaccinatie en handel
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https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_troupeau
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_risque
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_zone_region
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_compartiment
https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/index.php?id=169&L=1&htmfile=glossaire.htm#terme_volailles


› NL 
– H5N2 geinactiveerd vaccin

– HVT vaccin

– HVT H5 

– DNA vaccin

2022: onderzoek HCU
2023: veldonderzoek

Stap 1: Vaccinproeven
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 Frankrijk
 Hongarije
 Italië



› Wel of geen verplichting?
› Focus op bepaalde bedrijven / gebieden of op alle bedrijven/gebied?
› Wel of geen ophokplicht met vaccinatie?
› Monitoring <> eigenschappen vaccin en test <> introductiekans
› Beschikbaarheid vaccin
› Monitoring werkzaamheid vaccin (introductie nieuwe stammen)
› Kanalisatie van producten van gevaccineerde dieren? 
› Kosten versus baten

Vaccinatieplan

13



14

Hartelijk 
dank 

voor uw 
aandacht
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