
Crisispreventie in 2016 
 
 

 

Voorzorgsmaatregelen tegen uitbraken met hoogpathogene vogelgriep van 

het type H5N8 
 

 

Vogelgriep heeft het najaar van 2016 beheerst. Einde oktober werd een H5N8-virus door migrerende 

watervogels vanuit de broedgebieden in Azië meegebracht naar Europa. Dit virus is verwant met het 

H5N8-virus dat al in 2014 voor problemen heeft gezorgd, onder meer in Nederland. Bijzonder is dat 

dit virus – in tegenstelling tot de “klassieke” hoogpathogene vogelgriepvirussen die enkel problemen 

geven bij pluimvee – bij een grote verscheidenheid van tamme en wilde vogels ernstige 

gezondheidsproblemen en hoge sterfte veroorzaakt. Doordat het als hoogpathogene variant bij wilde 

vogels circuleert, wordt het virus ook gemakkelijk overgedragen op tamme vogels. 

 

De ziekte is door wilde vogels in enkele weken tijd verspreid over bijna gans Europa. In de periode 

van oktober 2016 tot april 2017 werden in Europa meer dan 1.150 professionele pluimveebedrijven, 

hobbyhouderijen en dierparken besmet. Daarnaast stierven ook tienduizenden wilde vogels. In de 

pluimveesector werden de kalkoenenhouderij in Duitsland en de eenden- en ganzensector in 

Zuidoost-Frankrijk en in Hongarije zwaar getroffen.

 

 
Figuur 1. Besmettingen met H5N8-vogelgriep op 
pluimveehouderijen (rood) en bij hobbyhouders en 
dierparken (blauw) tussen oktober 2016 en april 2017 
(bron: Animal Disease Notification System, Europese 
Commissie) 
 

 

 
Figuur 2. Besmettingen met H5N8-vogelgriep bij wilde 
vogels tussen oktober 2016 en april 2017 

(bron: Animal Disease Notification System, Europese 
Commissie) 
 

Hoewel de eerste besmettingen in ons land pas in februari 2017 werden vastgesteld, werden er toch 
ook al begin november 2016 voorzorgsmaatregelen genomen. Het risico was immers reëel dat het 
virus door de wilde vogels ook snel bij ons zou geïntroduceerd worden. Het pakket preventieve 
maatregelen, beslist door Minister van Landbouw Willy Borsus op advies van het Voedselagentschap, 
omvatte in de eerste plaats maatregelen om contacten tussen pluimvee en wilde vogels te 
vermijden: het ophokken of onder netten houden van commercieel gehouden pluimvee en het 
binnen voederen en drenken van alle pluimvee. Deze maatregelen werden in de loop van de 
daaropvolgende maanden verschillende keren aangepast aan de epidemiologische toestand – zo 
werd bijvoorbeeld de ophokregeling na het vaststellen van de 1ste besmetting in ons land uitgebreid 
naar alle hobbyhouders – om finaal te worden opgeheven in de loop van april 2017. 



 

In de ganse periode werd ook het toezicht bij het pluimvee en bij wilde vogels opgeschroefd om zo 

snel mogelijk de eventuele introductie van het virus te ontdekken. De 5 besmettingen, die in februari 

en maart 2017 werden ontdekt in ons land bij sierpluimvee en bij wilde vogels, zijn in het kader van 

dit toezicht ontdekt. 

 

Deze episode is een goede graadmeter geweest voor de paraatheid voor vogelgriep van het FAVV en 

de sector. Dat de ziekte uiteindelijk de Belgische pluimveesector niet geraakt heeft, is in grote mate 

het resultaat van het correct toepassen van de voorzorgsmaatregelen door alle pluimveehouders. 

 

 
 

 Voorzorgsmaatregelen tegen uitbraken met blauwtong in Frankrijk 
 

 

 
Het blauwtongvirus is zoals verwacht tijdens de zomer opnieuw opgedoken in Centraal-Frankrijk. 

Blauwtong – in dit geval van het serotype 8 – is een virusziekte bij herkauwers die door knijten – 

kleine bijtende insecten van amper enkele millimeter groot – wordt verspreid. Dit virus was in 2015 

voor het eerst in meer dan 5 jaar opnieuw opgedoken in Frankrijk en heeft zich in 2016 over het 

grootste deel van dat land verspreid. De Franse overheid heeft vorig jaar meer dan 2.000 uitbraken 

vastgesteld. De ziekte is daarbij ook richting België opgeschoven, maar is uiteindelijk niet tot aan de 

grens geraakt. De voortdurende uitbreiding van de ziekte betekende wel dat ook onze runderen en 

schapen een reëel risico liepen om besmet te raken. Dat risico bestaat trouwens ook nog steeds in 

2017.  

 

Gezien de verdere verspreiding van het virus, is de vaccinatie tegen de ziekte nog steeds de 

aangewezen aanpak om de ziekte onder controle te krijgen. Bij een vectorgebonden ziekte als 

blauwtong is vaccinatie immers dikwijls de enige praktische en efficiënte manier om besmetting te 

voorkomen en virusverspreiding tegen te gaan. De klassieke bestrijdingsmaatregelen als 

vervoersbeperkingen voor gevoelige dieren en verhoogde bioveiligheidsmaatregelen op 

veehouderijen hebben immers geen vat op een besmette populatie knijten. Bovendien ondervinden 

gevaccineerde dieren geen hinder van de vervoersbeperkingen die gelden in het grote 

restrictiegebied dat rond de uitbraken wordt afgebakend; zij kunnen dit gebied immers vrij verlaten.  

Zonder een efficiënte vaccinatiecampagne zouden de economische gevolgen van blauwtong dus zeer 

groot kunnen zijn voor een exportgerichte veehouderij als de Belgische. 

 

Om zeker te zijn dat er voldoende vaccin zou ter beschikking zijn in ons land, heeft het Fonds voor de 

gezondheid en de productie van de dieren in 2016 een voorraad vaccin aangekocht die groot genoeg 

was om alle runderen en schapen in ons land te beschermen. Het Voedselagentschap heeft de 

praktische organisatie van de aanschaf van het vaccin op zich genomen. In de loop van 2016 zijn alles 

samen 5,2 miljoen doses door de vaccinproducent doses geleverd. De dierenartsen hebben met deze 

doses tijdens de vrijwillige vaccinatiecampagne van 2016 meer dan 110.000 schapen en bijna 1 

miljoen runderen gevaccineerd. Dit komt overeen met ongeveer een derde van de veestapel, wat de 

gebruikelijk dekkingsgraad is van een vrijwillige campagne. 

 
 



 Simulatieoefeningen 
 

 

 

Het Agentschap heeft zoals gebruikelijk een aantal kleinere interne oefeningen georganiseerd, die 

gericht waren op het oefenen van de eigen crisisprocedures. Het heeft ook deelgenomen aan de 

oefeningen, die het Crisiscentrum van de regering organiseert om incidenten met radiologische 

contaminatie in en rond de nucleaire installaties in ons land te simuleren. Het Voedselagentschap 

heeft tenslotte zelf ook een terreinoefening gehouden waarbij de opruiming van een pluimveestal 

gesimuleerd werd. Uit alle oefeningen werden de nodige lessen getrokken om de aanpak te 

verbeteren. 

  




