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Van: 

Verzonden: maandag 28 februari 2011 13:00 

Aan: 

Ondenwerp: 20110228 1300 RE; overieg ELI en VWS 

Welk overieg bedoel je? Er is nog geen besluit over evenementen met schapen en geiten 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: maandaq 28 februari 2011 12:3U 
Aan: 
Onderwerp: overieg ELI en VWS 

Hallo 

Zijn er nog nieuwe zaken voortgekomen uit het overieg dat jullie eind vorige week met VWS hadden. Wat is er 
besloten over de evenementen met schapen en geiten en de vaccinatieplicht? 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

ZLTO T i lbu rg is ve rhu i sd . Vanaf 29 november 2010 is ons ad res : Onde rw i j sbou leva rd 
225 , 5223 DE ' s -Her togenbosch . 

lA Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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Van: 
Verzonden: maandag 28 februari 2011 13:03 
Aan: 
Ondenverp: 20110228 1303 RE: afspraaK 
lk heb deze week geen tijd voor een overieg en op vrijdag werk ik niet lk zou kunnen op woensdag 9 maart of 
donderdag 10 maart. 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: maandag 28 februari 2011 12:28 
Aan: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Hallo 

Nu het overieg van de werkgroep inhoud van beleidsdraaiboek Q vervalt op 3 maart, zit ik niet bij voorbaat in 
Den Haag op die dag. Mijn voorkeur gaat nu uit naar de vrijdagmiddag. Ik verneem graag even of jullie dan 
ruimte hebben voor een afspraak met LTO, 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

ZLTO T i lbu rg is ve rhu i sd . Vanaf 29 november 2010 is ons adres : Onde rw i j sbou leva rd 
225 , 5223 DE ' s -Her togenbosch . 

B̂  Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 23 februari 2011 14:33 
Aan: 
Onderwerp: FW: afspraak 
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Hallo 

Bedankt voor de reactie. Wat mij goed zou passen is de donderdagmorgen 3 maart, 
's Middags is er dan nl. overleg van de werkgroep inhoud van het beleidsdraaiboek 
en ga ik sowieso naar Den Haag. Vrijdagmiddag 4 maart zou ook kunnen. Ik hoor wel 
of dit ook bij jullie in de agenda past. 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 

Verzonden: dinsdag 22 februari 2011 17:47 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Hoi 
Wat ons betreft kunnen onderstaande punten vooralsnog op beleidsniveau worden 
besproken. Lopen we daar tegen knelpunten aan, dan kunnen we eventueel alsnog 
opschalen naar bestuurlijk overleg. 
Ik stel voor dat je met fstemt over een geschikte datum. Zelf zal ik ook 
aanwezig zijn bij dit overleg. 
Grt 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdag 22 februari 2011 16:39 
Aan: 
Onderwerp: RE: afspraak 

Hallo 

Kun je even terugkoppeling geven van je overleg met ; over het bespreken van 
de door ons genoemde Q-koorts punten? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

ZLTO Tilburg is verhuisd. Vanaf 29 november 2010 is ons adres: Onderwijsboulevard 
225, 5223 DE 's-Hertogenbosch. 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in 
kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit 
bericht te vernietigen. 

-Oorspronkelijk bericht-
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Van: 
Verzonden: maandag 21 f e b r u a r i 2011 9 :17 
Aan: 
Onderwerp: afspraak 

Ik heb vandaag de kans om je voorstel agenda met 
bespreken en zal je dan zsm informeren. 

te 

Met vriendelijke groet. 

+ + + + * + * + + + + + * + * * + + + + * + + + + + + + + •*'***•*• + + + •*- + + + + + + + * + + **•*• + + *•*•* + + 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
Directie Voedsel, Dier en Consument (VDC) 

Ministry of Economie Affairs, Agriculture and Innovation 
Department Food, Animal Health and Welfare and Consumer Policy 

Bezuidenhoutseweg 73 
P.O. Box 20401 
2500 EK Den Haag, The Netherlands 

^ , . ^ . l , ^ , . ^ i , ^ , ^ , ^ , ^ , . i r ^ r * * ^ r * * * • k • k * * * * * * * * * • > ' * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 

verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 

verzenden van berichten. 
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This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: maandag 28 februari 2011 14:15 

Aan: h 

Onderwerp: 20110228 1415 afspraak q-koorts 

Bijlagen: 11.02.28 Agenda overieg met LTO.doe 

Beste 

Omdat er op korte termijn geen BAO-z plaatsvindt waarin nog gesproken kan worden over de vaccinatie van 
schapen voor markten en evenementen, wil ik dit punt ook graag bespreken in het overieg. Voor dit punt zal 
Stephanie Wiessenhaan aanschuiven. Ik stel de volgende data voor, graag jullie reactie. 

do 3 mrt; 16-17 uur 
di 8 mrt; 14 - 15 uur 
do 10 mrt; 1 5 - 16 uur 

Vriendelijke groeten, 

Sr. beleidsmedewerker 

Directie Voedsel, Dieren Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

O 
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Agenda overieg met LTO 
Datum; 
Tijd; 
Locatie; 

1. Markten en evenementen 

2. Studie "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 

3. Vaccinkosten. 

4. De strategie naar 1 juni (uitbreidingsverbod) en de knelgevallen betreffende het 
referentieaantal. 

5. Mestmaatregelen 
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c 

C.' 

Van: 

Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 13:55 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110301 1355 FW; afspraak q-koorts 

Urgentie: Hoog 

Hallo, 

Donderdag 3 maart zou kunnen. Zou mooi zijn als we dat nog georganiseerd krijgen op deze termijn. Vanuit 
LTO proberen we met en ikzelf aanwezig te zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

ZLTO T i lburg is ve rhu i sd . Vanaf 29 november 2010 is ons adres : Onderw i j sbou leva rd 
2 2 5 , 5223 DE ' s -Her togenbosch . 

J^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: maandaq 28 februari 2011 14:15 
Aan: 
Onderwerp: afspraak q-koorts 

Beste' 

Omdat er op korte termijn geen BAO-z plaatsvindt waarin nog gesproken kan worden over de vaccinatie van 
schapen voor markten en evenementen, wil ik dit punt ook graag bespreken in het overieg. Voor dit punt zal 

anschuiven. Ik stel de volgende data voor, graag jullie reactie. 

do 3 mrt; 16-17 uur 
di8 mrt; 14 -15 uur 
do 10 mrt; 15 -16 uur 

Vriendelijke groeten, 

2-5-2012 
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Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

c 

o 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 15:17 

Aan: 

Onderwerp: 20110301 1517 RE; verplaatsen overieg 3 maart 

Hallo 

Hier mijn mogelijkheden, valt dit keer niet erg mee. 

8 maart 
9 maart 

14 maart 
15 maart 

16 maart 

14-
10-

14 -
14-
10-

14 -
10 

14 -

-16 uur 
- 12 uur 
16 uur 

- 16 uur 
- 12 uur 
16 uur 

- 12 uur 
16 uur 

nee 
nee 

nee 
nee 
nee 

nee 
ja 
nee 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

ZLTO T i lbu rg is ve rhu i sd . Vanaf 29 november 2010 is ons adres : Onderw i j sbou leva rd 
225 , 5223 DE ' s -Her togenbosch . 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 9:54 
Aan: 

Onderwerp: RE: verplaatsen overieg 3 maart 

Beste allen. 

Het is niet gelukt om een geschikte datum te kiezen tussen 10 of 17 maart. Bijgevoegd daarom een nieuw 
datumlijstje; 
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8 maart 
9 maart 

14 maart 
15 maart 

16 maart 

14-
10-

14 -
14-
10 

1 4 -
10-

14 -

- 16 uur 
- 12 uur 
16 uur 

- 16 uur 
- 12 uur 
16 uur 

-12 uur 
16 uur 

Graag aangeven op welke data/tijdstippen je beschikbaar bent. 

Vriendelijke groeten, 

Sr. beleidsmedewerker 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

C 

Van: 
Verzonden: donderdag 24 februari 2011 14:03 
Aan: 

Onderwerp: verplaatsen overieg 3 maart 

Beste allen. 

Het gaat mij niet lukken om voor het overieg van volgende week een stuk voor te bereiden, lk wil daarom 
voorstellen het overieg te verplaatsen. 
Graag jullie reactie of jullie kunnen op; 

Donderdag 10 maart; 14 -16 uur 
Donderdag 17 maart; 14 - 16 uur 

Vriendelijke groeten, 

Sr. beleidsmedewerker 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit b e r i c h t kan informat ie bevat ten d ie n i e t voor u i s bestemd. Indien u 
n i e t de geadresseerde bent of d i t b e r i c h t a b u s i e v e l i j k aan u i s gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender t e melden en het b e r i c h t t e 
verwi jderen . 
De S taa t aanvaardt geen aansprake l i jkhe id voor schade, van welke aard 
ook, d ie verband houdt met r i s i c o ' s verbonden aan het e l e k t r o n i s c h 
verzenden van b e r i c h t e n . 

This message may conta in information tha t i s not intended for you. If you 
are not the addressee or i f t h i s message was sent to you by mistake, you 

2-5-2012 



are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 15:45 

Aan: 

CC: 

Ondenwerp: 20110301 1545 RE; afspraak q-koorts 

Maandag 7 maart; 14,30 - 15.30? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 15:33 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: afspraak q-koorts 

Zag later op de mail dat op 3 maart niet kan. Voor ons is 8 en 10 maart helaas niet mogelijk Heb je 
nieuwe opties? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
(^ ) www.zlto.nl 

ZLTO T i lbu rg is ve rhu i sd . Vanaf 29 november 2010 is ons adres : Onderw i j sbou leva rd 
2 2 5 , 5223 DE ' s -Her togenbosch . 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 13:55 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: afspraak q-koorts 

2-5-2012 
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Urgentie: Hoog 

Hallo, 

Donderdag 3 maart zou kunnen. Zou mooi zijn als we dat nog georganiseerd krijgen op deze termijn. Vanuit 
LTO proberen we met en ikzelf aanwezig te zijn. 

Van: 
Verzonden: maandaq 28 februari 2011 14:15 
Aan: 
Onderwerp: afspraak q-koorts 

Beste 

Omdat er op korte termijn geen BAO-z plaatsvindt waarin nog gesproken kan worden over de vaccinatie van 
schapen voor markten en evenementen, wil ik dit punt ook graag bespreken in het overieg. Voor dit punt zal 

aanschuiven. Ik stel de volgende data voor, graag jullie reactie. 

do 3 mrt; 16-17 uur 
di 8 mrt; 14 - 15 uur 
do 10 mrt; 1 5 - 16 uur 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit b e r i c h t kan in format ie beva t ten d ie n i e t voor u i s bestemd. Indien u 
n i e t de geadresseerde bent of d i t b e r i c h t abus i eve l i j k aan u i s gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender t e melden en het be r i ch t t e 
verwi jderen . 
De Staa t aanvaardt geen aansprake l i jkhe id voor schade, van welke aard 
ook, d ie verband houdt met r i s i c o ' s verbonden aan het e l ek t ron i s ch 
verzenden van b e r i c h t e n . 

This message may conta in information tha t i s not intended for you. If you 
are not the addressee or i f t h i s message was sent to you by mistake, you 
are reques ted to inform the sender and d e l e t e the message. 
The S t a t e accepts no l i a b i l i t y for damage of any kind r e s u l t i n g from the 
r i s k s inheren t in the e l e c t r o n i c t ransmiss ion of messages. 

2-5-2012 
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Van : 
Ve rzonden : woensdag 23 maart 2011 8:25 
Aan : 
CC: 
Onde rwe rp : hoofdpunten Q-overieg 17 maart EL&I, VWS met LTQ 

Hallo 

Ter informatie de hoofd- en actiepunten van ons overleg van 17 maa.rt . 

Aanwezig: (EL&I), (VWS), 
(PW) , • (Platform Kleinschalige houders van Schapen en Geiten), 

' (LTO). 

• Vaccineren van schapen en geiten voor markten en evenementen 
Er blijkt nu geen ruimte te zijn bij de ministeries voor versoepeling. Ac t ie : Wel wordt er nog gekeken of 
deze verplichting ook geldt voor besloten bijeenkomsten met schapen en geiten, waar geen extern 
publiek, maar slechts de eigenaren aanwezig zijn. LTO wordt gevraagd samen met LPSG en SSS een 
voorstel te maken waarvoor dit zou gelden en dan zoekt EL&I dit uit. 

• Afzonderingsplicht op gevaccineerde publieksbedrijven 
Voor bedrijven die niet besmet zijn was al een aanpassing van de regel in de maak, totdat er n.a.v. artikel 
in tijdschrift Diergeneeskunde over Q-koorts op kinderboerderijen Kamervragen werden gesteld. Nu 
kunnen er zonder een deskundigenadvies (mei) geen besluiten worden genomen. Ac t ie : EL&I vraagt 
deskundigen om advies. 

• Vaccinkosten 
LTO heeft EL&I verzocht om transparantie en de prijzen te publiceren op hun site. Ac t ie : EL&I kijkt of dit 
mogelijk is. 
Het ligt volgens LTO voor de hand dat productiekosten voor CEVA afnemen, zodat inkoopprijs vaccins 
2013 omlaag kan. Eind 2011 volgt de prijsonderhandeling en bestelling voor de vaccins die in 2013 
geleverd worden. LTO heeft EL&I verzocht om als sector betrokken te worden bij de totstandkoming van 
de inkoopprijs. Analoog aan onze betrokkenheid bij de discussie over de Rendactarieven. Ac t ie : EL&I 
komt met reactie op dit verzoek. 

Strategie naar 1 juni (uitbreidingsverbod) en de knelgevallen 
EL&I komt niet met een knelgevallenregeling voor de door LTO aangedragen categorieën. Wel is er de 
mogelijkheid om ontheffing aan te vragen. LTO kan leden adviseren ontheffing aan te vragen. Daarbij 
maken niet alleen de door EL&I genoemde bekende knelgevallen (= uitbreiding dieren tussen november 
2009 en medio december 2009 en bedrijven die in november 2009 benedengemiddeld aantal dieren 
hadden) kans. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk vrijstelling te vragen voor een bedrijf dat al vergaande 
investeringen heeft gedaan voor uitbreiding, maar door Q-koorts dit niet kan realiseren. 
Besluitvorming over uitbreidingsverbod vindt plaats na advies deskundigenbereid. Ac t ie : EL&I ziet er op 
toe dat dit deskundigenoverieg ruim voor 1 juni (einddatum uitbreidingsverbod) plaatsvindt. Als er geen 
besluit wordt genomen, verioopt het uitbreidingsverbod. Dit staat hier wel heel stellig, maar zo is het 
volgens mij niet gezegd. We zullen de deskundigen vragen om begin mei te overieggen. We weten 
natuuriijk niet of dit voor hen agenda-technisch haalbaar is. Als het later wordt, dan zullen wij even 
moeten bekijken hoe we met het uitbreidingsverbod omgaan. Ik schat de kans klein in dat we het 
uitbreidingsverbod laten veriopen, als de deskundigen later bij elkaar komen. 

Aanpassing van hygiënemaatregel betreffende compostering mest 
CVI verwacht dat half april de rapportage openbaar wordt. Een eventuele aanpassing van de maatregelen 
gebeurt pas na advies van het deskundigenberaad, ofwel niet vóór mei. 

• Bezoekersverbod op besmette zorgboerderijen 
De beleidsmedewerkers van VWS en EL&I tonen begrip voor het verzoek om "hulpboeren" niet als 
bezoekers en publiek te zien. Ac t i e : EL&I zoekt uit of deze juridisch gezien onder bezoekers/publiek vallen 
of dat we deze als beroepsmatig kunnen zien. Arbo-richtlijnen worden leidend als "hulpboeren" geen 
"publiek" is. 

• Maatregelen bezoekers zorgboerderijen 
De ministeries tonen begrip voor het verzoek om ontheffing te verienen op de maatregelen voor deze 
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categorie bedrijven met een publieksfunctie. Om dieren van niet besmette zorgboerderijen rondom het 
aflammeren af te zonderen van bezoekers, in dit geval hulpboeren, voegt gevoelsmatig weinig toe. Actie: 
EL&I zoekt uit of de hulpboeren hier als bezoekers moeten worden gedefinieerd, (zie ook bovenstaand 
punt) 

• Onderzoek "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 
LTO heeft aangegeven weinig vertrouwen te hebben in onze omgeving, die mogelijk toch nog wat gaat 
vinden van nieuwe en blijvende besmettingen. Voorstel LTO is om onderzoek te doen binnen groep van 
plusminus 15 blijvend en nieuw besmette bedrijven. Kennis die we hiermee ontwikkelingen kan benut 
worden voor onderbouwen beleid van de ministeries. EL&I geeft aan dat ze GD opdracht hebben gegeven 
om onderzoek te doen naar nieuw besmette bedrijf in Kosten 75.000 euro, waarvoor definitieve 

financiering nog gezocht moet worden. Poolsysteem maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
Over onderzoek naar hoe blijvend en nieuw besmette bedrijven versneld vrij kunnen worden waren 
ministeries gematigd enthousiast, omdat we te maken hebben met een endemische ziekte die ook 
voorkomt bij bijvoorbeeld knaagdieren en vogels. Er is geen garantie dat bedrijven na investeringen in 
individueel testen ook vrij blijven. Cofinanciering voor onderzoek rondom de 15 bedrijven wordt niet 
toegezegd. Verzoek is om met een grof uitgewerkt onderzoeksvoorstel te komen. Focus van dit onderzoek 
moet volgens EL&I liggen bij wat de insleeprisico's zijn en hoe deze kunnen worden vermeden. Actie: LTO 
werkt onderzoeksvoorstel uit. 

Caprimiles 
LTO heeft korte toelichting gegeven op systematiek Caorimiles. Voorstel is om dit nader te bespreken met 

(Directie Agroketens en Visserij) en (Directie Kennis en innovatie). Actie: LTO 
neemt contact met hen op. 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 9:39 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110301 939 RE; vaccinatie schapen voor markten en evenementen 

VWS schuift aan bij het overieg, dat was ik vergeten te schrijven. 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dieren Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: ; 
Verzonden: maandag 28 februari 2011 19:38 
Aan: 
CC: . 
Onderwerp: RE: vaccinatie schapen voor markten en evenementen 

Hallo 

Jammer dat dit niet lukt en goed om het dan op deze wijze te agenderen. Wanneer er een 
alternatieve afstemming met VWS mogelijk blijkt hoop ik dat jullie dit meenemen. 

Bedankt en groet, 

Van: 
Verzonden: maandag 28 februari 2011 14:22 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: vaccinatie schapen voor markten en evenementen 

Beste 

ln de begeleidingscie KH spraken we vorige week even over het punt "vaccinatie schapen voor markten en 
evenementen". Ik gaf daar aan dat op korte termijn nog een BAO-z gepland zou worden, waar dit punt 
besproken zou worden. Het lukt echter niet om op korte termijn al een BAO-z te plannen. Daarom wil ik 
voorstellen dit punt mee te nemen in een overieg dat al was toegezegd aan aarin ook een 
aantal andere Q-koortszaken besproken worden. Dit overieg moet nog gepland worden, maar vindt deze of 
volgende week plaats. 

René, zou je dit misschien kunnen meenemen in het verslag van de begeleidingscie? 

Vriendelijke groeten. 

2-5-2012 



Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

C; 

C 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 9:54 

Aan: 

Onderwerp: 20110301 954 RE; verplaatsen overieg 3 maart 

Beste allen. 

Het is niet gelukt om een geschikte datum te kiezen tussen 10 of 17 maart. Bijgevoegd daarom een nieuw 
datumlijstje; 

8 maart 
9 maart 

14 maart 
15 maart 

16 maart 

14-
10-

1 4 -
14-
10-

14 -
10 

14-

- 16 uur 
- 12 uur 
16 uur 

- 16 uur 
- 12 uur 
16 uur 

- 12 uur 
16 uur 

Graag aangeven op welke data/tijdstippen je beschikbaar bent. 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

V J Verzonden: donderdag 24 februari 2011 14:03 
Aan: 

Onderwerp: verplaatsen overieg 3 maart 

Beste allen. 

Het gaat mij niet lukken om voor het overieg van volgende week een stuk voor te bereiden, lk wil daarom 
voorstellen het overieg te verplaatsen. 
Graag jullie reactie of jullie kunnen op; 

Donderdag 10 maart; 14 - 16 uur 
Donderdag 17 maart; 14 - 16 uur 

Vriendelijke groeten. 

2-5-2012 



Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
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O 
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Onderwerp: 
Locatie: 

Begin: 
Einde: 
Tijd weergeven als: 

Type terugkeerpatroon: 

Vergaderingsstatus: 

Vereiste genodigden: 

20110302 1006 Q-koorts 
Zaal "de Graafschap" vleugel Kruid 1 

ma 7-3-2011 15:30 
ma 7-3-2011 16:30 
Vooriopig 

(geen) 

Nog niet gereageerd 

P) 
11.02.28 Agenda 
overleg met LT... 

O 



c 

c 

3.Ci8 

Agenda overieg met LTO 
Datum; 
Tijd; 
Locatie; 

1. Markten en evenementen 

2. Studie "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 

3. Vaccinkosten. 

4. De strategie naar 1 juni (uitbreidingsverbod) en de knelgevallen betreffende het 
referentieaantal. 

5. Mestmaatregelen 



pagina 1 van 

Van: 

Verzonden: vrijdag 4 maart 2011 17:49 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110304 1749 LTO input voor bespreking Q 

Bijlagen: Q bespreekpunten LTO en ELI maart 2011 .doe 

Hallo, 

Bijgevoegd de punten die LTO graag wil bespreken in het geplande overieg van komende maandag. Vanuit 
LTO zullen en ondergetekende maandag naar Den Haag komen. 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

2-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Bespreekpunten LTO en EL&l maart 2011 

• Vaccinkosten. 
De besluitvorming over financieren van de vaccinkosten heeft inmiddels al plaatsgevonden, 
na gesprekken tussen EL&l en LTO ( ,. Graag hadden we voorafgaande aan 
de definitieve besluitvorming en publicatie over bijvoorbeeld de vaccinkosten (factsheet 17 
januari), nog de mogelijkheid gehad om een aantal openstaande vragen te bespreken. Zo is 
LTO van mening dat er op dit moment na de Q-koorts crisisfase in 2010 nog geen sprake is 
van een normale fase. Zo onderhandelt de overheid met CEVA over de prijs van de vaccins. 
Er is geen marktwerking en de veehouder heeft geen invloed op de kosten. LTO accepteert 
inmiddels dat de Q-koortsvaccinkosten voor rekening van de veehouder zijn, maar we willen 
EL&l vragen om als LTO daarom betrokken te worden bij de totstandkoming van de 
inkoopprijs. Analoog aan onze betrokkenheid bij de discussie over de Rendactarieven. 
Verder willen we graag inzicht in de kosten van de vaccins, zoals de prijs per geitendosis 
(2cc) en schapendosis (lcc) en de kosten die de AUV rekent. 

• De strategie naar 1 juni (uitbreidingsverbod) en de knelgevallen betreffende het 
referentieaantal. 

EL&l schrijft in de laatste factsheet (17 januari): Uitbreidingsverbod en verbod op 
nieuwvestiging; Het aantal geiten en schapen op het bedrijf mag, behoudens enkele 
uitzonderingen, niet meer zijn dan het aantal dieren dat in het kader van de novembertelling 
van 2009 is aangegeven bij de Dienst Regelingen van EL&l. 
LTO heeft in de zomer van 2010 een aantal categorieën knelgevallen met EL&l 
doorgesproken en gepleit voor een knelgevallenregeling voor deze categorieën. Onze 
geïnventariseerde knelgevallen hebben we destijds gerubriceerd tot de volgende 
categorieën: 

o Bedrijven met uitbreidingsplannen zijn investeringsverplichtingen aangegaan met de 
bank. Bedrijven hebben dikwijls al de stal(uitbreiding) klaar en soms al lammeren 
aangekocht. 

o Bedrijven met uitbreidingsplannen die al wel de vergunningen hebben, maar wachten 
met bouwen totdat de uitbreidingstop vervalt. Validiteit vergunningen loopt ten einde. 
Standstill mag niet leiden tot intrekken van genoemde vergunningen. 

o Starters, die klaar zijn om te gaan melken, maar een referentie van nul hebben. 
o Bedrijven die de jongveeopfok hebben uitbesteed. Bij het terughalen van hun dieren 

komen deze bedrijven boven de novembertelling uit. Daarnaast zijn er bedrijven met 
een afwijkende referentie doordat deze het oude koppel geiten vervangen door een 
compleet nieuw koppel met hogere gezondheidstatus. 

Tot dusver hebben we nog geen antwoord gekregen op de vraag over de 
knelgevallenregeling. Onduidelijk is of deze regeling nog wel relevant is en of er tijdens de 
controles op de bedrijven rekening wordt gehouden met de door LTO aangedragen 
categorieën. We zouden hierover graag de reactie van EL&l en VWS vernemen. 

• Bezoekersverbod op bedrijven met zorgtak die de dieren volledig hebben gevaccineerd 
en het keurmerk Zoönosen voeren. 

De maatregelen op bedrijven met een publieksfunctie blijven onverminderd streng 
gehandhaafd. Zorgboerderijen hebben soms al voor het tweede opeenvolgende jaar 
gevaccineerd en voeren veelal het keurmerk Zoönosen. LTO wil, in overleg met de federatie 
Landbouw en Zorg, daarom voorstellen om zorgboerderijen die het keurmerk Zoönosen 
(geregistreerd via GD) voeren en die aantoonbaar geënt hebben tegen Q koorts (is 
geregistreerd in l&R), een ontheffing te verlenen op de maatregelen. Deze ontheffing is zeer 
eenvoudig te controleren, eenduidig maar bovenal zeer effectief want zij die gehandeld 
hebben volgens de regels en voorschriften worden beloond voor hun zorgvuldige 
bedrijfsvoering. De "hulpboeren" op zorgboerderijen komen meestal voor langere periode 



meerdere dagen per week op de bedrijven. Bij veel zorgboerderijen moet gedacht worden 
aan ca. 5 tot 10 personen/dag). Het risico is beperkt, immers; 

o Zij hebben een hygiëne protocol en/of keurmerk Zoönosen 
o Zij hebben 2 jaar opvolgend geënt tegen Q koorts 
o Zij hebben veelal kleine hoeveelheden dieren en een hoge mate van zorgvuldig 

handelen vanuit hun professionele werkhouding met cliënten 
o Zij hebben een hoge mate van persoonlijk toezicht / persoonlijke begeleiding 
o Zij hebben feitelijk alles gedaan wat in het kader van Q koorts bestrijding nodig was 
o Zij hebben nu een ontheffing nodig om hun werk en dienst te kunnen blijven uitvoeren 

• Bezoekersverbod tijdens lammertijd op bedrijven die de dieren volledig hebben 
gevaccineerd. 

De maatregelen op bedrijven met een publieksfunctie, zoals deze die lammetjesdagen 
organiseren, blijven onverminderd streng gehandhaafd. Dit terwijl deze bedrijven soms al 
voor het tweede opeenvolgende jaar vaccineren. LTO wil daarom voorstellen om deze 
bedrijven die aantoonbaar geënt hebben tegen Q koorts (is geregistreerd in l&R), een 
ontheffing te verlenen op de maatregelen. 

Dit punt is mede afgestemd met de Vereniging Gescheperde Schaapskuddes Nederland. 
Lammetjeskijkdagen hebben een lange traditie bij hun schaapskuddes en zijn onmisbaar bij 
hun educatieve en recreatieve functie. Voor veel kuddes zijn deze dagen een hoogtepunt in 
het jaar. Op zulke dagen worden belangrijke inkomsten binnen gehaald en kunnen zij 
sponsors en donateurs aan hen binden. 
In de afgelopen periode hebben zij hun uiterste best gedaan om kuddes te enten tegen Q-
koorts. Het signaal dat van dit verbod uitgaat is volgens de vereniging verkeerd: 

o Gelooft de overheid het nut van haar eigen entingscampagne niet? 
o De onrust rond schapen, geiten en Q-koorts wordt zo echt niet kleiner. 
o De houders van de schapen worden zo op geen enkele wijze gemotiveerd om in 

2011 als de enting zelf betaald moet worden, om deze inspanning en investering 
opnieuw te doen. 

• Onderzoek "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 
ln 2009 / 2010 zijn ruim 90 bedrijven Q-koorts besmet verklaard. Hier komen in 2011 
mogelijk nog enkele nieuwe besmettingen bij. De melkschapen- en melkgéitenhouderij 
streeft er naar om op korte termijn 100% tankmelk negatieve bedrijven te hebben. Dit met 
het idee om besmettingsrisico's richting omgeving zo veel mogelijk uit te sluiten. 

De route van het individueel melkonderzoek in een lab in Frankrijk is in 2010 door zo'n 20 
bedrijven bewandeld. De bedrijven hebben de positieve dieren afgevoerd en zijn daarmee 
veelal negatief gebleven in de tankmelk. EL&l heeft destijds niet gekozen voor de lijn van het 
individueel testen van schapen of geiten en ruimen van positieve dieren, maar voor ruimen 
van koppels op basis van tankmelkuitslagen en voor het vaccineren van de dieren. 

LTO heeft vertrouwen in de effectiviteit van vaccinatie. Anderzijds hebben we minder 
vertrouwen in onze omgeving, die mogelijk toch nog wat gaat vinden van nieuwe en 
blijvende besmettingen. Veehouders voelen zich niet goed bij de besmet-status van hun 
bedrijf en willen deze hier vaak z.s.m. vanaf. Daarmee komt het individueel testen van geiten 
(melk) voor deze bedrijven in beeld. De kennis die uit het onderzoek voortkomt kan mogelijk 
van pas komen, op het moment (op de lange termijn) dat wordt overwogen om de 
vaccinatieplicht af te schaffen. 

LTO wil het idee van kennisontwikkeling door onderzoek graag afstemmen met de 
ministeries van EL&l en VWS, voordat we daadwerkelijk stappen zetten. EL&l en VWS zijn 
aan de slag met een Q-koorts beleidsdraaiboek (motie Ormel), waarin het individueel testen 



naar venwachting ook aan de orde komt. Afstemming tussen de ministeries en LTO over het 
individueel testen lijkt ons ook vanwege dit punt nuttig. 

Op 9 maart organiseren GD en LTO een bijeenkomst voor de blijvend en nieuw besmette 
bedrijven. Als hier zaken uitkomen, zouden we hier graag met de ministeries over van 
gedachten wisselen. 

LTO vraagt EL&l en VWS of deze het onderzoek ondersteunen en willen investeren in deze 
kennisontwikkeling. Daarnaast wil LTO verifiëren of deelnemende bedrijven waar op basis 
van onderzoek van individuele melkmonsters (door GD) enkele positieve dieren worden 
gevonden, dit niet leidt tot besmet verklaring van het bedrijf. 

• Aanpassing van hygiënemaatregel betreffende compostering mest. 
Het mestonderzoek dat door CVl wordt uitgevoerd heeft vertraging opgelopen. Eerder 
zouden de resultaten in december 2010 bekend worden, maar nu wordt door CVl maart / 
april genoemd. Er zijn bedrijven die geen officiële mestopslagcapaciteit hebben en deze ook 
niet kunnen bouwen (bouwstop) en op het bedrijf alternatieve opslag hebben georganiseerd. 
Deze bedrijven waren gewend de mest na uitmesten direct af te voeren. Nu de nVWA 
bedrijven komt controleren vragen we begrip voor deze situatie. Daarnaast vragen we de 
voortgang van het mestonderzoek in de gaten te houden. We zouden zo spoedig mogelijk de 
resultaten van het mestonderzoek bespreken en de daaraan gerelateerde 
hygiënemaatregelen evalueren. 
Vraag van LTO is om vaart in het onderzoek en beoordeling van de uitkomsten te houden. 

• Vaccinatie schapen en geiten die naar evenementen / keuringen gaan 
VWS heeft de vraag gesteld aan het deskundigenberaad: Wat is het risico van direct contact 
met schapen op evenementen en hoe kun je dat risico verkleinen en in welke mate? 
Antwoord; Er zijn bij de behandeling van deze vraag onvoldoende gegevens beschikbaar om 
deze vraag goed te kunnen beantwoorden. De deskundigen konden daarom hierover geen 
consensus bereiken. Het grootste Q-koortsrisico wordt toegeschreven aan ongevaccineerde 
drachtige kleine herkauwers. In dat perspectief is er preventiebeleid opgesteld voor bedrijven 
met een publieksfunctie. GGD'en en het CIb blijken in de praktijk geen onderscheid te maken 
tussen bedrijven met een publieksfunctie en evenementen met dieren. Dat het ministerie van 
EL&l dat wel doet geeft in de praktijk verwarring, daar waar de GGD'en de gemeenten 
adviseren bij vergunningen. 
Het RIVM adviseert voor nu een pragmatische oplossing, waarbij het preventieregime voor 
bedrijven met een publieksfunctie gelijk wordt gesteld aan dat voor evenementen met dieren. 

Vorig jaar is dit ook zonder incidenten veriopen en wij zullen als sector verantwoordelijkheid 
nemen als het nodig is. Daarbij zullen we zorgen dat dieren rond het aflammeren niet 
deelnemen aan evenementen. 

LTO wil graag enkele maar vragen stellen; 
o Waarom dit nu wordt gevraagd? 
o Welk veterinair advies ligt eronder? 
o Is het nodig om te vaccineren voor evenementen en keuringen? 

LTO vakgroep schapenhouderij brengt dit standpunt ook in namens de Stamboeken (NSFO) 
en Platform Kleinschalige houders van Schapen en Geiten om te voorkomen dat deze 
partijen zelf gaan lobbyen via de pers. Wij willen dit achter de schermen regelen om verdere 
politieke venwarring te voorkomen. 

• Caprimiles 



Ambtenaren EL&l en VWS informeren over onze ideeën om uitvoering te geven aan 
innovatie in de sector en de rol die Caprimiles hierbij kan spelen. 



3^( 

Van: 

Verzonden: dinsdag 8 maart 2011 17:11 

Aan: 

Ondenwerp: 20110308 1711 overleg 

Hoi 

Wil jij noa aan . jten weten welke data voor jullie uit zouden komen? 
en zouden ook graag praten over met name het punt "markten en evenementen". Ik zou 

hun ook graag uitnodigen voor het overieg. Ik neem aan dat jullie daar geen bezwaar tegen hebben? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

C 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: donderdag 10 maart 2011 11:03 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110310 1103 RE: Q-koorts 

Wat mij betreft geen probleem, lk zal het overieg een half uurtje verzetten. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: woensdag 9 maart 2011 16:39 
Aan: 
CC: . , 
Onderwerp: RE: Q-koorts 

Hallo 

Mag het een halfuurtje later? Ik zit tot 14.00 uur in Den Bosch. Kan het bij jullie om 15.30 uur tot 16.30 uur? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat+31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Oorsoronkpliike afspraak 
Van: 
Verzonden: woensdag 9 maart 201111:04 
Aan: 

Onderwerp: Q-koorts 
Ti jd: donderdag 17 maart 2011 15:00-16:00 (GMT+01:00) Amsterdam, Beriijn, Bern, Rome, Stockholm, 

2-5-2012 

http://www.zlto.nl


Wenen. 
Locatie: zaal Lauwersmeer (Vleugel Vis) 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. Ifyou 
are not the addressee or ifthis message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting fi-om the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

O 

f 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 23 maart 2011 14:49 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110323 1449 RE: hoofdpunten Q-overleg 17 maart EL&l, VWS met LTQ 

Hallo 

Ik pas de punten aan. Het verslag heb ik met 
komt. 

opgesteld. Zij zorgt er voor dat deze ook bij 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kermis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Q ) Van: 
Verzonden: woensdag 23 maart 2011 8:41 
Aan: 
CC: 

Onderwerp: RE: hoofdpunten Q-overieg 17 maart EL8J, VWS met LTQ 

Hoi 

Dank voor het verslag. Ik heb er een paar opmerkingen bij, zou je dit nog kunnen aanpassen? Deel je het 
verslag ook met of zal ik dat doen? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 6 april 2011 16:32 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110406 1632 RE; actiepunten uit overieg 

Hallo 

We hebben inderdaad nagedacht over het onderzoeksvoorstel voor blijvend en nieuw besmette bedrijven. 
Begin maart is hierover gesproken met GD. Het leek ons verstandig om het idee dat ontstond te toetsen in de 
praktijk, in dit geval het bedrijf in Wamel. Als dat werkt, dan kunnen we het breder gaan toepassen op de 
grotere groep. Vorige week hebben we ook nog met GD om tafel gezeten over Q-koorts en besmette 
bedrijven. Ik begreep van dat jullie morgen een overieg hebben. Hij kan je dan nader bijpraten 
over het onderzoeksvoorstel. 

Dat van die medewerkers van een zorgboerderij en het bezoekersverbod is teleurstellend. Ik had venwacht 
dat deze onder beroepsmatige bezoekers zouden vallen. Zou redelijk zijn als VWS hier ondanks het formeel 
juridische punt toch een praktische oplossing voor bedenkt 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 6 april 2011 15:17 
Aan: 
Onderwerp: actiepunten uit overieg 

Hoi 

Uit ons overieg waren een aantal actiepunten voor EL&l gekomen. Een aantal daarvan kan ik alvast 
terugkoppelen. 

Bezoekersverbod zorgboerderijen. 
Wij zouden uitzoeken of de medewerkers formeel juridisch onder het bezoekersverbod vallen. Dit is het geval. 
Ik heb de vraag nu bij VWS neergelegd hoe zij hier verder mee om willen gaan. Zij zullen dit samen met SZW 
oppakken. Ik denk dat het goed is als je daar een vinger aan de pols houdt 

Keuringen en tentoonstellingen 
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De vraag of besloten keuringen wel toegestaan zijn kan ik nog niet beantwoorden, dit loopt nog. 

Hebben jullie al nagedacht over het onderzoeksvoorstel? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: maandag 11 april 2011 17:32 

Aan: 

Onderwerp: 20110411 1732 q koorts 

Hallo 

lk krijg wat vragen vanuit het veld. De antwoorden kan ik vinden in de factsheet, maar voor de zekerheid leg 
ik ze ook nog even aan jou voor. 

Vraag: 
geruimd q koorts bedrijf 
er zijn melkgevende dieren op het bedrijf achtergebleven 
ln 2010 lammeren gekocht 
Jan 2011 besmetstatus van het bedrijf af 
Jan 2011 nuchtere lammeren gekocht 
Nu zijn de lammeren van 2010 aan het aflammeren,mag ik de lammeren die hieruit worden geboren verkopen 
voorde fokkerij?? 
En wat gebeurt er als ik opnieuw besmet raak(Pos tankmelk)met de dieren die we in 2010 en 2011 hebben 
gekocht Wat mag ik met deze dieren?? 

Mijn antwoord: 
Tijdig en volledig gevaccineerde dieren van vrije bedrijven mogen worden aangevoerd. Een bedrijf dat ooit 
besmet was, maar inmiddels vrij is, zou tijdig en volledig gevaccineerde dieren dus ook mogen verkopen voor 
de fok. (Vraag aan EL&l: mogen alle groepen dieren dan weer worden verkocht voor de fokkerij?). 

Als jouw bedrijf opnieuw besmet wordt verklaard, is het niet mogelijk om nog langer dieren te verkopen voor 
de fokkerij. Dieren met een levenslang fokverbod mogen niet verplaatst worden, m.u.v. afvoer naar het 
slachthuis. Je mag hier wel mee fokken, maar kunt de ooilammeren alleen gebruiken voor het eigen bedrijf 

Dan nog een punt van zorg betreffende nieuw besmette bedrijven die om wat voor reden moeten stoppen met 
het melkgeitenbedrijf Als deze bedrijven noodgedwongen moeten stoppen in de periode dat deze nog een 
besmet bedrijf zijn, hebben de dieren de slachtwaarde. Voor de fokkerij kunnen de dieren niet weg. Dit 
scheelt zo'n 250 euro per dier, oftewel een zeer groot vermogensveriies. Is er een vangnet voor dergelijke 
gevallen? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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Van: 

Verzonden: woensdag 13 april 2011 15:07 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110413 1507 Re; tussenrapportage 

Beste • - en 

Ik denk dat het een goed initiatief is om de sector voor zover mogelijk vrij te krijgen van Q-koorts. De 
besmette bedrijven of herbesmettingen zijn rationeel wel te verklaren maar we moeten zorgen dat de sector 
weer een gezond imago krijgt. Bovendien mogen er geen misverstanden ontstaan over het aanvoeren, fokken 
en houden van de geiten richting de politici, beleidsmedewerkers en burgers. Op deze wijze hebben we een 
prima controlemiddel in handen. Veel van onze leden willen graag afvan de besmetstatus maar zitten 
financieel krap of twijfelen nog aan de uitvoerbaarheid. Middels onderstaande protocol dwingen we de 
geitenhouders om efficiënt te werken en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een goede bemonstering. 
En daar is niets mis mee. Ik denk dat,als we hier mee aan de slag kunnen, er veel onrust weggenomen wordt 
en een pro-actieve houding is hierbij in ons allere voordeel. Als vakgroepvoorzitter wil ik dit graag 
ondersteunen. 
Vriendelijke groeten, • 

— Original Messaqe — 
From:' 
To: 
Cc: 
Sent: Wednesday, April 13, 2011 9:06 AM 
Subject: RE; tussenrapportage 

We hebben de resultaten van de individuele monsters, van de mengmonsters per groep en van de pools 
van 10 en 20 dieren per groep van het bedrijf uit Wamel. Op basis van de resultaten hiervan (NB: n=l) 
kunnen we het volgende zeggen: 
Op een bedrijf met een nieuwe besmetting (helemaal nieuw of al eerder besmet, vervolgens negatief en 
nu weer tankmelk-positief) kunnen we op basis hiervan als volgt te werk gaan: 

We nemen een nieuw tankmelkmonster (1 monster): indien weer positief: 
Een mengmonster per groep nemen en onderzoeken (5-10 monsters voor gemiddeld bedrijf): 

o Indien mengmonster groep negatief: voor die groep verder geen actie; 
o Indien mengmonster groep positief: individueel bemonsteren, vervolgens pools (van 10 of 

20, afhankelijk van de uitslagen) maken en onderzoeken (stel 15 pools): 
• Indien pool negatief: geen verder vervolgonderzoek; 
• Indien pool positief: individuele dieren per pool onderzoeken (stel 30 monsters). 

Op basis van de gegevens van dit ene bedrijf kunnen we zo in een aantal stappen en met naar schatting 
onderzoek van ongeveer 30-50 monsters per bedrijf, de positieve dieren opsporen. Daarbij moeten we 
bedenken dat het mogelijk om intermitterende uitscheiding gaat. 

Omdat vooral de volgende groepen dieren van belang zijn: 
Jonge dieren die voor de eerste keer aflammeren; 
Aangekochte dieren die aflammeren; 
Dieren die aflammeren maar mogelijk al besmet waren voor ze voor de eerste keer waren 

gevaccineerd 
zou het wenselijk zijn, indien mogelijk, om onderscheid te maken tussen dergelijke groepen dieren. 
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Als de veehouders van de besmette bedrijven zorgen voor de monstername (wij kunnen zorgen voor een 
monstername protocol), dan kost het screenen van een bedrijf op deze manier ongeveer 2000 euro. 

Omdat LTO de besmette bedrijven ook een handvat zou willen bieden om besmette dieren op (nieuw) 
besmette bedrijven op te sporen, stuur ik een cc van deze mail naar 

Met vriendelijke groet 

*********************************************** 

www.ecsrhm.eu 

GD 
Postbus 9, 7400 AA Deventer 

www.qddeventercom 

From: 
Sent: donderdag 7 april 2011 16:22 
To: 
Cc: 
Subject: RE: tussenrapportage 

Kunnen jullie ook al iets zeggen over of het poolen van monsters werkt? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 19 april 2011 15:38 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110419 1538 RE: controle importgeiten en Q 

Hallo I 

Bedankt voor je uitgebreide reactie. In principe vragen we niet of de nVWA een rol wil spelen in de 
beheersing van de import, middels het opleggen van importbelemmeringen. Dat willen we ook de komende 
jaren gewoon weer als sector zelf via KwaliGeit regelen. We willen de import van fokgeiten niet minder gaan 
controleren, maar wel goedkoper. In 2010 werden er zeg 130 geiten geïmporteerd voor de professionele 
melkgéitenhouderij. Mogelijk betrof dat maar 1 import, We verwachten dat dit de komende jaren zeker niet 
toeneemt, Qm dit te controleren hebben we nu wel een kostbare systeem. Vandaar dat we zoeken naar 
alternatieven voor de kostbare module waar nu mee gewerkt wordt, M.a.w. in KwaliGeit willen we vasthouden 
aan het verbod op aanvoer van niet-gevaccineerde dieren van niet-vrije bedrijven. Daarmee komen we niet 
terug op toezeggingen in het verieden. 

Wat we nu doen is zoeken naar alternatieven. Voor sommige bedrijven kost de module namelijk zo'n 1000 
euro. Een ervan is mogelijk dat de nVWA importen van fokgeiten meldt aan de zuivel (VKGN). De zuivel zet 
dan vervolgens de controle in werking. Vraag is dus of de nVWA importen van fokgeiten naar 
melkgeitenbedrijven mag melden aan de VKGN. 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kermis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 19 april 2011 14:21 
Aan: 
CC: I 
Onderwerp: RE: controle import geiten en Q 

Hoi 
Eerst iets over de achtergrond. Ik denk dat je dat ook wel weet, je hebt als ik me goed herinner 
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bij die besprekingen gezeten. 
Tijdens de Q-koortscrisis is door LTO aan VWS/LNV de toezegging gedaan dat de import 
van melkgeiten naar Nederland toe beperkt zou worden tot 0. Het was voor de Bevoegde 
autoriteit(VWS/LNV) en voor LTQ belangrijk dat er geen ongevaccineerde (mogelijk Q-koorts 
besmette) geiten ons land zouden binnenkomen op een moment dat we door middel van 
ruimen en vaccineren onze inheemse geitenstapel zodanig bewerkt hadden dat het gevaar voor 
de volksgezondheid tot een acceptabel niveau was teruggebracht. Ik wil nog even in je 
herinnering brengen dat het opheffen van het fokverbod hiermee verband hield. Om ook VWS 
op dat moment in te laten stemmen met het opheffen van een fokverbod waren garanties 
vereist dat er geen import van (besmette) geiten zou plaatsvinden. LTO heeft toen die garantie 
gegeven mede omdat een importverbod, te handhaven door de VWA, door EU Regelgeving 
onmogelijk was. Een importstop op vrijwillige basis mocht wel en is toen ook toegezegd. De 
uitwerking daarvan was het systeem van controle en borging met de zuivel en GD. 
Nu vraag je of de VWA een rol wil spelen in de beheersing van de import. Op grond van EU 
regelgeving is dat onmogelijk. Wij kunnen en mogen geen importbelemmeringen opleggen of er 
aan meewerken. 
Om even de gedachten te bepalen heb ik de importen uit de EU landen om ons heen (België, 
Duitsland, Frankrijk, Italie)van het afgelopen jaar 2010 opgezocht. Er zijn in 2010 778 geiten 
geïmporteerd in Nederland. Daarvan waren er 559 bedoeld voor de slacht. 
Van de overige 219 fokdieren was het en deel gezien de herkomst en bestemming bedoeld voor 
fok in dierentuinen/dierenparkjes. Van het deel dat dan nog overblijft kan ik niet nagaan of die 
voor dierentuintjes of particuliere handel of w o r melkgeiten bedrijven zijn. Maar dat betreft niet 
meer dan een 130-tal dieren. 
Indien je terug wilt komen op de toezeggingen die in het verleden gedaan zijn en de import van 
geiten en daarmee het gebruik van importgeiten in de melkgeitensector minder of niet wil gaan 
controleren is de aangewezen weg om dit kenbaar te maken aan de beleidsbepalers ( , VDC) 
en met hen in overleg te treden. In dat overleg kan de VWA vervolgens een rol spelen om mee 
te denken over de (on)mogelijkheden van jullie voorstellen. 
groet 

Met vriendelijke groet, 

Divisie Dier 
nieuwe Voedsel en Waren Autor i te i t 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595AL | Den Haag | Kamer 15A.12 
Postbus 19506 I 2500CM | Den Haag 

De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren autor i te i t 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: vrijdag 15 april 2011 17:15 
Aan: 
Onderwerp: controle import geiten en Q 

Beste 

Zoals vanmiddag besproken, denkt LTQ Melkgéitenhouderij na over toekomstige borging Q-koorts 
risico's en import. We hebben hiervoor vorig jaar een systeem van controle en borging opgezet met de 
zuivel en GD (Q-koorts module en KwaliGeit). Dat draait nu bijna een jaar Inmiddels is de wereld 
veranderd. Het tekort aan geiten is ingevuld. Dit voorjaar zijn er veel jonge fokgeiten geboren. De 
noodzaak om geiten vanuit het buitenland te halen is er niet meer. De import van fokgeiten is naar 
venwachting inmiddels weer nul, de export van fokgeiten (Nederiand heeft genetisch hoogwaardige 
dieren) mogelijk weer wat aan het stijgen. Hebben jullie overzichten van import en export van fokgeiten 
van de laatste jaren (zeg maar die in vredestijd en die in de Q-koorts jaren)? 
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Het systeem van controle en borging waar we afgelopen jaar mee gedraaid hebben zijn we aan het 
evalueren. O.a. kosten en baten moeten tegen elkaar worden afgewogen. Wat betreft de baten is er 
zoals aangegeven e.e.a. veranderd. De import van fokgeiten zal komende jaren nagenoeg nul zijn is 
de verwachting. Het is daarom de moeite waard om te zoeken naar alternatieven van controle en 
borging met minder administratieve lasten (lees kosten). Zou de nVWA daarin een rol kunnen en willen 
spelen? Is het bijvoorbeeld mogelijk om als nVWA importen van fokgeiten door te geven aan 
KwaliGeit? 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u 
niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het 
e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit b e r i c h t kan informat ie bevat ten d ie n i e t voor u i s bestemd. Indien u 
n i e t de geadresseerde bent of d i t b e r i c h t a b u s i e v e l i j k aan u i s gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender t e melden en het b e r i c h t t e 
verwijderen. 
De Staa t aanvaardt geen aansp rake l i jkhe id voor schade, van welke aard 
ook, d ie verband houdt met r i s i c o ' s verbonden aan het e l e k t r o n i s c h 
verzenden van b e r i c h t e n . 

This message may conta in information tha t i s not intended for you. If you 
are not the addressee or i f t h i s message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and d e l e t e the message. 
The S ta t e accepts no l i a b i l i t y for damage of any kind r e s u l t i n g from the 
r i s k s inherent in the e l e c t r o n i c t ransmiss ion of messages. 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 19 april 2011 17:02 
Aan: 
CC: 
Ondenverp: 20110419 1702 FW: q koorts 

Beste 

Zie onderstaand mijn reactie. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: maandag 11 april 2011 17:32 
Aan: 
Onderwerp: q koorts 

Hallo 

lk krijg wat vragen vanuit het veld. De antwoorden kan ik vinden in de factsheet, maar voor de zekerheid leg 
ik ze ook nog even aan jou voor. 

Vraag: 
geruimd q koorts bedrijf 
er zijn melkgevende dieren op het bedrijf achtergebleven 
ln 2010 lammeren gekocht 
Jan 2011 besmetstatus van het bedrijf af 
Jan 2011 nuchtere lammeren gekocht 
Nu zijn de lammeren van 2010 aan het aflammeren,mag ik de lammeren die hieruit worden geboren verkopen 
voorde fokkerij?? 
En wat gebeurt er als ik opnieuw besmet raak(Pos tankmelk)met de dieren die we in 2010 en 2011 hebben 
gekocht Wat mag ik met deze dieren?? 

Mijn antwoord: 
Tijdig en volledig gevaccineerde dieren van vrije bedrijven mogen worden aangevoerd. Een bedrijf dat ooit 
besmet was, maar inmiddels vrij is, zou tijdig en volledig gevaccineerde lammeren dus ook mogen verkopen 
voor de fok. Dit antwoord is correct 
(Vraag aan EL&l: mogen alle groepen dieren dan weer worden verkocht voor de fokkerij?). Nee, dieren met 

een levenslang fokverbod mogen alleen naar de slacht worden afgevoerd, datzelfde geldt voor dieren die zijn 
uitgezonderd van het levenslange fokverbod. De overige dieren mogen in principe weer gewoon verkocht 
worden, als het bedrijf een jaar lang vrij is van Q-koorts 

Als jouw bedrijf opnieuw besmet wordt verklaard, is het niet mogelijk om nog langer dieren te verkopen voor 
de fokkerij Dieren met een levenslang fokverbod mogen niet verplaatst worden, m.u. v. afvoer naar het 
slachthuis. Je mag hier wel mee fokken, maar kunt de ooilammeren alleen gebruiken voor het eigen bedrijf 
Nu lijkt het net of je mag fokken met dieren met een levenslang fokverbod, dat is natuuriijk niet zo. Als een 
bedrijf besmet is met Q-koorts mogen dieren niet verkocht worden voor de fokkerij. 

Dan nog een punt van zorg betreffende nieuw besmette bedrijven die om wat voor reden moeten stoppen met 
het melkgeitenbedrijf Als deze bedrijven noodgedwongen moeten stoppen in de periode dat deze nog een 
besmet bedrijf zijn, hebben de dieren de slachtwaarde. Voor de fokkerij kunnen de dieren niet weg. Dit 
scheelt zo'n 250 euro per dier, oftewel een zeer groot vermogensveriies. Is er een vangnet voor dergelijke 
gevallen? 
Deze vraag leg ik voor aan 

file://E:\Diergezondheid%20en%20Veterinaire%20markttoegang\WOB-verzoek%20Q... 23-5-2012 
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Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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Van: 

Verzonden: donderdag 28 april 2011 14:11 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110428 1411 RE; q koorts 

Hoi 

Ten aanzien van je laatste vraag over nieuwe besmette bedrijven die moeten stoppen met het 
melkgeitenbedrijf Het veriagen van de gezondheldsstatus is een ondernemersrisico. Voor deze bedrijven is 
dan ook geen vangnet. Wel mag het bedrijf ter plekke worden overgenomen door een andere ondernemer, 
dat sluiten de regels niet uit 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dieren Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: maandag 11 april 2011 17:32 
Aan: 
Onderwerp: q koorts 

Hallo 

Ik krijg wat vragen vanuit het veld. De antwoorden kan ik vinden in de factsheet, maar voor de zekerheid leg 
ik ze ook nog even aan jou voor. 

Vraag: 
geruimd q koorts bedrijf 
er zijn melkgevende dieren op het bedrijf achtergebleven 
In 2010 lammeren gekocht 
Jan 2011 besmetstatus van het bedrijf af 
Jan 2011 nuchtere lammeren gekocht 
Nu zijn de lammeren van 2010 aan het aflammeren,mag ik de lammeren die hieruit worden geboren verkopen 
voorde fokkerij?? 
En wat gebeurt er als ik opnieuw besmet raak(Pos tankmelk)met de dieren die we in 2010 en 2011 hebben 
gekocht Wat mag ik met deze dieren?? 

Mijn antwoord: 
Tijdig en volledig gevaccineerde dieren van vrije bedrijven mogen worden aangevoerd. Een bedrijf dat ooit 
besmet was, maar inmiddels vrij is, zou tijdig en volledig gevaccineerde dieren dus ook mogen verkopen voor 
de fok. (Vraag aan EL&l: mogen alle groepen dieren dan weer worden verkocht voor de fokkerij?). 

Als jouw bedrijf opnieuw besmet wordt verklaard, is het niet mogelijk om nog langer dieren te verkopen voor 
de fokkerij. Dieren met een levenslang fokverbod mogen niet verplaatst worden, m.u.v. afvoer naar het 
slachthuis. Je mag hier wel mee fokken, maar kunt de ooilammeren alleen gebruiken voor het eigen bedrijf 

Dan nog een punt van zorg betreffende nieuw besmette bedrijven die om wat voor reden moeten stoppen met 
het melkgeitenbedrijf. Als deze bedrijven noodgedwongen moeten stoppen in de periode dat deze nog een 
besmet bedrijf zijn, hebben de dieren de slachtwaarde. Voorde fokkerij kunnen de dieren niet weg. Dit 
scheelt zo'n 250 euro per dier, oftewel een zeer groot vermogensveriies. Is er een vangnet voor dergelijke 
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gevallen? 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

C 

Q 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 3 mei 2011 8:06 

Aan: 

Onderwerp: 20110503 806 RE; nieuwe bijeenkomst draaiboek Q-koorts 

Hallo 

Ik zit van maandag 16 mei tot woensdag 18 mei in het buitenland voor m'n werk. Donderdagmorgen is enige 
mogelijkheid onder voorbehoud, omdat ik niet precies weet hoe de terugreis verioopt Donderdagmiddag heb 
ik ander overieg. 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: maandag 2 mei 2011 14:44 
Aan: 

Onderwerp: nieuwe bijeenkomst draaiboek Q-koorts 

Beste allen, 

lk wil in de week van 16 mei graag een nieuwe bijeenkomst beleggen met de inhoudelijke werkgroep voor het 
draaiboek Q-koorts. Het doel van de bijeenkomst is het samenstellen van maatregelpakketten per scenario 
(zie voor de scenario's de bijlage). Het gaat om zowel veterinaire als humane maatregelen. Ik zal voor het 
overleg wat voorwerk verrichten en dit rondsturen op het moment dat de datum vastligt. Ik wil jullie vragen om 
ook vast na te denken over mogelijke maatregelen per scenario. Graag jullie reactie op onderstaand 
datumlijstje. 

Maandag 16 mei; middag 
Dinsdag 17 mei; middag 
Woensdag 18 mei; ochtend 

middag tot 14 uur 
Donderdag; ochtend 

middag 

2-5-2012 
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Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: donderdag 12 mei 2011 10:48 

Aan: 

Onderwerp: 20110512 1048 RE; nieuwe bijeenkomst draaiboek Q-koorts 

Beste allen. 

De meeste mensen kunnen op woensdagmiddag. Ik wil jullie vragen om deze middag vast vrij te houden. Ik 
ga nog even op zoek naar een locatie. Dat wordt Utrecht of Den Haag. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: maandag 9 mei 2011 17:02 
Aan: 

Onderwerp: RE: nieuwe bijeenkomst draaiboek Q-koorts 

Beste allen. 

Gezien de reacties die ik krijg merk ik dat het heel lastig is om een bijeenkomst te plannen in de week van 17 
mei. Ik wil daarom een nieuw voorstel doen voor de week van 23 mei. 

Maandag 23 mei; Ochtend -
Middag 

Woensdag 25 mei; Ochtend 
Middag 

Donderdag 26 mei; Ochtend 

Graag jullie reactie of jullie beschikbaar zijn op de voorgestelde data. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

V a n : ' 
Verzonden: maandag 2 mei 2011 14:44 
Aan: "̂  

2-5-2012 
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Onderwerp: nieuwe bijeenkomst draaiboek Q-koorts 

Beste allen. 

Ik wil in de week van 16 mei graag een nieuwe bijeenkomst beleggen met de inhoudelijke werkgroep voor het 
draaiboek Q-koorts. Het doel van de bijeenkomst is het samenstellen van maatregelpakketten per scenario 
(zie voor de scenario's de bijlage). Het gaat om zowel veterinaire als humane maatregelen. Ik zal voor het 
overleg wat voonwerk verrichten en dit rondsturen op het moment dat de datum vastligt. Ik wil jullie vragen om 
ook vast na te denken over mogelijke maatregelen per scenario. Graag jullie reactie op onderstaand 
datumlijstje. 

Maandag 16 mei; 
Dinsdag 17 mei; 
Woensdag 18 mei; 

Donderdag; 

middag 
middag 
ochtend 

middag tot 14 uur 
ochtend 

middag 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 24 mei 2011 8:00 

Aan: 

Onderwerp: 20110524 800 uitbreidingsverbod 

Hallo 

De laatste tijd worden we weer regelmatig bevraagd door onze leden melkgeitenhouders over het 
uitbreidingsverbod. In ons laatste Q-koorts overieg in maart (Den Haag) hebben we hier ook over gesproken. 
Afspraak was toen dat ondernemers die in de knel komen met de referentie, ontheffing kunnen aanvragen 
middels een brief aan de staatssecretaris. We hebben dat zo richting leden gecommuniceerd. Waar we nu 
vooral de vragen over krijgen is wanneer het verbod afloopt. In de hoofden van geitenhouders zit veelal de 
datum van 1 juni. Die datum wordt niet gehaald, schat ik in. Is het een idee om voor die datum vanuit EL&l 
richting de doelgroep te communiceren dat e.e.a. per 1 juni nog niet wijzigt? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

2-5-2012 
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Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

2-5-2012 
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3^5 
Van: 
Verzonden: maandag 30 mei 2011 14:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 20110530 1419 RE: enkele Q-koorts vragen 
Zie bijgevoegd een reactie opje punten. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: vrijdag 27 mei 2011 18:39 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: enkele Q-koorts vragen 

Hallo 

Gisteren is er in het AO kort gesproken over Q-koorts. Naar aanleiding van o.a. dit overieg in de TK wilde ik 
een aantal punten met je afstemmen. Bij deze alvast de punten op de mail. 

• Over het individueel testen van geiten zei Bleker gisteren, net als in berichtgeving van vorige week 
dat het afvoeren van positieve dieren (opgespoord via individueel testen) niet de garantie geeft dat een 
bedrijf vervolgens vrij blijft. We begrijpen dat jullie wel geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de 
besmettingsrisico's (insleep) en de mogelijkheid om besmetting met Q-koorts te vermijden. Eerder 
hebben we met de GD om tafel gezeten om te werken aan een voorstel rondom individuonderzoek, 
ofwel om meer onderzoek te doen naar welke geiten zorgen voor nieuwe en blijvende besmettingen en 
het effect van het afvoeren van deze dieren. We begrijpen nu dat EL&l hierin geen interesse heeft. 
Komen we dus terug bij dat onderzoek naar insleeprisico's. Kun je nader aangeven wat jullie ideeën 
daarbij zijn, zodat ik met de vakgroep kan bespreken of we hier actie op (kunnen) zetten. 

In het laatste overleg dat wi j hier hebben gehad op 17 maart, hebben we dit ook zo 
besproken. Zie ook het punt in het door jou opgestelde verslag van dit overleg. 

• Onderzoek "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 
LTO heeft aangegeven weinig vertrouwen te hebben in onze omgeving, die mogelijk toch nog wat gaat 
vinden van nieuwe en blijvende besmettingen. Voorstel LTO is om onderzoek te doen binnen groep van 
plusminus 15 blijvend en nieuw besmette bedrijven. Kennis die we hiermee ontwikkelingen kan benut 
worden voor onderbouwen beleid van de ministeries. EL&I geeft aan dat ze GD opdracht hebben gegeven 
om onderzoek te doen naar nieuw besmette bedrijf in Wamel. Kosten 75.000 euro, waarvoor definitieve 
financiering nog gezocht moet worden. Poolsysteem maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
Over onderzoek naar hoe blijvend en nieuw besmette bedrijven versneld vrij kunnen worden waren 
ministeries gematigd enthousiast, omdat we te maken hebben met een endemische ziekte die ook 
voorkomt bij bijvoorbeeld knaagdieren en vogels. Er is geen garantie dat bedrijven na investeringen in 
individueel testen ook vrij blijven. Cofinanciering voor onderzoek rondom de 15 bedrijven wordt niet 
toegezegd. Verzoek is om met een grof uitgewerkt onderzoeksvoorstel te komen. Focus van dit onderzoek 
moet volgens EL&I liggen bij wat de insleeprisico's zijn en hoe deze kunnen worden vermeden. Actie: LTO 
werkt onderzoeksvoorstel uit. 

Ik begrijp nu dat jullie nog geen concrete actie hebben ondemomen voor het uitwerken van 
een onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's. We zouden hier best een keer over kurmen 
overleggen. Ik wil je dan wel vragen om voor dit overleg ook de onderzoekers uit te nodigen. 
Ik denk dat zij het beste aan kunnen geven aan wat voor onderzoek we zouden moeten 
denken om insleeprisico's in beeld te brengen en welke ervaringen hierin misschien al zijn bij 
andere ziektes. 

file://E:\Diergezondheid%20en%20Veterinaire%20markttoegang\WOB-verzoek%20Q... 23-5-2012 
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• Ander punt is de borging van Q-koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We hebben dit vorig jaar 
geborgd met de Q-koorts module van de GD. Zoals bekend zijn we op zoek naar goedkopere, maar 
desondanks effectieve alternatieven. In het kader van de administratieve lastenveriichting zeg maar. 
Het alternatief van de controle door de nVWA hebben we doorgesproken. Juridisch moet dit nog 
bekeken worden gaf je aan. Ondertussen zoeken we naar nog andere alternatieven. Kun jij aangeven 
hoe gevoelig 't ligt bij jullie ministerie, maar mogelijk meer nog bij VWS, om het controle-systeem te 
wijzigen (zonder de borging los te laten)? 

Ik heb hierover overieg gehad met de jurist. Het is een gecompliceerd vraagstuk. De jurist vraagt dus 
eigenlijk ook om een overieg met jullie waarin jullie heel helder zullen moeten toelichten wat precies het 
plan is. Op basis van die informatie kunnen de juristen dan uitzoeken of er mogelijkheden zijn. We 
kunnen hiervoor een overleg plannen, maar de betrokken jurist is nu drie weken op vakantie. Vanaf 21 
juni is zij weer terug. Zullen we voor die week een overieg plannen? 

Eerder hebben we gesproken over de vaccinatie en jouw signaal dat enkele geitenhouders niet willen 
meewerken. Komende weken treffen we de nodige geitenhouders tijdens een drietal bijeenkomsten 
over de introductie van het "Geitengezondheidsplan" (bedrijfsbehandelplan opstellen met dierenarts 
etc). Verder willen we begin van de komende week een nieuwsbrief uitdoen over de vaccinatieplicht. 
Kun jij aangeven wat de termijnen zijn waarop dieren moeten zijn gevaccineerd. Ik kan ze niet 
terugvinden op julie site. 

De vaccinatiecampagne wordt gecoördineerd door de VWA. Contactpersoon is ' Ik denk dat je 
het beste even met contact op kunt nemen over de vaccinatiecampagne en het afstemmen van brieven. 
Volgens mij wil de VWA binnenkort ook een reminder sturen aan veehouders. 
Lukt het om uiteriijk dinsdag 31 mei een reactie te geven. Woensdagavond hebben we de eerste GGP 
bijeenkomst en woensdag hebben we vakgroepvergadering over alternatieven voor de kostbare Q-koorts 
module van de GD. 

Met vriendelijke groet. 

Met vriendeliike oroet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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Van: 

Verzonden: maandag 30 mei 2011 16:48 

Aan: 

Onderwerp: 20110530 1648 RE; overieg beleidsdraaiboek Q-koorts 

Hallo 

Door tijdsgebrek is de paragraaf crisisfase en buitengewone omstandigheden nog niet of nauwelijks 
besproken op 25 mei. Bij deze de opmerkingen van LTQ per e-mail. Opmerking LTO in deze is dat er vóór de 
crisisfase ook ruimte moet zijn voor individueel testen (vrijwillig) en afvoeren van positieve dieren. De 
maatschappelijke acceptatie voor massaal en structureel ruimen is klein. Door individueel testen kunnen we 
erger voorkomen. Tweede opmerking die we hier nog eens maken is dat er monitoring ontwikkeld zou moeten 
worden waarvan ook daadwerkelijk bekend is dat een positieve uitslag iets zegt over het risico voor de 
volksgezondheid. Deze wordt bij de huidige tankmelkmonitoring en grenswaarde weleens betwijfeld. 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: , 
Verzonden: maandag 16 mei 2011 15:35 
Aan: 

Onderwerp: overieg beleidsdraaiboek Q-koorts 

Beste allen. 

Het overleg over het beleidsdraaiboek Q-koorts gaat over de maatregelen per scenario. Deze maatregelen 
worden beschreven in hoofdstuk 8 van het beleidsdraaiboek en in bijlage 4 van het draaiboek. Bijgevoegd 
vinden jullie een aanzet voor het hoofdstuk en de bijlage. 

Het overleg vindt plaats van 14-16 uur bij de VWA in Utrecht. Adres is Catharijnesingel 59, Vergaderruimte is 
de vergaderzaal van het ankerpunt dier, derde verdieping, noordvleugel, We kunnen helaas geen 
parkeerplaatsen reserveren, maar onder het Station zijn verschillende parkeergarages. 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 1 juni 2011 11:25 

Aan: i 

Onderwerp: 20110601 1125 uur RE; verslag bijeenkomsten aangepaste versie H8 

Bijlagen: 11.06.01 Verslag bijeenkomst inhoudelijke werkgroep.doc; hoofdstuk 8 concept 2.doc 

Nu met bijlage 

Vriendelijke groeten. 

( "̂ , Directie Voedsel, Dier en Consument 
"^-^ Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: , 
Verzonden: woensdag 1 juni 2011 11:24 
Aan: 

Onderwerp: verslag bijeenkomst en aangepaste versie H8 

Hoi allemaal. 

Bijgevoegd het verslag van de bijeenkomst van vorige week. Opmerkingen en aanvullingen hierop zijn 
welkom. Tevens bijgevoegd de aangepaste versie van Hoofdstuk 8. Ook hierop zijn jullie opmerkingen en 
aanvullingen welkom. Ik wil het volgende week rondsturen voor het bredere overieg over het draaiboek, dat 
waarschijnlijk in de derde week van juni plaats zal vinden bij VWS. 

(̂  } Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

2-5-2012 



Vers lag B i jeenkomst Q koor t s be le idsdraa iboek 
25 -5 -2Ö11 

Aanwez ig 
i 

Verslag : 

Open ing 
geeft nog een korte samenvatting van de verschillende fasen. De discussie hierover is 

al een keer uitgebreid gevoerd en staat nu niet opnieuw ter discussie. 

Tekstuele opmerkingen zullen of via email of op een hard copy aan worden 
doorgegeven. Op deze bijeenkomst wordt vooral een inhoudelijke discussie gevoerd over de 
verschillende maatregelen. 

A l gemeen 
Er wordt een opmerking gemaakt over de website van EL&I. Deze is vri j leeg, en het is vrijwel 
onmogelijk om informatie te vinden. geeft aan dat er strikte regels zijn voor de 

( ^ hoeveelheid informatie die geplaatst kan worden op de website van de Rijksoverheid. Meer 
dierziekteinformatie kan er niet op geplaatst worden, helaas. Misschien dat de website van de 
VWA gebruikt kan worden voor dierziektespecifieke informatie en informatie over maatregelen, 

zal dit aankaarten bij het cluster overieg. Tip via google kan je makkelijker zoeken dan 
op de website van de rijksoverheid zelf. 

Er wordt in het hoofdstuk heel vaak het woord "humaan" gebruikt. Deze term is niet altijd 
passend, "humane maatregelen" kan namelijk ook iets heel anders betekenen. Elke suggestie 
voor een alternatief is welkom. Act ie al len 

Er zijn 2 regio's: de GGD-regio, aangeduid als een GGD werkgebied. Deze regio heeft 
betrekking op maatregelen die genomen worden voor de volksgezondheidsbescherming; de 
veterinaire regio's kennen een andere indeling en worden vroeger aangeduid als 
compartimenten. Uit een internationale discussie is ervoor gekozen om het vroeger 
"compart iment" nu een "regio" te noemen. We kunnen helaas niet de GGD-regio en de 
"veterinaire" regio gelijk trekken. 

V 

r 
meldt dat het uitvoeringsdraaiboek pas wordt geschreven als het beleidsdraaiboek is 

afgerond. 

Discussie over of alle maatregelen die veehouders zelf kunnen nemen ook genoemd moeten 
worden in het draaiboek. Het doel van het draaiboek is dat voor iedereen duidelijk is wat de 
overheid doet op welk moment in geval van een uitbraak. Daarom wordt ervoor gekozen om 
de maatregelen te benoemen die door de overheid ingesteld worden. Het is een 
informatiedocument, dat openbaar is. Er wordt in de introductie wel een zin opgenomen waarin 
staat dat er meer maatregelen kunnen worden genomen, bijvoorbeeld door de sector of 
particuliere instellingen. 

Ook wordt een zin opgenomen dat er afgeweken kan worden van de beschreven maatregelen 
op basis van een risico afweging door het deskundigenberaad (BAO-Z, de EMZOO structuur). 
Bij structurele afwijkingen kan het draaiboek worden aangepast. 

Discussie over hoe concreet we kunnen zijn in het draaiboek. De tekst moet ruimte laten voor 
flexibiliteit op moment van een uitbraak, maar wel voldoende duidelijk zijn voor iedereen. Piet 
geeft aan dat het stukje over vaccinatie een goed voorbeeld is. 

Alle maatregelen gaan over melkgeiten en -schapen en pas bij scenario H gaat het over 
andere diersoorten. 



Maat rege len humaan 
meldt dat VWS in het geval van Q koorts, een C ziekte, geen maatregelen kan 

nemen, het is een lokale aangelegenheid. . geeft hierop aan dat er veel discussie is 
geweest over wanneer de Rijksoverheid de regie zou moeten overnemen. Nu is de gelegenheid 
om hier te komen tot oplossingen. en maken een tekstvoorstel voor 
het humane deel van 8 .1 . 

• stelt voor ook nog om hygiënemaatregelen voor bescherming van mensen die op 
het bedrijf mogen komen (ARBO) op te nemen. 

. en ( geven een voorzet voor maatregelen die voor de volksgezondheid 
worden genomen. Volgens • wordt altijd gezocht naar een bron voor humane 
gevallen (brontracering). Dit doet de GGD samen met de nVWA. 

Hyg iënemaa t rege len 
Wat betreft mestmaatregelen wordt het deskundigen advies afgewacht. Dit wordt vervolgens 
opgenomen ln het draaiboek. 

Bezoekersverbod 
( ^ Er is, ook bij MKZ, onderscheid tussen een bezoekersregeling voor besmette bedrijven en een 

bezoekersregeling voor overige bedrijven. Het bezoekersverbod voor besmette bedrijven geldt 
op grond van de GWWD. Uitgezonderd zijn hier alleen de ruimingsploegen van de VWA. Het 
bezoekersverbod voor overige bedrijven geldt bij Q-koorts alleen voor verdachte bedrijven. Dit 
verbod wordt in de Tijdelijke Regeling opgenomen en hierin kunnen bijvoorbeeld medewerkers 
worden uitgezonderd. Er moet gekeken worden of het bezoekersverbod voor besmette 
bedrijven voor Q-koorts kan worden aangepast, zodat het niet geldt voor het gehele 
bedrijfsterrein (vaak incl. woonhuis) en voor bijvoorbeeld medewerkers. 

Levens lang fokve rbod 
vindt niet dat het levenslange fokverbod zo expliciet moet worden genoemd. De 

risicoanalyse bepaalt of en zo ja welke maatregelen worden genomen. Dit geldt ook voor de 
diagnostiek. 

B ronopspor ing ve te r i na i r en humaan 
Brontracering wordt te allen tijde gedaan zowel door de GGD als door nVWA. 

Cr is isfase en a fbouwfase 
'X De maatregelen tijdens de crisisfase en afbouwfase zijn niet meer besproken. Veel zijn ook 

V hetzelfde. 

A f sp raken 

• 1 past de tekst van het hoofdstuk aan volgens bovengenoemde suggesties en 
stuurt het dan via de e-mail nogmaals rond. 

• I en . leveren tekst aan zoals hierboven aangegeven. 
• Iedereen geeft zijn tekstuele opmerkingen door aan 
• Het streven is om eind jul i het draaiboek te hebben afgerond, want per half augustus is 

• Het volgende hoofdstuk (H7) wordt voor afstemming via de mail rondgestuurd. 
Afhankelijk van de opmerkingen wordt beoordeeld of een overleg nog een keer nodig is. 



o 

^ 
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Van: ^ _ _ ^ ^ 
Verzonden: donderdag 9 juni 2011 17:14 
Aan: 
Ondenverp: 20110609 1714 RE: verslag bijeenkomst en aangepaste versie H8 

Bijlagen: hoofdstuk 8 concept 2 opmerkingen LTO Melkgéitenhouderij 9-7-1 l.doc 
Hallo 

Hier de reacties op het draaiboek vanuit LTO Melkgéitenhouderij. De opmerkingen in het 
aangepaste Hoofdstuk 8 heb ik bij de tekst gezet, zie bijlage. 

Eerder heb ik onderstaande opmerkingen al doorgemaild; 
Door tijdsgebrek is de paragraaf crisisfase en buitengewone omstandigheden nog niet of nauwelijks 
besproken op 25 mei. Bij deze de opmerkingen van LTO per e-mail. Opmerking LTO in deze is dat er vóór de 
crisisfase ook ruimte moet zijn voor individueel testen (vrijwillig) en afvoeren van positieve dieren. De 
maatschappelijke acceptatie voor massaal en structureel ruimen is klein. Door individueel testen kunnen we 
erger voorkomen. Tweede opmerking die we hier nog eens maken is dat er monitoring ontwikkeld zou moeten 
worden waarvan ook daadwerkelijk bekend is dat een positieve uitslag iets zegt over het risico voor de 
volksgezondheid. Deze wordt bij de huidige tankmelkmonitoring en grenswaarde weleens betwijfeld. 

Met vriendelijke groet, 

T 
M •' 
Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 1 juni 2011 11:25 
Aan: " 

Onderwerp: RE: verslag bijeenkomst en aangepaste versie H8 

Nu met bijlage 

Vriendelijke groeten. 
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Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: woensdag 1 juni 201111:24 
Aan: 

Onderwerp: verslag bijeenkomst en aangepaste versie H8 

Hoi allemaal. 

Bijgevoegd het verslag van de bijeenkomst van vorige week. Opmerkingen en aanvullingen hierop zijn 
welkom. Tevens bijgevoegd de aangepaste versie van Hoofdstuk 8. Qok hierop zijn jullie opmerkingen en 
aanvullingen welkom. Ik wil het volgende week rondsturen voor het bredere overieg over het draaiboek, dat 
waarschijnlijk in de derde week van juni plaats zal vinden bij VWS. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: zaterdag 25 juni 2011 7:46 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110625 746 RE; vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Bijlagen: Alternatief voor bestaande borging Q.doc 

Hallo 

Op dinsdag 6 juli hebben we 's middags (aanvang 13 30 imr) een overieg in Den Haag over de toekomstvisie 
op de melkgéitenhouderij en Caprimiles met o.a. "oorstel is daarom om ons gesprek over de Q-
koorts borging daar op aan te laten sluiten en om 12:00 uur af te spreken. 

Bespreekpunten die wij in ieder geval op de agenda willen zetten zijn; 

• Borging Q-koortsrisico bij aanvoer fokdieren. Bespreken van alternatieven, waaronder het alternatief 
waarbij de nVWA-gegevens nodig zijn. We hebben daarnaast een ander alternatief uitgewerkt die 
we met jullie willen doorspreken (zie bijlage). 

• Onderzoek naar insleeprisico's. Op dit moment ligt er geen concreet plan. Hierover wordt op 4 juli in de 
vakgroepvergadering LTO Melkgéitenhouderij gesproken, waarbij o.a. naar de adviezen van het 
deskundigenberaad worden gekeken. Het is dus nog te vroeg om ook al enkele onderzoekers uit te 
nodigen. Voorstel is om dit punt daarom nu even kort door te spreken. 

Ik ben zelf komende week met vakantie. Kun je daarom bij bevestiging van de afspraak, ook 
informeren? 

Met vriendelijke groet. 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 
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Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

C 

( 

Van: 
Verzonden: woensdag 22 juni 2011 9:42 
Aan: 
Onderwerp: RE: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hoi 

Wij zouden kunnen op dinsdag 5 juli 's middags, 6 juli of 7 juli. Kan jij aangeven welk moment jullie het beste 
uitkomt? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: woensdao ^2 juni 2011 8:32 
Aan: 
Onderwerp: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hallo 

Afgelopen weken is er binnen LTO Melkgéitenhouderij verder gewerkt aan de toekomst van de borging van 
Q-koortsrisico bij aanvoer (o a. import) van geiten, We hebben meerdere alternatieven voor de huidige Q-
koorts module van de GD bediscussieerd in de vakgroep en met de VKGN, Er ligt nu een mooi voorstel dat 
we graag met je bespreken. Qok het alternatief betreffende de nVWA importgegevens, waar jullie jurist naar 
zou kijken, kunnen we dan doorspreken. Lukt 't om dit de eerste helft van juli te doen? Kun jij met een 
datumvoorstel komen? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 
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geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kermis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 
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Van: 
Verzonden: woensdag 8 juni 2011 13:02 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Hoi 

lk moet morgen even kijken of we bij de agenda kunnen van j zij op vakantie is. Ik denk 
dat ! en misschien wel ideeën hebben over een onderzoek naar insleeprisico's en hoe je dat 
zou kunnen uitvoeren. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dieren Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2011 15:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Hallo 

Ik heb onderstaande besproken met de vakgroep LTO Melkgéitenhouderij, 

We stemmen in met het voorstel om na terugkomst van de jurist een overleg te hebben over borging van Q-
koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We bespreken daarbij graag de mogelijke alternatieven (effectief, 
maar minder administratieve lasten). Kun jij aangeven wanneer jullie hiervoor ruimte hebben in de agenda? 

Over de vaccinatiecampagne heb ik gesproken met '/ia onze digitale nieuwsbrief hebben we 
aandacht gevraagd voor het vaccineren en verder staat het op de agenda van de drie bijeenkomsten over 
wijziging KwaliGeit (implementatie GGP) op de agenda. In Heerenveen en Rosmalen hebben we het belang 
van tijdig vaccineren inmiddels al besproken met de leden en dierenartsen. Donderdag volgt nog de derde 
bijeenkomst, nu in Heerde. Geitenhouders schrikken van de kosten, maar zijn veelal al wel bezig met 
inplannen van de vaccinatierondes. 

Op onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's (anders dan via geiten) hebben we nog geen concrete actie 
ondernomen. Het onderzoeksvoorstel dat wij met GD hadden opgesteld ging namelijk in op de groepen 
dieren die risico's vormen. Op dit moment hebben we nog onvoldoende beeld bij jullie ideeën hierover, dus 
een overieg is wenselijk. We kunnen daar inderdaad ook de onderzoekers bij vragen. Aan welke instituten 
denk je daarbij? 

Met vriendeliike groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 
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Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kermis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Van: 
Verzonden: maandag 30 mei 2011 14:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Zie bijgevoegd een reactie opje punten. 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: vrijdag 27 mei 2011 18:39 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: enkele Q-koorts vragen 

Hallo 

Gisteren is er in het AQ kort gesproken over Q-koorts. Naar aanleiding van o.a. dit overleg in de TK wilde ik 
een aantal punten met je afstemmen. Bij deze alvast de punten op de mail. 

• Over het individueel testen van geiten zei Bleker gisteren, net als in berichtgeving van vorige week 
dat het afvoeren van positieve dieren (opgespoord via individueel testen) niet de garantie geeft dat een 
bedrijf vervolgens vrij blijft. We begrijpen dat jullie wel geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de 
besmettingsrisico's (insleep) en de mogelijkheid om besmetting met Q-koorts te vermijden. Eerder 
hebben we met de GD om tafel gezeten om te werken aan een voorstel rondom individuonderzoek, 
ofwel om meer onderzoek te doen naar welke geiten zorgen voor nieuwe en blijvende besmettingen en 
het effect van het afvoeren van deze dieren. We begrijpen nu dat EL&l hierin geen interesse heeft. 
Komen we dus terug bij dat onderzoek naar insleeprisico's. Kun je nader aangeven wat jullie ideeën 
daarbij zijn, zodat ik met de vakgroep kan bespreken of we hier actie op (kunnen) zetten. 

In het laatste overleg dat wi j hier hebben gehad op 17 maart, hebben we dit ook zo 
besproken. Zie ook het punt in het door jou opgestelde verslag van dit overleg. 

• Onderzoek "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 
LTO heeft aangegeven weinig vertrouwen te hebben in onze omgeving, die mogelijk toch nog wat gaat 
vinden van nieuwe en blijvende besmettingen. Voorstel LTO is om onderzoek te doen binnen groep van 
plusminus 15 blijvend en nieuw besmette bedrijven. Kennis die we hiermee ontwikkelingen kan benut 
worden voor onderbouwen beleid van de ministeries. EL&I geeft aan dat ze GD opdracht hebben gegeven 
om onderzoek te doen naar nieuw besmette bedrijf in . Kosten 75.000 euro, waarvoor definitieve 

financiering nog gezocht moet worden. Poolsysteem maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
Over onderzoek naar hoe blijvend en nieuw besmette bedrijven versneld vrij kunnen worden waren 
ministeries gematigd enthousiast, omdat we te maken hebben met een endemische ziekte die ook 
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voorkomt bij bijvoorbeeld knaagdieren en vogels. Er is geen garantie dat bedrijven na investeringen in 
individueel testen ook vrij blijven. Cofinanciering voor onderzoek rondom de 15 bedrijven wordt niet 
toegezegd. Verzoek is om met een grof uitgewerkt onderzoeksvoorstel te komen. Focus van dit onderzoek 
moet volgens EL&I liggen bij wat de insleeprisico's zijn en hoe deze kunnen worden vermeden. Actie: LTO 
werkt onderzoeksvoorstel uit. 

Ik begrijp nu dat jullie nog geen concrete actie hebben ondemomen voor het uitwerken van 
een onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's. We zouden hier best een keer over kunnen 
overleggen. Ik wil je dan wel vragen om voor dit overleg ook de onderzoekers uit te nodigen. 
Ik denk dat zij het beste aan kunnen geven aan wat voor onderzoek we zouden moeten 
denken om insleeprisico's in beeld te brengen en welke ervaringen hierin misschien al zijn bij 
andere ziektes. 

• Ander punt is de borging van Q-koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We hebben dit vorig jaar 
geborgd met de Q-koorts module van de GD. Zoals bekend zijn we op zoek naar goedkopere, maar 
desondanks effectieve alternatieven. In het kader van de administratieve lastenveriichting zeg maar. 
Het alternatief van de controle door de nVWA hebben we doorgesproken. Juridisch moet dit nog 
bekeken worden gaf je aan. Ondertussen zoeken we naar nog andere alternatieven. Kun jij aangeven 
hoe gevoelig 't ligt bij jullie ministerie, maar mogelijk meer nog bij VWS, om het controle-systeem te 
wijzigen (zonder de borging los te laten)? 

Ik heb hierover overieg gehad met de jurist. Het is een gecompliceerd vraagstuk. De jurist vraagt dus 
eigenlijk ook om een overieg met jullie waarin jullie heel helder zullen moeten toelichten wat precies het 
plan is. Op basis van die informatie kunnen de juristen dan uitzoeken of er mogelijkheden zijn, We 
kunnen hiervoor een overieg plannen, maar de betrokken jurist is nu drie weken op vakantie. Vanaf 21 
juni is zij weer terug. Zullen we voor die week een overieg plannen? 

Eerder hebben we gesproken over de vaccinatie en jouw signaal dat enkele geitenhouders niet willen 
meewerken. Komende weken treffen we de nodige geitenhouders tijdens een drietal bijeenkomsten 
over de introductie van het "Geitengezondheidsplan" (bedrijfsbehandelplan opstellen met dierenarts 
etc). Verder willen we begin van de komende week een nieuwsbrief uitdoen over de vaccinatieplicht 
Kun jij aangeven wat de termijnen zijn waarop dieren moeten zijn gevaccineerd. Ik kan ze niet 
terugvinden op julie site. 

De vaccinatiecampagne wordt gecoördineerd door de VWA. Contactpersoon is lk denk datje 
het beste even met contact op kunt nemen over de vaccinatiecampagne en het afstemmen van brieven. 
Volgens mij wil de VWA binnenkort ook een reminder sturen aan veehouders. 
Lukt het om uiteriijk dinsdag 31 mei een reactie te geven. Woensdagavond hebben we de eerste GGP 
bijeenkomst en woensdag hebben we vakgroepvergadering over alternatieven voor de kostbare Q-koorts 
module van de GD. 

Met vriendelijke groet. 

Met vriendelijke groet. 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Alternatief voor bestaande borging Q-koorts risico's bij aanvoer dieren (o.a. import) 

In het KwaliGeit protocol 2010 staat nu de volgende passage; 
3.1.5 Q-koorts 
• Het geitenbedrijf neemt deel aan het programma "Preventieve gezondheidszorg Kleine 
Herkauwers" module Q-koorts of een gelijkwaardig programma. De status van het 
geitenbedrijf is A o f B of gelijkwaardig hieraan. 

Hiermee hebben we bereikt dat medio 2010 het aanvoerverbod is afgeschaft. Een must voor 
het voortbestaan van met name de getroffen melkgeitenbedrijven. 
Een gevolg van het voortzetten van de eis van melkafnemers om ook na juni 2011 deel te 
nemen aan GD-module of gelijkwaardig programma, is dat een deel van deelnemers aan de 
GD-module grote bedragen gaat betalen en niet langer slechts €50,-. Geitenhouders die zich 
aan de afspraken/regels houden, worden in wezen gestraft t.o.v. degene die dit negeren. 
Niet alle melkafnemers controleren namelijk op deelname aan een programma, waarmee 
negeren niet altijd tot sancties leidt. 

De vakgroep LTO Melkgéitenhouderij stelt het volgende alternatief voor: 
(̂  De passage in het handboek aanpassen in: 

Aangevoerde dieren (geiten en/of schapen) komen van Q-koorts vrije bedrijven. Dit zijn: 
• bedrijven die vrij zijn op basis van het Nederlandse tankmelkmonitoringssysteem; 

• opfokbedrijven onder de Nederlandse regelgeving die de dieren aangevoerd 
hebben van een Nederiands bedrijf vóór de leeftijd van 4 maanden en tevens alle 
dieren tijdig en volledig hebben gevaccineerd conform de bijsluiter. De vaccinaties 
zijn binnen 7 dagen geregistreerd. 

Alle aangevoerde dieren zijn tijdig en volledig tegen Q-koorts gevaccineerd, met een in 
Nederland (voorlopig) toegelaten vaccin. De vaccinatie van de dieren is tevens tijdig en 
volledig geregistreerd bij EL&l of een door EL&l erkende organisatie. 

Bij aanvoer van dieren (geiten en/of schapen) van buitenlandse bedrijven neemt de 

veehouder contact op met de GD en bespreekt deze hoe dieren verantwoord 

geïmporteerd kunnen worden. Er gelden in grote lijnen de volgende eisen: 

r' ', • de dieren zijn afkomstig van bedrijven die vrij zijn op basis van de Nederlandse 

tankmelktest; 

• alle aangevoerde dieren zijn tijdig en volledig tegen Q-koorts gevaccineerd, met 
een in Nederland (voorlopig) toegelaten vaccin, voordat deze aan de bestaande 
veestapel wordt toegevoegd. De vaccinatie van de dieren is tevens tijdig en 
volledig geregistreerd bij EL&l of een door EL&l erkende organisatie. 

Borging: 
Controle op naleving van dit punt uit Module 3 Diergezondheid en -welzijn van het handboek 
KwaliGeit gebeurt door Qlip en de nVWA inzicht te geven in de l&R-gegevens tijdens de 
reguliere bedrijfscontroles. Indien niet aan de eisen wordt voldaan, wordt hiervan melding 
gedaan bij de melkafnemer. Qlip controleert de bedrijven gemiddeld eens in de twee jaar, 
waarbij er sprake kan zijn controle achteraf, tot maximaal twee jaar na de bewuste aanvoer 
van geiten. Aangezien het aantal importen van fokgeiten naar Nederiandse 
melkgeitenbedrijven zeer gering is (veelal nul), vormt dit geen groot risico. Daarnaast zullen 
bedrijven die dieren importeren, vaker worden gecontroleerd door de nVWA. 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 28 juni 2011 0:25 

Aan: 

Ondenwerp: 20110628 025 RE; voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts 

Beste 

Naast het geven van informatie zullen we ook attentie moeten geven aan het registreren in de 
Centrale Database. Bedankt voor de tip, we zullen dit serieus oppakken en waar mogelijk 
verspreiden. Welbegrepen eigenbelang! 

Met vriendelijke groet. 

C 

Van: 
Verzonden: maandaq 27 iuni 2011 20:47 
Aan: 
Onderwerp: Re: voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts 

C 

We hebben zojuist 3 landelijke bijeenkomsten gehad met melkvenwerkers en geitenhouders en hun 
dierenartsen om het nieuwe kwaligeitsysteem te bespreken. Hierin worden een aantal diergeneesmiddelen 
niet meer voorgeschreven (AB 3e generatie) en komt er een contract met de dierenarts en periodieke 
bedrijfsbezoeken. Qp al deze bijeenkomsten is uitdrukkelijk melding gemaakt van het feit dat ervoor 1 
augustus gevaccineerd moet zijn. Er was wat onrust onder geitenhouders over de bijwerkingen van het 
vaccin. Daarvan hebben we duidelijk gemaakt dat de bijwerkingen via hun eigen dierenarts gemeld kunnen 
worden. 
Een punt wat blijft spelen zijn de hoge kosten. De presentaties kun je evt, bekijken op wvwv.kwaligeit.nl 

Vriendelijke groet, 

— Original Messaqe — 
From: 
To: 
Sent: Monday, June 27, 2011 4:15 PM 
Subject: voortgang vaccinatiecampagne Q-koorts 

Beste. 

Zojuist heb ik een voortgangsrapportage van de VWA ontvangen over de voortgang van de 
vaccinatiecampagne tegen Q-koorts. De uitkomsten zijn zeer teleurstellend. Ongeveer een maand voor de 
einddatum van de vaccinatiecampagne heeft nog maar een kwart van de professionele houders 
gevaccineerd tegen Q-koorts. De einddatum van de campagne is 1 augustus, maar eigenlijk hadden de 
veehouders binnen een jaar na de vorige vaccinatie moeten vaccineren. 

De VWA heeft de houders die nog niet gevaccineerd hebben inmiddels aangeschreven. Ook zal de VWA 
een persbericht uitdoen hierover. Ik hoop dat jullie ook je kanalen gebruiken om veehouders snel aan het 
vaccineren te krijgen. Zeker de dieren die ditjaar twee keer gevaccineerd moeten worden, moeten snel 
gevaccineerd worden, anders zijn ze niet voor 1 augustus gevaccineerd. 

Vriendelijke groeten. 

IDirectie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

c 

c: 

2-5-2012 



t ^ "S i l lL4 . > * t 

37Z 

Van: 

Verzonden: dinsdag 28 juni 2011 13:27 

Aan: 

Onderwerp: 20110628 1327 RE; vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Woensdag 6 juli is prima. Ik heb zaal de Hoge Veluwe gereserveerd en ik heb broodjes besteld. 
Komen jullie met z'n tweeën? 

Vriendelijke groeten. 

C~) 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

O 

Van: . . „ . ^ ._. 
Verzonden: maandag 27 luni 2011 20:39 
Aan: 
Onderwerp: Re: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Goedeavond, 
bedoelde woensdag 6 juli. 

Vriendelijke groet, • 

— Original Messaoe — 
From:' 
To: 
Cc: 
Sent: Monday, June 27, 2011 8:53 AM 
Subject: RE; ven/olg borging Q-risico bij aanvoer 

Hoi 

6 juli is een woensdag. Welke dag bedoel je precies? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: zaterdag 25 juni 2011 7:46 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hallo 

Op dinsdag 6 juli hebben we 's middags (aanvang 13.30 uur) een overleg in Den Haag over de 
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toekomstvisie op de melkgéitenhouderij en Caprimiles met o.a. Voorstel is daarom om ons 
gesprek over de Q-koorts borging daar op aan te laten sluiten en om 12:00 uur af te spreken. 

Bespreekpunten die wij in ieder geval op de agenda willen zetten zijn; 

• Borging Q-koortsrisico bij aanvoer fokdieren. Bespreken van alternatieven, waaronder het alternatief 
waarbij de nVWA-gegevens nodig zijn. We hebben daarnaast een ander alternatief uitgewerkt die 
we met jullie willen doorspreken (zie bijlage). 

• Onderzoek naar insleeprisico's. Op dit moment ligt er geen concreet plan. Hierover wordt op 4 juli in 
de vakgroepvergadering LTO Melkgéitenhouderij gesproken, waarbij o.a. naar de adviezen van het 
deskundigenberaad worden gekeken. Het is dus nog te vroeg om ook al enkele onderzoekers uit te 
nodigen. Voorstel is om dit punt daarom nu even kort door te spreken. 

Ik ben zelf komende week met vakantie. Kun je daarom bij bevestiging van de afspraak, ook 
informeren? 

Met vriendelijke groet. 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de 
juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 22 juni 2011 9:42 
Aan: 
Onderwerp: RE: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hoi 

Wij zouden kunnen op dinsdag 5 juli 's middags, 6 juli of 7 juli. Kan jij aangeven welk moment jullie het beste 
uitkomt? 

Vriendelijke groeten, 
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Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: woensdag 22 juni 2011 8:32 
Aan: 
Onderwerp: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hallo 

Afgelopen weken is er binnen LTO Melkgéitenhouderij verder gewerkt aan de toekomst van de borging van 
Q-koortsrisico bij aanvoer (o.a. import) van geiten. We hebben meerdere alternatieven voor de huidige Q-
koorts module van de GD bediscussieerd in de vakgroep en met de VKGN. Er ligt nu een mooi voorstel dat 
we graag met je bespreken. Ook het alternatief betreffende de nVWA importgegevens, waar jullie jurist naar 
zou kijken, kunnen we dan doorspreken. Lukt 't om dit de eerste helft van juli te doen? Kun jij met een 
datumvoorstel komen? 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kermis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 8 juni 2011 13:02 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Hoi 

lk moet morgen even kijken of we bij de agenda kunnen van • , , nu zij op vakantie is. Ik denk 
dat en misschien wel ideeën hebben over een onderzoek naar insleeprisico's en hoe je dat 
zou kunnen uitvoeren. 

Vriendelijke groeten. 
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Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2011 15:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Hallo 

lk heb onderstaande besproken met de vakgroep LTO Melkgéitenhouderij. 

We stemmen in met het voorstel om na terugkomst van de jurist een overleg te hebben over borging van Q-
koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We bespreken daarbij graag de mogelijke alternatieven (effectief, 
maar minder administratieve lasten) Kun jij aangeven wanneer jullie hiervoor ruimte hebben in de agenda? 

Over de vaccinatiecampagne heb ik gesproken met Via onze digitale nieuwsbrief hebben we 
aandacht gevraagd voor het vaccineren en verder staat het op de agenda van de drie bijeenkomsten over 
wijziging KwaliGeit (implementatie GGP) op de agenda. In Heerenveen en Rosmalen hebben we het belang 
van tijdig vaccineren inmiddels al besproken met de leden en dierenartsen. Donderdag volgt nog de derde 
bijeenkomst, nu in Heerde. Geitenhouders schrikken van de kosten, maar zijn veelal al wel bezig met 
inplannen van de vaccinatierondes. 

Op onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's (anders dan via geiten) hebben we nog geen concrete actie 
ondernomen. Het onderzoeksvoorstel dat wij met GD hadden opgesteld ging namelijk in op de groepen 
dieren die risico's vormen. Op dit moment hebben we nog onvoldoende beeld bij jullie ideeën hierover, dus 
een overieg is wenselijk We kunnen daar inderdaad ook de onderzoekers bij vragen. Aan welke instituten 
denk je daarbij? 

Met vriendeliike qroet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Van: 
Verzonden: maandag 30 mei 201114:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 
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Zie bijgevoegd een reactie opje punten. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: vrijdag 27 mei 2011 18:39 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: enkele Q-koorts vragen 

Hallo 

Gisteren is er in het AO kort gesproken over Q-koorts. Naar aanleiding van o.a. dit overieg in de TK wilde ik 
een aantal punten met je afstemmen. Bij deze alvast de punten op de mail. 

• Over het individueel testen van geiten zei Bleker gisteren, net als in berichtgeving van vorige week 
dat het afvoeren van positieve dieren (opgespoord via individueel testen) niet de garantie geeft dat 
een bedrijf vervolgens vrij blijft. We begrijpen dat jullie wel geïnteresseerd zijn in onderzoek naarde 
besmettingsrisico's (insleep) en de mogelijkheid om besmetting met Q-koorts te vermijden. Eerder 
hebben we met de GD om tafel gezeten om te werken aan een voorstel rondom individuonderzoek, 
ofwel om meer onderzoek te doen naar welke geiten zorgen voor nieuwe en blijvende besmettingen 
en het effect van het afvoeren van deze dieren. We begrijpen nu dat EL&l hierin geen interesse heeft. 
Komen we dus terug bij dat onderzoek naar insleeprisico's. Kun je nader aangeven wat jullie ideeën 
daarbij zijn, zodat ik met de vakgroep kan bespreken of we hier actie op (kunnen) zetten, 

In het laatste overleg dat wi j hier hebben gehad op 17 maart, hebben vve dit ook zo 
besproken. Zie ook het punt in het door jou opgestelde verslag van dit overleg. 

• Onderzoek "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 
LTO heeft aangegeven weinig vertrouwen te hebben in onze omgeving, die mogelijk toch nog wat gaat 
vinden van nieuwe en blijvende besmettingen. Voorstel LTO is om onderzoek te doen binnen groep van 
plusminus 15 blijvend en nieuw besmette bedrijven. Kennis die we hiermee ontwikkelingen kan benut 
worden voor onderbouwen beleid van de ministeries. EL&I geeft aan dat ze GD opdracht hebben 
gegeven om onderzoek te doen naar nieuw besmette bedrijf in Wamel. Kosten 75.000 euro, waarvoor 
definitieve financiering nog gezocht moet worden. Poolsysteem maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
Over onderzoek naar hoe blijvend en nieuw besmette bedrijven versneld vrij kunnen worden waren 
ministeries gematigd enthousiast, omdat we te maken hebben met een endemische ziekte die ook 
voorkomt bij bijvoorbeeld knaagdieren en vogels. Er is geen garantie dat bedrijven na investeringen in 
individueel testen ook vrij blijven. Cofinanciering voor onderzoek rondom de 15 bedrijven wordt niet 
toegezegd. Verzoek is om met een grof uitgewerkt onderzoeksvoorstel te komen. Focus van dit 
onderzoek moet volgens EL&I liggen bij wat de insleeprisico's zijn en hoe deze kunnen worden 
vermeden. Actie: LTO werkt onderzoeksvoorstel uit. 

Ik begrijp nu dat jullie nog geen concrete actie hebben ondemomen voor het uitwerken van 
een onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's. We zouden hier best een keer over kunnen 
overleggen. Ik wil je dan wel vragen om voor dit overleg ook de onderzoekers uit te 
nodigen. Ik denk dat zij het beste aan kunnen geven aan wat voor onderzoek we zouden 
moeten denken om insleeprisico's in beeld te brengen en welke ervaringen hierin misschien 
al zijn bij andere ziektes. 

Ander punt is de borging van Q-koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We hebben dit vorig jaar 
geborgd met de Q-koorts module van de GD. Zoals bekend zijn we op zoek naar goedkopere, maar 
desondanks effectieve alternatieven. In het kader van de administratieve lastenveriichting zeg maar. 
Het alternatief van de controle door de nVWA hebben we doorgesproken. Juridisch moet dit nog 
bekeken worden gaf je aan. Ondertussen zoeken we naar nog andere alternatieven. Kun jij 
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aangeven hoe gevoelig 't ligt bij jullie ministerie, maar mogelijk meer nog bij VWS, om het controle
systeem te wijzigen (zonder de borging los te laten)? 

Ik heb hierover overieg gehad met de jurist. Het is een gecompliceerd vraagstuk. De jurist vraagt dus 
eigenlijk ook om een overieg met jullie waarin jullie heel helder zullen moeten toelichten wat precies het 
plan is. Op basis van die informatie kunnen de juristen dan uitzoeken of er mogelijkheden zijn. We 
kunnen hiervoor een overieg plannen, maar de betrokken jurist is nu drie weken op vakantie. Vanaf 21 
juni is zij weer terug. Zullen we voor die week een overieg plannen? 

Eerder hebben we gesproken over de vaccinatie en jouw signaal dat enkele geitenhouders niet 
willen meewerken. Komende weken treffen we de nodige geitenhouders tijdens een drietal 
bijeenkomsten over de introductie van het "Geitengezondheidsplan" (bedrijfsbehandelplan opstellen 
met dierenarts etc). Verder willen we begin van de komende week een nieuwsbrief uitdoen over de 
vaccinatieplicht. Kun jij aangeven wat de termijnen zijn waarop dieren moeten zijn gevaccineerd. Ik 
kan ze niet terugvinden op julie site. 

De vaccinatiecampagne wordt gecoördineerd door de VWA. Contactpersoon is ik denk dat 
je het beste even met contact op kunt nemen over de vaccinatiecampagne en het afstemmen van brieven. 
Volgens mij wil de VWA binnenkort ook een reminder sturen aan veehouders. 
Lukt het om uiteriijk dinsdag 31 mei een reactie te geven. Woensdagavond hebben we de eerste GGP 
bijeenkomst en woensdag hebben we vakgroepvergadering over alternatieven voor de kostbare Q-koorts 
module van de GD. 

Met vriendelijke groet, 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet 
de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-
mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
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verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2011 13:20 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20110712 1320 RE; venwarring 

Beste 

Dank voor het signaal. Ik pak het op met het LNV-loket. 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

O 

Van: 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2011 12:32 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: verwarring 

Onderstaande tekst schept veel verwarring onder de geitenhouders. Wellicht is communicatie vanuit EL&l 
wenselijk richting D.R. en richting geitenhouders. Ook zouden er vanuit D.R. signalen uitgaan (telefonisch) 
dat er inderdaad nog ruimte is dat de overheid de vaccinkosten gaan betalen. Je snapt dat het voor mij lastig 
wordt om iedere keer maar op te roepen tot vaccinatie als dit soort tegenbewegingen op gang komen. Kun jij 
mij een eenduidig antwoord geven op de vraag van ? 
Vriendelijke groet, 

> 
> - ~ 
> From: "DR-Loket" <info@hetlnvloket.nl> 
> Sent: Monday, July 11, 2011 3:08 PM 
> To: < 
> Subject: Vaccineren Qkoorts 
> 
> > Geachte heer 
> > 
> > Vriendelijk bedankt voor uw e-mail van 8 juli. In uw e-mail stelt u een 
> > vraag of de geiten waar een fokverbod op zit niet gevaccineerd hoeven 
> > worden. Graag beantwoord ik uw vraag. 
> > 
> > Het vaccineren van schapen en geiten tegen Q-koorts is verplicht: 
> > - op een bedrijf ten behoeve van de melkproductie, 
> > - op een opfokbedrijf, als de dieren worden opgefokt voor melkproductie, 
> > - op een locatie met een publiekfunctie. 
> > Uitgezonderd zijn dieren die in het eerste levensjaar worden geslacht en 
> > dieren die geen ander dier dekken of zelf gedekt worden. 
> > 
> > Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven. Heeft u 
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> > nog vragen? Bel op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur gratis met het 
> > DR-Loket: 0800 - 22 333 22 of stuur ons een e-mail. 
> > 
> > Met vriendelijke groet, 
> > 
> > 
> > DR-Loket 
> > 0800-22 333 22 
> > www.drloket.nl 
> > 
> > 

> > 
> > 
> > 
> > voorletters: 
> > naam: 
> > geslacht: 
> > klantnummertype: 
> > klantnummer: 
> > adres: 
> > postcode: 
> > plaats: 
> > telefoonnr: 
> > email: _ 
> > onderwerp: Dierziekten 
> > vraag: Ik heb 7 juli met de heer van dienst regelingen 
> > telefonisch gesproken over het enten voor Qkoorts geiten. Hij gaf daarin 
> > aan dat alleen melkgeiten voor de fok geënt hoeven te worden, dus de 
> > dieren waar een fokverbod op zit hoeven niet geënt te worden voor Qkoorts 
> > aldus de heer van dienstregelingen. Zou u mij dit antwoordt op de 
> > mail willen zetten om zo kort te kunnen sluiten met mijn eigen dierenarts. 
> > met vr .groet 
> > mijn mailadres is 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2011 13:34 

Aan: 

Ondenwerp: 20110712 1334 RE; Q 

Nee, sorry. Ik hoop morgen, maar ik weet dat altijd pas op het laatste moment. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2011 13:28 
Aan: 
Onderwerp: Q 

Hallo 

Ik wil zo snel mogelijk los met communicatie richting geitenhouders over het tijdig vaccineren en ook 
registreren van de vaccinatie in de centrale database. Ik wil daarmee wachten tot het moment dat de brief met 
de adviezen openbaar wordt Is al bekend wanneer dit is? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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Van: 3 i ^ S : 
Verzonden: woensdag 20 juli 2011 10:31 
Aan: 
CC: 
Ondenverp: 20110720 1031 RE: ambtelijk monster na vaccinatie 

Hoi 

Ik heb je vraag doorgestuurd aan de VWA ^ 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: woensdag 20 juli 2011 10:17 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: ambtelijk monster na vaccinatie 

Goedemorgen 

Vorig jaar is de afspraak geweest dat er geen ambtelijk monster genomen zou worden binnen 14 dagen na 
vaccinatie. Weet jij of dat nu nog steeds is. Ik kreeg deze vraag van een geitenhouder die vorig jaar verdacht 
is geweest, maar niet besmet verklaard, en nu na vaccinatie weer verdacht is. 
Vriendelijke groet. 

file://E:\Diergezondheid%20en%20Veterinaire%20markttoegang\WOB-verzoek%20Q... 16-5-2012 
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Van: 

Verzonden: donderdag 21 juli 2011 14:13 

Aan: 

Onderwerp: 20110721 1413 vragen uit de praktijk 

Weer een vraag voor jou vanuit de praktijk. Mogelijk moet deze ook door naar nVWA maar dat weet ik niet 
zeker; 

* Geitenhouder heeft in oktober 2008 alle dieren vrijwillig gevaccineerd tegen Q-koorts ( 24-10 en 14-11) 
* Heeft in 2009 wederom alles gevaccineerd op 30-09 
* Heeft in 2010 alles gevaccineerd op 28-05 en de opfok iedere keer bij een leeftijd van 3 maanden. 
* Op advies van de dierenarts heeft hij op 11-11 nogmaals alles gevaccineerd, zodat alles ruim voor het 
dekseizoen gevaccineerd was en hij in 2011 geen dragende geiten hoefde te vaccineren. 
Zoals je ziet heeft deze geitenhouder 3 x gevaccineerd in 2 jaar en zou dus nu wederom binnen het jaar 
moeten vaccineren. Is het mogelijk dat deze geitenhouder ontheffing krijgt om niet voor 01-08-2011 te 
vaccineren maar voor 01 -11 -2011. Alle vaccinaties zijn, sinds het mogelijk is, geregistreerd in de Centrale 
database. 

Vriendelijke groet. 

(} 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: maandag 1 augustus 2011 11:47 

Aan: 

Onderwerp: 20110801 1147 RE; Q-koorts vraag 

De VWA gaat over handhaving. Ik kan hierin niet zo veel voor je betekenen. Woensdag is het BAO-z, 
misschien dat jullie het punt daar ter sprake kunnen brengen. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: donderdag 28 juli 201115:37 
Aan: 
Onderwerp: RE: Q-koorts vraag 

Hallo 

Met .eb ik gesproken over het praktische probleem waar geitenhouders tegenaan lopen bij het 
vaccineren van de lammeren. Zoals eerder aangegeven zijn er koppels jonge dieren die op 1 augustus 
rondom een leeftijd van 3 maanden zitten. Op dat moment is het praktisch om te starten met vaccineren van 
dit koppel zodra deze allen voldoende oud zijn. De volwassen dieren zijn daarbij gewoon voor 1 augustus 
gevaccineerd. 
We krijgen van geitenhouders signalen dat het ministerie aangeeft dat dieren ouder dan 3 maanden en 3 
weken op 1 augustus 2x geënt moeten zijn. Dieren die op 1 augustus nog geen 3 maanden zijn moeten twee 
weken voor het dekken volledig gevaccineerd zijn. LTO Melkgéitenhouderij vraagt EL&l opnieuw om hier 
pragmatisch mee om te gaan. 

Met heb ik ook gesproken over het veelbeladen getal van het aantal bedrijven dat heeft gevaccineerd. 
Hij gaf aan dat zij eerst kijken of de bedrijven hebben gevaccineerd (stap 1). Stap 2 is de controle of er op 
deze bedrijven vervolgens ook alle dieren met vaccinatieplicht zijn gevaccineerd. Kan LTQ Melkgéitenhouderij 
daar uit opmaken dat bij het berekenen van het percentage bedrijven dat heeft gevaccineerd of het noemen 
van het aantal bedrijven, hier uitgegaan wordt van het aantal van stap 1? 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 

2-5-2012 

http://www.zlto.nl


Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 27 juli 2011 13:59 
Aan: 
Onderwerp: RE: Q-koorts vraag 

Ik hoorde dat - inderdaad met vakantie is. Je kunt bellen 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: woensdag 27 juli 2011 13:41 
Aan: 
Onderwerp: RE: Q-koorts vraag 

Hallo 

Van heb ik geen telefoonnummer en doorverbinden via nVWA lukt niet. Heb jij hem nog 
gesproken over die onduidelijkheid rondom vaccineren jonge dieren? Of is ie met vakantie? 

Krijg jij vrijdag a.s. weer een overzicht van het aantal bedrijven dat de vaccinatie heeft geregistreerd in de 
centrale database? Kan je mij die gegevens doorgeven? Komende maandag heb ik 's morgens vroeg een 
overieg met over de stand van zaken. Daarbij is inzicht in de laatste stand gewenst. 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kermis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Van: 
Verzonden: maandag 25 juli 2011 13:26 
Aan: 

2-5-2012 
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CC: 
Onderwerp: RE: Q-koorts vraag 

Hoi 

Na ons telefoongesprek blijven nog een aantal vragen uit je mail over. 
Je vraag over de WUR-studie; De vraag die je noemt wordt daarin inderdaad meegenomen. De 

WUR hoopt dit najaar de eerste resultaten van een modelstudie hier te kunnen bespreken en dan kan 
één en ander gefinetuned worden. Hou even contact met , hierover, want over 3 weken ben ik 
met zwangerschapsverlof. 

Ten aanzien van het individueel testen. Ik denk niet dat er op dit moment ruimte is om daar anders 
mee om te gaan. Ik wil de tankmelkmonitoring laten evalueren na het komende lammerseizoen om te 
bezien hoe we hiermee verder gaan. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: donderdag 21 juli 2011 14:27 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Kt: Q-koorts vraag 

Hallo 

Hoewel de crisis verieden tijd is, houdt Q-koorts mij de laatste weken toch weer aardig van de straat. Hier een 
aantal Q-koorts punten die ik met je wil afstemmen. 

Ten eerste het vaccineren van de jonge dieren. We hebben in onze nieuwsbrief van vorige week onze leden 
opgeroepen te vaccineren en ook te registreren, voor zover ze dit nog niet al hebben gedaan. Daarop 
kwamen een aantal vragen over het vaccineren van de jonge dieren. 

In de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met Q-koorts staat dat er uitzonderingen van de 
vaccinatieplicht zijn, waaronder. Schapen of geiten die worden gehouden of opgefokt ten behoeve van de 
melkproductie en die nog niet gevaccineerd mogen worden omdat ze op het moment van de vaccinatieplicht 
nog geen drie maanden oud zijn, moeten op grond van het vijfde lid, onderdeel a, voor 1 januari 2011 worden 
gevaccineerd, maar in ieder geval twee weken voordat het dier een ander dier dekt of zelf gedekt wordt. 

Worden dejonge dieren meegenomen in de berekening van het percentage geregistreerd gevaccineerd? 

Er zijn geitenhouders die gezien de tekst in de Regeling de jonge geiten nog niet hebben gevaccineerd, 
bijvoorbeeld omdat een deel van het koppel jonge dieren nog te jong is en het praktisch is om de vaccinatie 
van het jongvee in een keer tegelijk te starten. Qok zijn er veel bezig om de lammeren van begin dit jaar en 
die nu net oud genoeg zijn, te vaccineren, waarbij de registratie in de database pas na de tweede vaccinatie 
(via melding aan Elda) wordt verstuurd. Als de jonge dieren niet meegenomen worden in de berekening is er 
niets aan de hand, als deze wel worden meegenomen kan het lijken dat geitenhouders te laat 
hebben gevaccineerd 

Ten tweede krijg ik naar aanleiding van bijwerkingen van Coxevac vragen over onderzoek naar de werking 
van het vaccin. Melkgeitenhouders stellen de vraag of de dosering van 2 cc optimaal is, of dat een lagere 
dosering ook voldoende is en mogelijk minder bijwerkingen geeft. Ook krijg ik de vraag of de vaccinatie ieder 
jaar herhaald moet worden. In ons overieg van 6 juli hebben we gesproken over die modelstudie die WUR 

aat uitvoeren. Krijgen dit soort vragen ook een plek in dit onderzoek? 

2-5-2012 
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Ten derde hoe loopt het met de registratie? Gaat het de goede kant op? 

Ten vierde het punt van de mail hieronder. Met je opmerking "Bij het afvoeren van een of enkele dieren 
zullen er altijd andere besmette dieren blijven staan die op een ander tijdstip weer kunnen gaan uitscheiden" 
heb je inderdaad gelijk, maar de "boosdoeners" van dat moment zijn in ieder geval van het bedrijf en wanneer 
er op een ander tijdstip weer andere dieren gaan uitscheiden en het tankmelkmonster oploopt zal er opnieuw 
individueel getest (kunnen) gaan worden. We vroegen hier overigens niet om een periode van maanden, 3 
weken tussentijd lijkt hier voldoende. Bij de evaluatie van de tankmelkmonitoring zou je apart kunnen kijken 
naar de effecten van het afvoeren van individuele dieren (na testen) en het verioop van de tankmelktiter na 
deze afvoer. Er zijn diverse bedrijven die met de methode de uitscheiding hebben weten terug te dringen 
richting nul. 

Tot slot, ik ben bezig met de aanpassing van het alternatief voor de Q-koorst module. Nu zijn de mensen die 
ik nodig heb nog met vakantie, maar volgende week hoop ik e.e.a. af te ronden. 

Zullen we over bovenstaande morgen even bellen? 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 20 juli 2011 8:28 
Aan: 
Onderwerp: Q-koorts vraag 

Beste 

ln ons overieg van 6 juli vroeg je mij of het mogelijk zou zijn een ruimere periode te nemen tussen verdacht 
verklaren en het nemen van een ambtelijk monster, zodat veehouders de gelegenheid krijgen om positieve 
dieren op te sporen en af te voeren. Allereerst wil ik aangeven dat veehouders natuuriijk altijd positieve dieren 
kunnen opsporen en afvoeren, waarmee het bedrijf versneld vrij kan worden. Alleen vinden wij het op dit 
moment nog een risico te wachten met testen om de gelegenheid te geven om met het opsporen van 
positieve dieren een besmetstatus te voorkomen. Belangrijke onderdelen van het maatregelenpakket op 
besmette bedrijven zijn het bezoekersverbod en de vervoersbeperkingen. Als we nu kijken naar de 
tankmelkuitslagen, dan schommelt dat toch nog behooriijk op sommige bedrijven. Dit komt omdat er 
intermitterende uitscheiding is. Bij het afvoeren van een of enkele dieren zullen er altijd andere besmette 
dieren blijven staan die op een ander tijdstip weer kunnen gaan uitscheiden. Aangezien een risico 
kan betekenen voor bezoekers of bij afvoer dieren kunnen wij niet mee gaan met jouw voorstel. We hebben 
nu al enkele keren gezien dat bedrijven na een jaar negatief te zijn geweest toch weer positief worden in de 
tankmelk. Ik denk dat we na het volgende lammerseizoen de tankmelkmonitoring in zijn geheel zouden 
moeten evalueren en dan kijken hoe we hiermee verder gaan. 

Vriendelijke groeten. 

2-5-2012 

http://www.zlto.nl


( ' 

c 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Van: 

Verzonden: maandag 1 augustus 2011 9;06 

Aan: 

CC: 

Ondenwerp: 20110801 906 VoortRap 20110801 .xls 

Bijlagen: VoortRap20110801.xls 

Bijgevoegd de gevraagde voortgangsrapportage van de vaccinatiecampagne. 

Vriendelijke groeten. 

C 

2-5-2012 



Melkleverende- en opfokbedrijven bedrijven - aangeschreven: 423 bedrijven 

^79 

Melkleverende bedrijven 
Opfokbedrijven 
Totaal 

381 
42 

332 
15 

49 
27 

423 347 

232.141 
4.594 

323,231 
13.737 

76 236.735 

10 088 
138 

14.101 

515 
336.968 10.226 14.616 

Publieke bedrijven - aangeschreven: 1055 bedrijven 

Dierenpark/dierentuin 
Kinder-ZZorgboerderij/Recreatle e d 
Onderwijs/onderzoeksinstelling/ 
Lammetjesaaidagen 
Totaal 

95 
859 
67 
33 

21 
229 
8 
15 

75 
630 
59 
18 

1.055 273 

171 
1826 
103 
1 

607 
6 339 
293 
73 

782 2.101 

56 
2.331 

90 
1647 

343 
17 222 
254 

6.445 

7.312 4.124 24.264 

NULL 359 1 9 939 1 13.4511 | 10.670 | 32.543 | 

Peildatum juli 2011 I 11.988 I 36,760 I 
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Van: 

Verzonden: maandag 1 augustus 2011 9:14 

Aan: 

CC: 

Ondenwerp: 20110801 914 RE; Q-koorts vaccinatieplicht?? 

Hoi 

lk heb het Loket ook gevraagd om opnieuw contact op te nemen met 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: zondag 31 juli 2011 18:34 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Fw: Q-koorts vaccinatieplicht?? 

T.K.N. 

Dit lijkt op vechten tegen de bierkaai. Hoop met mijn antwoord toch het e.e.a. recht gezet te hebben. 
Groeten, 

— Original Message — 
From: 
To: 
Sent: Sunday, July 31, 2011 6:31 PM 
Subject: Re; Q-koorts vaccinatieplicht?? 

Inderdaad, alle dieren, dus ook die met een levenslang fokverbod moeten gevaccineerd worden. De vraag of 
deze dieren jaariijks herhaald moeten worden hebben we vorig jaar al gesteld. Qok toen is besloten tot 
vaccinatie omdat ook "besmette dieren" door de vaccinatie minder uit gaan scheiden (dan wel niet tijdens 
aflammeren maar tijdens momenten van stress). Er komt onderzoek naar de noodzaak van jaariijks herhalen 
maar daar heb je nu nog niets aan omdat deze dieren enkele jaren gevolgd gaan worden voordat daar 
wetenschappelijk bewijs uit komt. 
Vriendelijke groet, 

— Original Message — 
From: 
To: 
Sent: Sunday, July 31, 2011 3:35 PM 
Subject: Q-koorts vaccinatieplicht?? 

Beste 

vanuit diverse bronnen verneem ik dat nu blijkt dat besmette dieren ook verplicht gevaccineerd dienen te 
worden, echter uit de hieronderstaande mail welke ik neergelegd heb bij het LNV-lokket blijkt het 
tegenovergestelde. 
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Voor mij is nu de vraag in hoeverre dit waar blijkt te zijn, zou u hier zsm op terug kunnen komen? Ook 
gezien het gezamenlijk belang van diverse geitenhouders en de eventuele gevolgen en consequenties. 

Bij voorbaat dank 

Met vriendelijke groet, 

> Subject: RE: LNV-Loket: Dierziekten 
> Date: Mon, 11 Jul 2011 14:50:59 +0200 
> From: info@hetlnvloket.nl 
>To: 
> 
> Geachte heer 
> 
> Hartelijk dank voor uw mail van 8 juli. Hierin stelt u en vraag over 
> Q-koorts. 
> 
> De vaccinatie tegen Q-koorts is in 2011 verplicht voor geiten en schapen 
> op bedrijven die: 
> melk produceren 
> dieren opfokken die bestemd zijn voor de melkproductie een 
> publieksfunctie hebben 
> 
> Een uitzondering hierop geldt voor dieren die in het eerste levensjaar 
> naar de slacht gaan en dieren waarmee niet wordt gefokt. Deze dieren 
> hoeven dus niet verplicht gevaccineerd ook al staan ze op bv een 
> melkproducerend bedrijf (bijvoorbeeld de dieren met een fokverbod). 
> 
> Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven. Mocht 
> u nog vragen hebben, dan kunt u naast het gebruik van de 
> e-mailfaciliteit, op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur ook gratis bellen 
> met Het DR-Loket: 0800-22 333 22. 
> 
> Met vriendelijke groet, 
> 
> 
> Het DR-Loket 
> 0800-22 333 22 
> www.drioket.nl 
> 
> 
> voorietters: 
> naam: 
> geslacht: 
> klantnummertype: 
> klantnummer: 
> telefoonnr: 
> email: 
> onderwerp: Dierziekten 
> vraag: Betreft Q koorts enting 
> 
> Moeten dieren met een levenslang fokverbod q-koorts geënt worden? 
> Volgens diverse bronnen is Q-koorts enting voor deze dieren niet nodig, 
> er mag nooit meer mee gefokt worden. 
> Gaarne op korte termijn reactie. 

2-5-2012 
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> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
> verwijderen. 
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
> verzenden van berichten. 
> 
> This message may contain information that is not intended for you. If you 
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
> are requested to inform the sender and delete the message. 
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
> risks inherent in the electronic transmission of messages. 
> 

2-5-2012 
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Van: 

Verzonden: maandag 8 augustus 2011 19:11 

Aan: 

Ondenwerp: 20110808 1911 Re; vaccinatiegraad 

Goedeavond, 

Beiden dank voor jullie reactie. Ik hoop dat er bij de 55 bedrijven nog een aantal "loze" bedrijven bij zitten. De 
signalen uit het veld zijn hoopgevend, ik ken geen enkel bedrijf wat niet gevaccineerd heeft. 
Vriendelijke groet, 

C 

— Original Message — 
From: 
To: 
Cc:, 
Sent: Monday, August 08, 2011 2:56 PM 
Subject: RE: vaccinatiegraad 

Hoi 

uit de systeemcheck blijkt dat er nog 55 bedrijven geen vaccinatiemelding hebben gedaan in l&R. 
In principe zijn dit de bedrijven waarmee we "fase 2" ingaan. (2e brief waann ze nog een termijn krijgen om 
alsnog te vaccineren. Niet opvolgen van deze (bestuursrectelijke) opdracht heeft tot gevolg dat de 
vaccinatie door nVWA uitgevoerd gaat worden op kosten van de houder) 
Het aantal van 55 bedrijven wordt nog opgeschoond d.w.z. dat ik de systemen ga raadplegen of daar nog 
mogelijke verklaringen zitten voor het niet melden. Van deze houders is geen reactie ontvangen op de brief, 
dus vandaar 

Ik verwacht dat het aantal van 55 nog wel bijgesteld gaat worden. 

groet 

Van: 
Verzonden: maandag 8 augustus 2011 14:34 
Aan: 
Onderwerp: FW: vaccinatiegraad 

Zou jij de vraag van 

Vriendelijke groeten. 

kunnen beantwoorden? Ik ben zelf ook wel benieuwd. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: maandag 8 augustus 2011 14:29 
Aan: i 
CC: 
Onderwerp: vaccinatiegraad 
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Heb jij een update van het aantal gevaccineerde bedrijven sinds vandaag. 
Alvast bedankt. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

O 
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Van: 

Verzonden: donderdag 11 augustus 2011 15:27 

Aan: 

Onderwerp: 20110811 1527 uiteindelijk voorstel borging Q-risico bij aanvoer 

Bijlagen: Q alternatief bestaande borging risico import (ELI).doe; Q alternatief borging import 
verklaring Qlip.doe 

Hallo 

Tijdens het overieg op 6 juli hebben we twee alternatieven van de bestaande borging van het Q-koorts risico 
bij import van geiten voorgelegd. Het "nVWA-alternatief' had niet de voorkeur, dus ben ik in overleg VKGN en 
GD het andere alternatief gaan uitwerken. Bijgevoegd heb ik daarvan het resultaat. Ik ontvang graag jouw fiat, 
waarna we verder kunnen met implementeren van het alternatief Ter illustratie heb ik nog een format 
verklaring bijgevoegd, welke Qlip op de site zal plaatsen. 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 

www.zlto.nl 

1^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kermis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 28 juni 2011 13:27 
Aan: 
Onderwerp: RE: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Woensdag 6 juli is prima. Ik heb zaal de Hoge Veluwe gereserveerd en ik heb broodjes besteld. 
Komen jullie met z'n tweeën? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

2-5-2012 
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Van: 
Verzonden: maandag 27 juni 2011 20:39 
Aan: 
Onderwerp: Re: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

rinoHpavond, 
oedoelde woensdag 6 juli. 

Vriendelijke groet, 

— Qriqinal Message — 
From: 
To :_ 
Cc: 
Sent: Monday, June 27, 2011 8:53 AM 
Subject: RE; vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hoi 

6 juli is een woensdag. Welke dag bedoel je precies? 

Vriendelijke groeten, 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

) 

Van: 
Verzonden: zaterdag 25 juni 2011 7:46 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hallo 

Qp dinsdag 6 juli hebben we 's middags (aanvang 13:30 uur) een overleg in Den Haag over de 
toekomstvisie op de melkgéitenhouderij en Caprimiles met o.a. Voorstel is daarom om ons 
gesprek over de Q-koorts borging daar op aan te laten sluiten en om 12:00 uur af te spreken. 

Bespreekpunten die wij in ieder geval op de agenda willen zetten zijn; 

• Borging Q-koortsrisico bij aanvoer fokdieren. Bespreken van alternatieven, waaronder het alternatief 
waarbij de nVWA-gegevens nodig zijn. We hebben daarnaast een ander alternatief uitgewerkt die 
we met jullie willen doorspreken (zie bijlage). 

• Onderzoek naar insleeprisico's. Op dit moment ligt er geen concreet plan. Hierover wordt op 4 juli in 
de vakgroepvergadering LTO Melkgéitenhouderij gesproken, waarbij o.a. naar de adviezen van het 
deskundigenberaad worden gekeken. Het is dus nog te vroeg om ook al enkele onderzoekers uit te 
nodigen. Voorstel is om dit punt daarom nu even kort door te spreken. 

Ik ben zelf komende week met vakantie. Kun je daarom bij bevestiging van de afspraak, ook, 
informeren? 

Met vriendelijke groet. 

2-5-2012 
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Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J , Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de 
juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 22 juni 2011 9:42 
Aan: 
Onderwerp: RE: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hoi 

Wij zouden kunnen op dinsdag 5 juli 's middags, 6 juli of 7 juli. Kan jij aangeven welk moment jullie het beste 
uitkomt? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: woensdag 22 juni 2011 8:32 
Aan: 
Onderwerp: vervolg borging Q-risico bij aanvoer 

Hallo 

Afgelopen weken is er binnen LTQ Melkgéitenhouderij verder gewerkt aan de toekomst van de borging van 
Q-koortsrisico bij aanvoer (o.a. import) van geiten. We hebben meerdere alternatieven voor de huidige Q-
koorts module van de GD bediscussieerd in de vakgroep en met de VKGN. Er ligt nu een mooi voorstel dat 
we graag met je bespreken. Qok het alternatief betreffende de nVWA importgegevens, waar jullie jurist naar 
zou kijken, kunnen we dan doorspreken. Lukt 't om dit de eerste helft van juli te doen? Kun jij met een 
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datumvoorstel komen? 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdag 8 juni 2011 13:02 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Hoi 

lk moet mnroen even kijken of we bij de agenda kunnen van , nu zij op vakantie is. Ik denk 
dat .en . misschien wel ideeën hebben over een onderzoek naar insleeprisico's en hoe je dat 
zou kunnen uitvoeren. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: 
Verzonden: dinsdag 7 juni 2011 15:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Hallo 

Ik heb onderstaande besproken met de vakgroep LTO Melkgéitenhouderij. 

We stemmen in met het voorstel om na terugkomst van de jurist een overleg te hebben over borging van Q-
koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We bespreken daarbij graag de mogelijke alternatieven (effectief, 
maar minder administratieve lasten). Kun jij aangeven wanneer jullie hiervoor ruimte hebben in de agenda? 

Over de vaccinatiecampagne heb ik gesproken met Via onze digitale nieuwsbrief hebben we 
aandacht gevraagd voor het vaccineren en verder staat het op de agenda van de drie bijeenkomsten over 
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wijziging KwaliGeit (implementatie GGP) op de agenda. In Heerenveen en Rosmalen hebben we het belang 
van tijdig vaccineren inmiddels al besproken met de leden en dierenartsen. Donderdag volgt nog de derde 
bijeenkomst, nu in Heerde. Geitenhouders schrikken van de kosten, maar zijn veelal al wel bezig met 
inplannen van de vaccinatierondes. 

Op onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's (anders dan via geiten) hebben we nog geen concrete actie 
ondernomen. Het onderzoeksvoorstel dat wij met GD hadden opgesteld ging namelijk in op de groepen 
dieren die risico's vormen. Op dit moment hebben we nog onvoldoende beeld bij jullie ideeën hierover, dus 
een overieg is wenselijk. We kunnen daar inderdaad ook de onderzoekers bij vragen. Aan welke instituten 
denk je daarbij? 

Met vriendelijke groet, 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J l Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vemietigen. 

Van: 
Verzonden: maandag 30 mei 2011 14:19 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: RE: enkele Q-koorts vragen 

Zie bijgevoegd een reactie opje punten. 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Van: i 
Verzonden: vrijdag 27 mei 2011 18:39 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: enkele Q-koorts vragen 

Hallo 

Gisteren is er in het AQ kort gesproken over Q-koorts. Naar aanleiding van o.a. dit overieg in de TK wilde ik 

2-5-2012 

http://www.zlto.nl


ya^iiia u van o 

een aantal punten met je afstemmen. Bij deze alvast de punten op de mail. 

• Over het individueel testen van geiten zei Bleker gisteren, net als in berichtgeving van vorige week 
dat het afvoeren van positieve dieren (opgespoord via individueel testen) niet de garantie geeft dat 
een bedrijf vervolgens vrij blijft. We begrijpen dat jullie wel geïnteresseerd zijn in onderzoek naar de 
besmettingsrisico's (insleep) en de mogelijkheid om besmetting met Q-koorts te vermijden. Eerder 
hebben we met de GD om tafel gezeten om te werken aan een voorstel rondom individuonderzoek, 
ofwel om meer onderzoek te doen naar welke geiten zorgen voor nieuwe en blijvende besmettingen 
en het effect van het afvoeren van deze dieren. We begrijpen nu dat EL&l hierin geen interesse heeft. 
Komen we dus terug bij dat onderzoek naar insleeprisico's. Kun je nader aangeven wat jullie ideeën 
daarbij zijn, zodat ik met de vakgroep kan bespreken of we hier actie op (kunnen) zetten. 

In het laatste overleg dat wi j hier hebben gehad op 17 maart, hebben we dit ook zo 
besproken. Zie ook het punt in het door jou opgestelde verslag van dit overleg. 

• Onderzoek "aanpak voor blijvend en nieuw besmette bedrijven" 
LTO heeft aangegeven weinig vertrouwen te hebben in onze omgeving, die mogelijk toch nog wat gaat 
vinden van nieuwe en blijvende besmettingen. Voorstel LTO is om onderzoek te doen binnen groep van 
plusminus 15 blijvend en nieuw besmette bedrijven. Kennis die we hiermee ontwikkelingen kan benut 
worden voor onderbouwen beleid van de ministeries. EL&I geeft aan dat ze GD opdracht hebben 
gegeven om onderzoek te doen naar nieuw besmette bedrijf in I. Kosten 75.000 euro, waarvoor 
definitieve financiering nog gezocht moet worden. Poolsysteem maakt onderdeel uit van het onderzoek. 
Over onderzoek naar hoe blijvend en nieuw besmette bedrijven versneld vrij kunnen worden waren 
ministeries gematigd enthousiast, omdat we te maken hebben met een endemische ziekte die ook 
voorkomt bij bijvoorbeeld knaagdieren en vogels. Er is geen garantie dat bedrijven na investeringen in 
individueel testen ook vrij blijven. Cofinanciering voor onderzoek rondom de 15 bedrijven wordt niet 
toegezegd. Verzoek is om met een grof uitgewerkt onderzoeksvoorstel te komen. Focus van dit 
onderzoek moet volgens EL&I liggen bij wat de insleeprisico's zijn en hoe deze kunnen worden 
vermeden. Actie: LTO werkt onderzoeksvoorstel uit. 

Ik begrijp nu dat jullie nog geen concrete actie hebben ondernomen voor het uitwerken van 
een onderzoeksvoorstel over de insleeprisiso's. We zouden hier best een keer over kunnen 
overleggen. Ik wil je dan wel vragen om voor dit overleg ook de onderzoekers uit te 
nodigen. Ik denk dat zij het beste aan kunnen geven aan wat voor onderzoek we zouden 
moeten denken om insleeprisico's in beeld te brengen en welke ervaringen hierin misschien 
al zijn bij andere ziektes. 

• Ander punt is de borging van Q-koortsrisico's bij aanvoer van fokdieren. We hebben dit vorig jaar 
geborgd met de Q-koorts module van de GD. Zoals bekend zijn we op zoek naar goedkopere, maar 
desondanks effectieve alternatieven. In het kader van de administratieve lastenveriichting zeg maar. 
Het alternatief van de controle door de nVWA hebben we doorgesproken. Juridisch moet dit nog 
bekeken worden gaf je aan. Ondertussen zoeken we naar nog andere alternatieven. Kun jij 
aangeven hoe gevoelig 't ligt bij jullie ministerie, maar mogelijk meer nog bij VWS, om het controle
systeem te wijzigen (zonder de borging los te laten)? 

Ik heb hierover overieg gehad met de jurist Het is een gecompliceerd vraagstuk. De jurist vraagt dus 
eigenlijk ook om een overieg met jullie waarin jullie heel helder zullen moeten toelichten wat precies het 
plan is. Op basis van die informatie kunnen de juristen dan uitzoeken of er mogelijkheden zijn, We 
kunnen hiervoor een overieg plannen, maar de betrokken jurist is nu drie weken op vakantie. Vanaf 21 
juni is zij weer terug. Zullen we voor die week een overieg plannen? 

Eerder hebben we gesproken over de vaccinatie en jouw signaal dat enkele geitenhouders niet 
willen meewerken. Komende weken treffen we de nodige geitenhouders tijdens een drietal 
bijeenkomsten over de introductie van het "Geitengezondheidsplan" (bedrijfsbehandelplan opstellen 
met dierenarts etc). Verder willen we begin van de komende week een nieuwsbrief uitdoen over de 
vaccinatieplicht. Kun jij aangeven wat de termijnen zijn waarop dieren moeten zijn gevaccineerd. Ik 
kan ze niet terugvinden op julie site. 

De vaccinatiecampagne wordt gecoördineerd door de VWA. Contactpersoon is Ik denk dat 
je het beste even met contact op kunt nemen over de vaccinatiecampagne en het afstemmen van brieven. 
Volgens mij wil de VWA binnenkort ook een reminder sturen aan veehouders. 
Lukt het om uiteriijk dinsdag 31 mei een reactie te geven. Woensdagavond hebben we de eerste GGP 
bijeenkomst en woensdag hebben we vakgroepvergadering over alternatieven voor de kostbare Q-koorts 
module van de GD. 

Met vriendelijke groet. 

2-5-2012 
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Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet 
de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-
mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden. 
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wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
-Tiet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
A/ordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

rhis message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message, 
rhe State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

2-5-2012 



Alternatief voor bestaande borging Q-koorts risico's bij import van geiten 

Medio 2010 heeft de vakgroep LTO Melkgéitenhouderij er met VKGN en GD voor gezorgd 
dat het Q-koorts risico bij aanvoer van melkgeiten- en melkschapen (o.a. import) geborgd 
was. LTO Melkgéitenhouderij stelt (in overleg met VKGN en GD) nu voor om de passage in 
het handboek KwaliGeit aan te passen en te gaan werken met een alternatief voor de 
bestaande borging. Dit in het kader van de administratieve lastenveriichting. Feit is dat het 
aantal melkgeiten- en melkschapen dat het afgelopen jaar is geïmporteerd zeer beperkt was 
en dat dit naar venwachting ook de komende jaren het geval zal zijn. 

Bestaande borging Q-koorts risico's 
In het KwaliGeit protocol 2010 staat nu de volgende passage: 
3.1.5 Q-koorts 
• Het geitenbedrijf neemt deel aan het programma "Preventieve gezondheidszorg Kleine 
Herkauwers" module Q-koorts of een gelijkwaardig programma. De status van het 
geitenbedrijf is Aof B of gelijkwaardig hieraan. 

V Alternatief (nieuwe passage in het handboek KwaliGeit) 
3.1.5 Q-koorts 
Het geitenbedrijf is in bezit van: 
• een verklaring van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en geitenhouder, of 
• een verklaring van dierenarts en geitenhouder, waaruit blijkt dat: 

o alle aangevoerde buitenlandse geiten afkomstig zijn van een bedrijf dat negatief test 
op basis van de Nederlandse tankmelktest; 

o alle aangevoerde buitenlandse geiten tijdig en volledig tegen Q-koorts zijn 
gevaccineerd, met een in Nederland (voorlopig) toegelaten vaccin, voordat deze aan 
de bestaande veestapel worden toegevoegd. De vaccinatie van elke individuele geit 
is tijdig geregistreerd in de l&R centrale databank. 

De geitenhouder moet de eigen verklaring kunnen onderbouwen door: 
• Gegevens uit de l&R centrale databank. 

Model verklaring Qlip 
Op de site van Qlip komt een model verklaring beschikbaar. 

r 3 Borging: 
Controle op naleving van dit punt uit Module 3 Diergezondheid en -welzijn van het handboek 
KwaliGeit gebeurt door Qlip. De melkgeitenhouder geeft Qlip tijdens de reguliere 
bedrijfscontroles inzicht in de l&R-gegevens (in het bedrijfsregister, waarop o.a. de 
aangevoerde geiten vermeld zijn, staan ook de landcodes van deze dieren). Indien niet aan 
de eisen wordt voldaan, krijgt de geitenhouder de gelegenheid dit te herstellen. Als na de 
herstelperiode nog niet aan de eisen wordt voldaan, dan wordt de KwaliGeit-erkenning van 
het bedrijf ingetrokken. Hiervan wordt melding gedaan bij de melkafnemer. Qlip controleert 
de bedrijven gemiddeld eens in de twee jaar. Er kan dus sprake zijn van controle achteraf. 
Aangezien het aantal importen van fokgeiten naar Nederlandse melkgeitenbedrijven zeer 
gering is (veelal nul), vormt dit geen groot risico. Overigens zullen bedrijven die dieren 
importeren, vaker worden gecontroleerd doorde nVWA. 



c 

Diergeneeskundige & Eigenaarsverklaring Q-koorts 

Ten behoeve van KwaliGeit 

Deel 1 : D iergeneeskund ige ve rk la r i ng ( in te vu l len door GD of d ie rena r t s ) 

Hierbij verklaart ondergetekende op dat de buitenlandse geiten die op het 

melkgeitenbedrijf zijn aangevoerd: 

o afkomstig zijn van een bedrijf dat negatief test op basis van de Nederiandse tankmelktest; 

o tijdig en volledig tegen Q-koorts zijn gevaccineerd, met een in Nederiand (vooriopig) 
toegelaten vaccin, voordat deze aan de bestaande veestapel worden toegevoegd. De vaccinatie 
van elke individuele geit is ti jdig geregistreerd in de I&R centrale databank. 

Naam dierenarts: 

Adres: 

Woonplaats: 

DAP-nummer: 

Datum: Handtekening dierenarts: 

Deel 2 : E igenaarsverk la r ing ( in t e vu l l en door ge i t enhoude r ) 

Hierbij verklaart ondergetekende op dat de buitenlandse geiten die op het 

melkgeitenbedrijf zijn aangevoerd: 

o afkomstig zijn van een bedrijf dat negatief test op basis van de Nederiandse tankmelktest; 

o tijdig en volledig tegen Q-koorts zijn gevaccineerd, met een in Nederiand (vooriopig) 
toegelaten vaccin, voordat deze aan de bestaande veestapel worden toegevoegd. De vaccinatie 
van elke individuele geit is ti jdig geregistreerd in de I&R centrale databank. 

Naam dierenarts: 

Adres: 

Woonplaats: 

UBN-nummer: 

Datum: Handtekening geitenhouder: 

C) 
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Van: 3^8q 
Verzonden: woensdag 25 januari 2012 9:03 
Aan: 
Ondenverp: 20120125 903 onderzoek insleeprisico's 
Hoi 

lk was benieuwd of er nog iets gebeurd was met het plan om een onderzoek te doen naar de insleeprisico's 
van Q-koorts. Kan jij me daar iets over vertellen? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Voedsel, Dier en Consument 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 10 april 2012 11:52 

Aan: 

CC: 

Ondenwerp: 20120410 1152 Re; Overleg met CEVA 

Ik moet even kijker 
Groeten, 

mijn agenda is ondertussen al gevuld. Dank alvast voor je berichtgeving. 

C) 

C) 

— Original Message — 
From: 
To: 
Cc: 
Sent: Tuesday, April 10, 2012 8:58 AM 
Subject: Overieg met CEVA 

Beste 

Woensdag komt CEVA voor een overieg over 2013. Het is een informeel overleg, waarin we even 
terugkijken en vooruitblikken op 2013. We hebben ws 300.000 vaccins nodig voor 2013 (voor 2012 waren 
geen aanvullende bestellingen meer nodig). We willen een nieuwe afspraak maken voor augustus, waarin 
we het definitieve aantal vaccins willen vastleggen. Jullie hadden aangegeven te willen aanschuiven bij het 
overieg met CEVA. Ik geloof alleen niet dat ik jullie al had uitgenodigd voor woensdag. 
Het overleg is van 10.30 tot 12 uur in zaal Pr. Clauslaan 8, zaal 03.01.C09 - Utrechtse Heuvelrug, lk moet 
hier intern nog even overieggen of het handig is om nu al over de prijs te beginnen, of dat we dat op de 
agenda zetten voor augustus. 

Sorry dat ik jullie hier zo kort van te voren mee confronteer. Ik had even niet in de gaten dat de tijd zo snel 
ging. Kan iemand van jullie aansluiten woensdag of wil je dat misschien laten afhangen van of er wel/niet 
over de prijs gesproken wordt? 

Vriendelijke groeten. 

Directie Dieriijke Agroketens en Dierenwelzijn 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
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Meeting on Q-fever 
Date: 19 August 2009 
Time: 9.00 - 14.00 h 

Present : 

(VWA), 
(GD), 

1 (VDC-LNV), 
(PG-VWS), 

(RIVM), 
(CEVA), 

(VDC-LNV), 
(PG-VWS), 

(RIVM), 
(CEVA), (LTO), 

. (VWA), 
(CVI), 

(CEVA), 
(INRA) 

Star t 
In absence of , the president of the meeting is ~ . The purpose 
of the meeting is to have an overview of all the research that is ongoing and a open discussion on 
research and the possibilities o f the vaccination campaign of next year 
In the aftemoon, in a smaller group, a discussion will take place on the vaccination campaign of 
next year and on the questions that remain unanswered concerning new policy on bulk milk 
monitoring. 

Présenta t ions 
The présentations are included in the email. 
HIglights 
Veterinary aspects 

• The goat sector has grown a lot since 1995 in The Netheriands. The Q-fever problem area 
is the densest goat farm area in the Netheriands. 

• The working hypothesis is that goats are the main source of Q-fever in humans. Goats 
shed many bacteria with an abortion and the bacteria are transmitted to humans by 
aerosol/dust. 

• Many questions still remain unanswered between the excretion by goats and the infection 
in humans. 

• Although cattle also excrete bacteria, without clinical symptoms, the focus in The 
Netheriands is mainly on goats. Considering the epidemiology in The Netheriands, cattle 
are not related to this Q-fever outbreak. Possibly the different way of keeping cattle can be 
of infiuence. 

• Next year a research will start to define the role of pet animals and horses in the epidemie 
of Q-fever. So far there are no reasons to believe pet animals and horses play a big role in 
the epidemie. 

• The seroprevalence in goats in The Netheriands is 7,8 % of the goats and 17,4 % of the 
goatfarms 

• There are no indications that the Q-fever bacteria is transmitted from mother to lam 
through milk. In cattle there are papers where it is proved that transmission from mother 
to lam through milk is possible. 

• There is no hard evidence of intra uterine transmission of Q-fever. 
• In France, goat manure is treated with calcium hydrate. In France there is an advice to 

bury manure of infected premises deep in the ground. 

Human heaith aspects 
• Follow-up o f the 2007 patients shows that about 40% have long term self-reported heaith 

problems, especially chronic fatigue. 
• Living close to an infected farm is an important risk factor for Q fever. 
• RIVM works on a model to estimate the risk of infection in the area around an infected 

farm. 

Vaccine side effects and effectivity 
• The study on side-effects shows that there are hardly any severe side effects. Only on 

positive farms side effects are reported in individual animals (increase in temperature, 
decrease of feed intake). On farm level no side-effects are reported. 

• The vaccine does not seem effective in animals that were infected before vaccination. 
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Vaccine 
• The vaccine does not prevent animals 100% against infection with Q-fever. In a study of 

16 sheep the vaccine reduces abortions by 70% and shedding o f the bacteria with Log 3 
(van 10'° to 10^). Because the way of infection in a challenge trial differs greatly from the 
way of infection in the field and because o f the big reduction in abortions, experts believe 
that vaccination, in combination with the other proposed measures (bulk milk monitoring, 
and movement restrictions), is a good way to control the epidemie. 

• The questions EMEA has asked CEVA, concerning the registration, were answered by CEVA 
and the response of EMEA is expected in October. 

• In séropositive animals the vaccine is not effective 
• A dilution of the vaccine can be used as a skintest to select séropositive animals. 

Exp lanat ion s i t ua t i on and measures in France ( 
• No official policy on Q-fever. 
• Vaccination is an initiative of the farmers. In the past there were restrictions on milk, 

farmers worry these restrictions might eome back. 
• In France farmers have an economical motive to vaccinate. 
• There have been problems in humans after repeated abortions in goats, on a smaller scale 

than in The Netheriands ( + / - 100 patients). 
• In France a lot of cheese made of raw goat milk is consumed. About 3 out of 4 cheeses is 

PCR positive for Q-fever. 

Discussion on research 
• In France a research is ongoing on manure. CVI will contact the responsible researcher on 

this subject.. 
• CEVA would like to do research on the effectivity o f the vaccine when challenged with the 

Dutch strain of the virus and on the virulence of the Dutch strain. 

Poss ib i l i t ies of t h e vacc ina t ion campa ign in 2010 
• CEVA is able to deliver 3 times the quantity of 2009 (1,5 million doses) as of April 2009. 
• The possibilities of an eariier delivery (November/December) are considered by CEVA. 
• As soon as the amount of animals to be vaccinated in 2010 is calculated, the ministry will 

contact CEVA on the amount of vaccines neeessary in 2010. 

O 



Agenda over leg mes t - en hyg iënemaat rege len 
8 september 2009 
Locatie: Kantoor GGD Hart voor Brabant in Den Bosch 

Deelnemers: 
- voorzitter (LNV) 

-(LNV) 
(LNV-stagiaire) 

(LNV-DRZ) 
., (VWA) 

(VWS) 
(CVI) 

(WUR) 
(GD) 

(RIVM) 
GGD HvB) 

(RIVM) 
(HAS KennisTransfer) 

(Provincie Noord Brabant) 
( ) (LTO) 

1. Opening 

2. Presentatie nieuw criterium voor besmette bedrijven en de gevolgen • 

(LNV) 

3. Presentatie Q-VIVE project - (RIVM) 

4. Presentatie onderzoek naar overieving Q-koorts in mest - (CVI) 

5. Lijst met vragen over mest- en hygiënemaatregelen 

6. Pilotprojecten 

7. Conclusies, wie pakt wat op? 

8. Afsluiting en vervolgafspraken 

O 
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20 aug . 09 overleg L T O en produc tschap bij LNV over B T V l en Okoor ts 
Vertrouwelijk 
O koorts 

Tankmelkmonitoring 
Toelichting op het systeem 

Tankmelk wordt elke 2 maanden onderzocht. 
Bij een positieve uitslag wordt de VWA op de hoogte gesteld. 
De VWA bezoekt het bedrijf, neemt een tankmelkmonster en neemt vaginaal swabs bij 
een steekproef van het aantal dieren. 
Deze monsters worden gestuurd aan het CVI ter bevestiging van de positieve uitslag. 
Er wordt gebruik gemaakt van bestaande melkstromen. 
Bedrijven die geen melk laten onderzoeken bij Q-lip moeten zelf een monster insturen. 
De eerste keer zal van deze laatste categorie bedrijven een melkmonster worden 
opgehaald door de GD. 
Elk jaar zal een steekproef genomen worden van bedrijven om te controleren dat de 
melkmonsters juist genomen worden. 
De verwachting is dat met tankmelkonderzoek 30% van de bedrijven als besmet 
worden aangemerkt. 

Wat zijn de sanctie voor bedrijven die niet aan de eisen voldoen (actie LNV)? Wat is de 
frequentie van de steekproeven? LNV neemt de verplichting aan deelname 
tankmelkonderzoek in een eigen regeling op. 

Protocollen en maatregelen 
Wanneer wordt overgestapt op besmet verklaren van bedrijven op basis van 
tankmelkmonitoring, worden aan besmette bedrijven strikte maatregelen opgelegd 
(vervoersbeperkingen, mest- en hygiënemaatregelen en een bezoekerverbod). Om perspectief 
te bieden aan bedrijven wordt gewerkt aan een protocol voor besmette bedrijven om zo snel 
mogelijk vrij te worden van Q-koorts. Wanneer een eerste versie van het protocol gereed is, 
zal dit besproken worden met LTO (actie LNV)? 

Het is nog de vraag of vervoer tussen besmette bedrijven kan plaatsvinden i.v.m. het 
mogelijke verspreidingsrisico wat hier aan hangt geeft LNV aan. Deze vraag is aan 
deskundigen voorgelegd. LTO geeft aan dat er wens is vanuit de sector om individuele dieren 
te kunnen afvoeren na een PCR-test. Aan deskundigen zal worden voorgelegd wat hiervan het 
veterinaire risico is. (actie LNV) I&R en borging zijn aandachtspunten bij het treffen van 
vervoersmaatregelen. 

Het altematief voor een uitmestverbod gedurende de lammerperiode + 90 dagen is dat er, in 
afwachting van een beter altematief, een uitmestverbod geld gedurende de lammerperiode + 
30 dagen, waarna de mest gedurende 90 dagen afgedekt opgeslagen moet worden op het 
bedrijf. Hebben bedrijven hiervoor voldoende capaciteit? Zijn er bij onvoldoende capaciteit 
op bedrijven mogelijkheden om mest elders afgedekt op te slaan? (actie LTO) 
Het RIVM had aangegeven dat de bacterie maar 1 week in water overleefd. Volgens LTO kan 
mest in containers onder water gezet worden. Het CVI zal gevraagd worden om deze vraag 
mee te nemen in het onderzoek naar de overleving van Coxiella burnetii in mest. 



Voor besmette bedrijven zal een bezoekersverbod gelden. Deskundigen buigen zich er nog 
over of het bezoekersverbod het hele jaar moet gelden, of alleen tijdens de lammerperiode + 
30 dagen. Hoe kan de primaire veehouderij bedrijfsvoering naast bijvoorbeeld een 
boerencamping of boerderijwinkels plaatsvinden en hoe kan dit goed geborgd worden? LTO 
gaat dit binnen verbrede landbouw oppakken (actiepunt LTO) 

Vaccinatiecampagne 
In overleg met deskundigen is voor 2010 de volgende vaccinatiecampagne besproken. 

• De huidige vaccinatiecampagne uitbreiden naar heel Nederland 
• Aanvullend daarop ook de schapen op bedrijven waar lammetjesaaidagen worden 

gehouden, in natuurgebieden en in rondtrekkende kuddes. 
• De rest van de schapen en geiten kan vrijwillig gevaccineerd worden. 
• De GD berekent hoeveel dieren dit zijn en hoeveel vaccin volgendjaar nodig is. 

CEVA heeft aangegeven dat ze voor levering van vaccin niet meer zullen wachten tot de 
gehele bestelling gereed is. Alle vaccins die gereed zijn, zullen direct geleverd worden aan 
AUV. LTO geeft aan dat er door veehouders beter gevaccineerd zal worden als dieren die 
naar de bok gaan eerst gevaccineerd kunnen worden. LTO is van mening dat de 
vaccinatiestrategie hierop aangepast dient te worden. LNV geeft aan met de GD te zullen 
bekijken wat de mogelijkheden zijn. 
Red. vaccins die in april en juni zijn geleverd zijn de dag volgend op levering bij A UV 
geleverd aan dierenartsen en zijn inmiddels gebruikt. Aanpassingen van de 
vaccinatiestrategie zijn alleen mogelijk voor de leveringen van vaccin die in september en 
oktober verwacht worden. Aan de GD is aangegeven om rekening te houden met dieren die 
vorig jaar laat gevaccineerd zijn. Deze kunnen ditjaar weer laat gevaccineerd worden, 
waardoor eerder vaccins vrijkomen voor vaccinatie in de gebieden buiten het 
vaccinatiegebied. 
Aan dierenartsen kan worden aangegeven dat zij binnen hun praktijk kunnen kijken welke 
dieren het eerst naar de bok moeten en deze dieren eerst vaccineren. Centrale aansturing 
hierop is niet haalbaar en zal de uitvoeringskosten van de vaccinatiecampagne onevenredig 
veel doen stijgen.. 

LTO heeft aangegeven dat alle dieren voor maart 2010 gevaccineerd dienen te worden.LNV 
geeft hierop aan dat, dat niet haalbaar is. CEVA heeft aangegeven tussen april en september 
2010 1,5 miljoen vaccins te kunnen leveren in deelleveringen. Aan CEVA zal worden 
gevraagd om zo veel mogelijk vaccins voor april te leveren, zo mogelijk al in november. 

Financiering 
De GD heeft een begroting voor zijn deel van het tankmelkonderzoek. LNV geeft aan Q 
koorts onder het DGF te willen laten vallen. Dit punt is al geagendeerd in het bestuurlijk DGF 
overleg. Red. op grond van artikel 10 van het convenant valt Q-koorts onder de 
convenantsafspraken tot 1 januari 2010. 

Communicatie 
Transparantie van alle onderzoeken en initiatieven die er lopen ->LNV geeft aan dat 
er binnenkort een nieuwsbrief uit komt. De sector vraagt of we deze in concept kunnen 
ontvangen. 
Pers afstemming ( 



LNV zal kijken of de presentaties van 19 augustus kunnen worden rondgestuurd aan de 
partijen aan tafel. 

Blauwtong type 1- aanbesteding noodvoor raad 
Er is slechts één inschrijver op de aanbestedingsprocedure. Deze inschrijver voldoet niet aan 
enkele van de gestelde knock-out criteria. 
- de minimum leeftijd van het vaccineren van runderen 
- de houdbaarheid van 8 maanden 
De fabrikant kan geen informatie geven over effectiviteit van het vaccin tijdens dracht of 
lactatie. In het bestek is dit niet als knock-out criteria opgenomen. 

De minister en de sector hebben vroeg in het jaar aangegeven dat het gewenst is om een 
noodvoorraad ditjaar op bestelling afroepbaar te hebben. LNV, PVE en LTO komen tot de 
conclusie dat voor het komende halfjaar een contract afgesloten moet worden met Fort 
Dodge, ondanks dat het vaccin niet aan de eisen voldoet. Tegelijkertijd dient dan wel een 
nieuwe aanbesteding gestart te worden met soepeler eisen voor na 1 januari 2010. LNV-DR 
werkt een en ander verder uit.. 
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Verslag bijeenkomst mest- en hygiënemaatregelen 
Datum: 8 september 2009 
Locatie: GGD Hart voor Brabant 

Deelnemers: 
(LNV-voorzitter), (LNV), . (LNV), 

(LNV-DRZ), . (VWA), : (VWS), : (CVI), 
(WUR), . (GD), (RIVM), (GGD HvB), 

(GGD HvB), (HASKennisTransfer), (LTO) 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering. Ministers Klink en Verburg hebben onlangs de Tweede Kamer 
geïnformeerd over een nieuwe aanpak van Q-koorts. De nieuwe aanpak behoeft nog wel verdere 
uitwerking. De bedoeling van de bijeenkomst is een open discussie, waarbij iedereen moet kunnen 
zeggen wat hij wil, zonder dat we het de volgende dag in de krant teruglezen. 
Er worden 3 presentaties gegeven om het kader te schetsen waarbinnen de discussie plaatsvindt. 
Vervolgens wordt gekeken welke ideeën er zijn over pilotprojecten en hoe we hier invulling aan 
kunnen geven. Tenslotte wordt gekeken welke vragen met betrekking tot mest- en 
hygiënemaatregelen nog niet beantwoord worden in de lopende onderzoeken of pilotprojecten en 
hoe ook deze vragen opgepakt kunnen worden. 

Presentatie nieuwe aanpak 
Doelstelling van de maatregelen is om vrije bedrijven te identificeren en deze vrij te houden van Q-
koorts en om besmette bedrijven te saneren. De locatie van bedrijven wordt door de VWA gemeld 
aan burgemeesters en GGD-en. Vooralsnog is er geen reden om de locatie van besmette bedrijven 
bekend te maken. Het gaat wat infectiekansen voor de mens betreft evenzeer om een gebieds- als 
om een bedrijfsinfectie en een "naming" beleid komt in de praktijk neer op een "shaming" beleid. 
Dit beleid zou een ernstige inbreuk op de privacy van veehouders betekenen. Op de website van 
het RIVM wordt aangegeven in welke gebieden Q-koorts heerst. Daarop kunnen bezoekers reis- en 
recreatiebeslissingen baseren. De presentatie wordt met het verslag meegestuurd. 

Presentatie Q-VIVE ( .) 
Tot nu toe zijn er 2.110 bevestigde humane gevallen. Het onderzoek geeft aanknopingspunten 
voor preventie. De presentatie wordt met het verslag meegestuurd. 

Presentatie overleving van Coxiella in mest ( 
Aanvankelijk werd gedacht dat besmette mest en het daaruit voortkomende stof het grootste risico 
vormde voor transmissie naar mensen. Dat lijkt nu minder zeker. Mest van geitenbedrijven werd 
overal in Nederiand uitgereden, zonder dat daar clusters patiënten uit volgden. Mest is wel een 
factor, een belangrijk deel van het stof van veehouderijbedrijven komt van mest. Als het 
mestprobleem is opgelost, is het echter de vraag of het Q-koortsprobleem is opgelost. In het 
onderzoek naar de overieving van Coxiella in mest wordt gekeken naar de afdodingscurve van 
Coxiella in mest. De afdoding van Coxiella tijdens industriële compostering van mest wordt in dit 
onderzoek meegenomen. De resultaten van het onderzoek worden eind 2009 verwacht. De 
presentatie wordt met het verslag meegestuurd. 

Doelstelling Q fever bestri jding 
Met de nieuwe aanpak proberen we Q-koorts bij melkgeiten- en melkschapenbedrijven vergaand 
terug te dringen. Dat moet er toe leiden dat de epidemie van Q koorts bij de mens tot staan 
gebracht wordt en dat op termijn het aantal humane gevallen teruggebracht wordt naar normaal. 
Waarschijnlijk kunnen we niet meer terug naar ongeveer 20 gevallen per jaar, zoals voor 2007, 
omdat ervan moet worden uitgegaan dat er destijds een behooriijke onderrapportage van Q-koorts 
bij de mens was. Nu is er veel meer aandacht voor deze aandoening waardoor een 
onderrapportage minder waarschijnlijk wordt. 

Pilotprojecten 
1. Enkele bedrijven intensief begeleiden 
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GGD Hart voor Brabant drong aan op het doen van pilotstudies waarbij besmette bedrijven 
intensief begeleid worden. Dit idee is overgenomen. De GD en het CVI stellen een voorstel op voor 
een pilotproject waarbij twee recent besmette bedrijven intensief begeleid worden bij het inperken 
van de risico's voor de omgeving en het uiteindelijk weer vrij worden van Q-koorts. De ambtelijke 
top van VWS hecht grote waarde aan de voorstellen voor pilotstudies, en hoopt deze binnen twee 
weken te hebben. 

2. Verwaa i ing u i t s ta l l en tegengaan 
CVI, RIVM, WUR, GD en HASKennisTransfer proberen gezamenlijk tot een voorstel voor een 
pilotstudie te komen. Het voortouw ligt bij . De ambtelijke top van VWS hecht 
grote waarde aan de voorstellen voor pilotstudies, en hoopt deze binnen twee weken te hebben. 

3. Hoe k u n n e n veehouders h e t hu id ige hyg ienep ro toco l be te r i m p l e m e n t e r e n 
Voorstel HASKennisTransfer 

4 . Leaseschapen 
Schapen op bedrijven waar contacten met mensen zijn worden volgend jaar in de 
vaccinatiecampagne meegenomen. Er worden op dit moment geen pilotstudies op dit onderwerp 
uitgewerkt. 

5. K inde rboe rde r i j en 
Kinderboerderijen werken al samen met de GD aan certificering. Op dit moment worden geen 
pilotstudies op kinderboerderijen gericht. 

V ragen l i j s t 

( . ; 

w 
minlnvl040s.minlnv.a 

Over ige pun ten 
• Recreanten 
Op dit moment wordt niks gedaan met de vraag over recreanten. De vraag of we hier iets mee 
moeten in de richting van advisering (reisadviezen) komt wel steeds boven. GGD kan mogelijk 
een enquête houden onder campinggasten. De GGD zal dit inbrengen in de wetenschappelijke 
werkplaats. 
• LNV zegt toe de rapporten over stof rond te zenden aan HASKennisTransfer ( . ; , 

RIVM ( ., en LTO ( 
• Zorgen over andere zoönosen: GD en CVI stellen een informatief stuk op over 

Chlamidophila. 
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Van: 

Verzonden: woensdag 25 april 2012 12:00 

Aan: 

Onderwerp: 20100104 840 FW; rond cut-off 

Van: 
Verzonden: dinsdag 4 Januari 2011 8:40 
Aan : ' 
Onderwerp: RE: rond cut-off 

Hallo . 

Dit bedrijf is heeft nog steeds de vrijstatus. Inderdaad heeft de tankmelk enige ti jd rond de cut-
off geschommeld. 

De procedure is dat naar aanleiding van een positief of dubieus GD-CVI tankmelkmonster 
de VWA een ambtelijk monster verzamelt dat onderzocht wordt door het CVI. Het bedrijf heeft 
op dat moment de verdachtstatus. Wanneer het VWA monster negatief is, dan wordt de 
verdachtstatus pas opgeheven als het volgende GD-CVI tankmelkmonster negatief is. Wanneer 
het volgende GD-CVI tankmelkmonster echter positief of dubieus is, dan wordt er opnieuw een 
ambtelijk monster genomen en blijft de verdachtstatus gehandhaafd. Dit heeft zich een aantal 
keren herhaald bij dit bedrijf. Uiteindelijk was zowel het VWA monster als het volgende GD-CVI 
monster negatief en heeft het bedrijf weer de vrijstatus gekregen. 

Dit bedrijf vormt wel een uitzondering op de rest van de bedrijven. We hebben wel eens andere 
bedrijven gehad waar ook meerdere monstemames nodig waren volgens bovenstaande 
procedure, maar niet zo veel als bij dit bedrijf. 

Groeten, 

Oorsoronk'^'-ik hericht 
Van: 1 
Verzonden: maandag 3 januari 2011 15:22 
Aan: . 
Onderwerp: RE: rond cut-off 

Hallo 

Vanwege kerstvakantie een wat veriate reactie. Het bedrijf waar het hier om gaat is dat van 

Met vriendelijke groet. 

Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

ZLTO T i lbu rg is v e r h u i s d . Vanaf 29 november 2010 is ons adres : 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Onderw i j sbou leva rd 225 , 5223 DE ' s -Her togenbosch . 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet 
de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-
mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: L . . \i 
Verzontl«»n: vrijdag 24 december 2010 8:22 
Aan: 
CC: . 
Onderwerp: RE: rond cut-off 

Hallo , 

Op een besmet bedrijf komt de nVWA in principe geen monsters meer nemen, behalve 
het laatste monster als het bedrijf een jaar lang negatief in de tankmelk is. Kun je 
misschien aangeven over welk bedrijf dit gaat, dan kan ik nakijken wat hier precies is 
gebeurd. 

Groeten, 

Oorspronkpliik berirhr 
Van: 
Verzonden: donderdaa 23 december 2010 19:=;i 
Aan : : 
Onderwerp: FW: rond cut-off 

wil een antwoord, regelen jullie dat svp ?? 

Oorsoronkeliik bericht 
Van: 
Verzonden: 23 aecember 2010 ±0:36 
Aan: ' 
Onderwerp: rond cut-off 

Hallo 

Ik kreeg het volgende signaal van een melkgeitenhouder. 

Het tankmelkmonster van dit besmette bedrijf schommelt rond de cut-off (GD monster zat rond 
de 180 en CVl monster dubieus). De nVWA is enkele keren, vrij kort achter elkaar, 
langsgeweest om een monster te nemen, die vervolgens negatief bleken. Idee dat naar voren 
komt in dit geval is datje op reeds besmette bedrijf na drie aaneengesloten positieve 
tankmonsters pas door de nVWA een monster laat nemen. Dit scheelt tijd en geld en je geeft in 
deze niet of nauwelijks toe op borging van Q-koorts risico's. 

Met vriendelijke groet. 

4-5-2012 
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Secretariaat +31 73 217 35 14 
www.zlto.nl 

ZLTO Tilburg is verhuisd. Vanaf 29 november 2010 is ons adres: 
Onderwijsboulevard 225, 5223 DE 's-Hertogenbosch. 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u 
niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kermis te stellen, het 
e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 

C ; 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl
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Van: 

Verzonden: woensdag 25 april 2012 11 ;41 

Aan: 

Onderwerp: 20100119 1712 FW; vraag snelle procedure bij dringen aflammermoment 

Van: L. 
Verzonden: dinsdag 19 januari 2010 17:12 
Aan: 
Onderwerp: RE: vraag snelle procedure bij dringen aflammermoment 

Hallo 

Alles wordt al zo strak mogelijk ingepland en ook de doorlooptijden van de testen bij het CVl zijn 
geoptimaliseerd. Sneller kan niet. 

Met vriendelijke groet. 

Oorspronkpliik bericht 
Van: 
Verzonden: 19 januari 2010 10:05 
Aan: 
CC: E •.,.•: : 
Onderwerp: RE: vraag snelle procedure bij dringen aflammermoment 

Hallo 

De procedure van taxeren en ruimen kan inderdaad snel veriopen. Waar er mogelijk nog tijd te winnen 
is, dat is de procedure totdat de definitieve uitslag bekend is. Door bij CVl, VWA tijdwinst te pakken in 
de testprocedure, kan er mogelijk nog ruim voor de start van het aflammermoment (25 januari) een 
uitslag bekend zijn. Is er in deze procedure nog ruimte qua tijd? 

Met vriendelijke groet, 

wvw/.zlto.nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: f 
Verzonuen: maandag 18 januari 2010 16:26 

4-5-2012 
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Aan: 
CC: . , 
Onderwerp: RE: vraag snelle procedure bij dringen aflammermoment 

De procedure voor verdachte bedrijven is in handen van / . in Den Haag. Voor 
verdachte bedrijven is de procedure sowieso al zo snel mogelijk. Als een bedrijf eenmaal besmet is is de 
procedure van taxeren en ruimen indien er althans medewerking is binnen 2 dagen gepiept. 
Groet 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: maandag 18 januari 2010 16:07 
Aan: 
Onderwerp: vraag snelle procedure bij dringen aflammermoment 

Hallo 

Ik had vorige week en vanmorgen al even contact me over de case 
-1, Dit bedrijf is verdacht en de monsters worden nu ook door CVl etc. 

onderzocht. De heer ' • ''eeft aan dat 25 januari de eerste dieren gaan lammeren. Hij 
hoopt dat monster negatief blijft, maar is hierop niet gerust. Stel dat dit bedrijf positief test in 
vervolgonderzoek na GD test, dan lijkt het verstandig om vervolgens zsm actie te ondernemen 
in verband met de aflammertijd die erg dicht bij komt. De vraag is of het in dit geval verstandig 
en mogelijk is om de periode die het testen normaal kost, in dit geval te verkorten, zodat bij een 
niet-gunstige uitslag er sneller en nog voor het begin van het aflammeren actie ondernomen kan 
worden. 

Graag je reactie. 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail pnnt 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hien/an in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u nie 

This message may contain information that is not intended for you. If you ar 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 25 april 2012 11:42 

Aan: 

Ondenwerp: 20100427 1254 FW; ontheffing via VWS 

Van: £ , v..., .; 
Verzonden: dinsdag 27 april 2010 12:54 
Aan: 
Onderwerp: RE: ontheffing via VWS 

Hallo r 

Deze verantwoordelijkheid ligt bij de deskundigheid van de personen die dit uitvoeren. In de 
berekening van de kosten is meegenomen dat er per bok een nieuwe kunstschede gebruikt 

(̂  wordt. 

Groeten, 

Oorspronkelijk bericht 
Van: " 
Verzonden: vrüHan 23 april 2010 16:26 
Aan:'. 
Onderwerp: RE: ontheffing via VWS 

Hallo 

Dan iets anders. Over het protocol van testen van de bokken die reeds gevaccineerd zijn. Voor het 
opvangen van het sperma zijn kunstschedes nodig. Hoe moet er worden voorkomen dat daarbij 
kruisbesmetting plaatsvindt? Stel dat bok 1 besmet is en er na de dekking DNA van de CB achterblijft 
in de schede, dan bestaat de kans dat bok 2 ook positief test. Ken je de juiste werkwijze? 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: r 
Verzonaen: vrijdag 23 april 2010 10:58 
Aan: 
CC: VWA Dist VIC VET 

4-5-2012 

http://www.zlto.nl


( ' 

pagina 2 van 4 

Onderwerp: RE: ontheffing via VWS 

Hallo 

Met het protocol voor het afvoeren van de bokken hebben we het waarschijnlijk over onze 
interne werkinstructies. Deze zijn opgesteld voor onze eigen mensen die op de besmette 
bedrijven moeten acteren. 
Met de veehouders die we bezoeken wordt de procedure van tevoren duidelijk besproken. 
Ik zie dus geen meerwaarde om deze instructies openbaar te maken. 

Met vriendelijke groeten, 

Cluster Diergezondheid, Zoönosen & Incidentmanagement 
Postbus 19506 
2500 CM Den Haag 

-—Oorsoronkeliik hpnrht 
Van:f ~ 
Verzonden: vriidaa 23 april 2010 iu:zu 
Aan: 
Onderwerp: RE: ontheffing via VWS 

Hallc 

Graag nog even aandacht voor mijn vraag van woensdag, zie hieronder. Lukt het je nog om me 
het protocol van het afvoeren van de bokken toe te sturen? 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

Nè Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: 
Verzonden: woensdao 21 april 2010 16:52 
Aan:'". . _ ^ 
Onderwerp: RE: ontheffing via VWS 

Hallo 

4-5-2012 
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Heb jij het protocol voor afvoer bokken? Welk transport wordt er voor de bokken gebruikt? 
Gangbaar diertransport, of moeten dit dichte containers zijn? We hopen dat dit met het 
gebruikelijke dien/en/oer af kan. 

Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

J ^ n Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Van: ) [ 
Verzonden: woensdag 21 april 2010 15:27 
Aan: 
CC: i _ 
Onderwerp: RE: ontheffing via VWS 

Hallo . 

Inmiddels is de procedure weer duidelijk. Veehouders van besmette bedrijven met 
een verzoek voor ontheffing van mest kunnen zich melden bij de VWA. De VWA zal 
dit verzoek vervolgens doorzetten naar LNV die voor verdere afhandeling zal 
zorgen. 

Met vriendelijke groeten, 

Cluster Diergezondheid, Zoönosen & Incidentmanagement 
Postbus 19506 
2500 CM Den Haag 

Oorsprnnkelilk bericht-
Van: _ • ^ 
Verzonden: woensdag 21 aoril 2010 14:35 
Aan: ' 
Onderwerp: ontheffing via VWS 

Hallc 

De betreffende geitenhouder waar ik je zojuist over sprak werd van het kastje naar de 
muur gestuurd. Ik denk dat het LNV loket nog onvoldoende op de hoogte is van de 
nieuwe werkwijze t.a.v. ontheffing mest. Mogelijk kunnen jullie daar wat aandacht aan 

4-5-2012 
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besteden Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

wviw.zlto.nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u 
niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het 
e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien 

This message may contain information that is not intended for you. If y 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u nie 

This message may contain information that is not intended for you. If you ar 

4-5-2012 
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393. 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

woensdag 2"5'april 201 z m ;5b 

20100820 1357 FW; Afvoermelding 

Van: 
- O o r s p r o n k e l i i k b e r i c h t -

Ver zondë]ij ; ivr r-i ria a"20"^"aTrcnIsbus 20TÜ ijiT5'7~ 
Aan: ^ 
Onderwerp: RZ~. ATv̂ eïrnBrdiirfĝ ~̂ ^̂ ^̂ =̂ =̂====' 

Hallo 

Dan val ik jullie niet langer lastig en benader ik LNV hierover. Bedankt voor de 
inzet. 

Met vriendelij.ke oroet. 

(? 

www.zlto.nl 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

Van: 
- O o r s p r o n k e l i j k b e r i c h t -

,@vwa 
Verzonden:~vrri 'd"a'g~20~aagffstus—2"010"r3': 43" 
Aan: 

Tnip 

Onderwerp: FW: Afvoermelding 

Beste 

^ ~ \ . Deze ontheffing moet door de Zie onderstaand de mailwisseling met mevrouw 
minister van LNV worden gegeven, de VWA heeft'HTer'"geen mandaat voor. Het verzoek is 
dus in behandeling genomen door een van de beleidsmedewerkers bij LNV. 

Met vriendelijke groet. 

LVWA_LrLcident_en^Cr.isiscentr-um_{yiCjr) 

divisie Dier 
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | 's-Gravenhage 
I 's-Gravenhage 

Kamer 15A16 Postbus 19506 | 2500 CM 

O 

É^^rnaTri 

De AID, PD en VWA bouwen aan n nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. 

-Oorspronkeliik bericht-
Van: 

http://www.zlto.nl


Verzonden: woensdag 11 augustus 2010 13:5 j^ 

Aan: '̂'"'"3 ~_ ^' ' . ~1 
Onderwerp: Re: Afvoermeldilxg" 

Geachte 

Bij de LNV info vertelde men dat de LTO/ZLTO de ondernemer/Agrariër bij kan staan in 
de wetgeving waarvan elke Nederlander op de hoogte zou moeten zijn.. 
Daar dit _zo_specifiek is werd mij aangeraden hier info te vragen. 

1 • "van LTO Noord (de rest was op vakantie) heb ik gesproken en zij mailde 
mij~"(het~"ingevoegde) : 
(Donderdag en vrijdag zijn wij weg, dus vandaar deze mail.) Alvast hartelijk dank voor 
de hulp. 

Met vriendelijke groetjes. 

Oriqinal_Message 
From: \ ' ' 
To: 
Sent: Tuesday, August' 10, 2010 8:44 AM 
Subject: RE: Afvoermelding 
Beste mevrouw 

yGisteren heb ik contact gehad met de desbetreffende beleidsambtenaar bij LNV. Uw 
aanvraag ligt bij haar. Wat ik begreep, is het de bedoeling dat de ontheffing aan de 
mihis'tief wordt voorgelegd. Ik heb aan"gegéveh dat èf wel êeh antwoord moet komen op de 
ontheffingsaanvraag. 

Ik hou u op de hoogte. 

Met vriendelijke groet. 

,LTO Noord 
T 
F 
E ^ 
I www^^tönoordTnT" 

Oriainal Messaqe 
From_:_ 
To: . _ _ /heUTê"e:7nr>7 
Sent: Tuesday, August 10, 2010 9:24 PM 
Subject: RE: Afvoermelding 

9vwa-.-nl>y 

> Geachte fam. 
> 
> Inderdaad lastig te begrijpen. Vermoedelijk snapt men het probleem niet. 
> Kennelijk niet doorgedrongen dat het hier om clusteren gaat. Zal donderdag 
> trachten meer duidelijkheid te krijgen in de voorwaarden en procedure voor 
> het clusteren en dit met LNV kort sluiten. Morgen ben ik vrij, vandaar. 
> Er zijn een paar obstakels die volgens mij gemakkelijk op te ruimen zijn. 
> O.a. afvoer van een besmet bedrijf en aanvoer op een besmet bedrijf met 
> besmette dieren. Voor niet besmette , goed gevaccineerde dieren is immers 
> geen belemmering. 
> Kom er na donderdag op terug. 

Groeten, 

Van: 
-Oorspronkelijk bericht-

> Verzondenr"09~augu-stus—2010-'l-9 :-4'4" 



> Aan: 
> Onde rvi e r p : Fw:" A f voer rrre l d i nig" 
> 
> 
> Geachte heer 1 
> 
> Vreemd antwoord van de LNV. 
> Wij hopen dat het ingevulde formulier wel goed terecht komt en wachten op 
> een antwoord. Zodat onze aanvraag in behandeling is. 
> Gelukkig hebben we nog tijd voordat het 26 augustus is. 
> 
> Met vriendelijke groetjes, 
> 

> ' 
> O r i g i n a l Message 
> From: "Het LNV-Loket" < i n f o ( § h e t l n v l o k e t . n l> 
> To: _5h¥tnê"tfTrir>^ 
> Sent :'n̂ önaaf7"fiügus't"-097~2010 8:09 AM 
> Subject: Afvoermelding 
> 
> 
>> Geachte mevrouw .' 
» c = . = Z = ) 
>> Hartelijk dank voor uw e-mail van 4 augustus 2010 waarin u vraagt hoe u 
>> uw 
)>> geiten afmeld in het I en R systeem. 
>> 
>> In'de bijgevoegde bijlage lèèst u hoé ü dit ddèt. Via onze website 
>> www.minlnv.nl/loket kunt u inloggen met uw gebruikerscode en wachtwoord. 
>> via opgeven en aanvragen, kunt u de I en R applicatie opstarten 
>> (linkerkant scherm). Door op I en R, en vervolgens op 'dieren' te klikken 
>> en vervolgens via 'deze link', komt u in de I en R applicatie. 
>> 
>> Voor de regels die gelden voor met name het feit dat beide bedrijven 
>> Q-koorts besmet zijn, heb ik u al eerder verwezen naar de 
>> Gezondheidsdienst voor Dieren. 
>> 
>> Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven. Mocht 
>> u 
>> nog vragen hebben, dan kunt u naast het gebruik van de e-mailfaciliteit, 
>> op werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur ook gratis bellen met Het LNV-Loket: 
» 0800-22 333 22. 
>> 
>> Met vriendelijke groet, 
>> 
>> De heer 

O » Het LNV-L'bket 
>> 0800-22 333 22 
>> www.minlnv.nl/loket 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> Oorspronkelijk bericht-
>> Van: 
>> Verzonden :^woen*s"d¥g~ 4 a u g u s t u s 2010 12:37 
» Aan: Het LNV-Loket 
>> Onderwerp : LNV-Loket: I d e n t i f i c a t i e en R e g i s t r a t i e d i e r e n (63) 
>> 
>> 
>> Hoi 
>> = = n 
>> Jij hebt mevrouw aan de telefoon gehad. En haar vraag beantwoord. 
>> Zou jij deze email af willen handelen? 
>> 
>> Groeten 
» ' 

>> voorletters: 
>> naam: van de 

http://www.minlnv.nl/loket
http://www.minlnv.nl/loket


>> geslacht: V 
>> klantnummertype: Relatienummer 
>> klantnuinmer: '" 
>> adres: I 
>> postcode :Q _o 
>> plaats: 
>> telefoonnr: ^ ' .^_ 
>> email: 
>> onde rwe rjy^rae n t̂ iTl ca t'i e en Registratie dieren {63] 
>> vraag: Via de telefoon is mij verteld dat via de' I&R ook gemeld kan 
>> worden dat er dieren naar een ander bedrijf verplaats gaan worden. 
>> Wij willen alle geiten naar een afmelkbedrijf verplaatsen. 
>> Beide bedrijven zijn Q-koorts besmet verklaard. Alle dieren gaan naar een 
>> nieuwe eigenaar. 
» Hoe gaat dit??? 
>> 
>> 
>> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
>> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
>> v;ordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
>> verwijderen. 
>> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van vjelke aard 
>> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
>> verzenden van berichten. 
>> 
>> This message may contain information that is not intended for you. If you 
>> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
>> are requested to inform the sender and delete the message. 
>> The State atcë'pts nb liability fbr da'mage of any kind fësülting firom thè 
>> risks inherent in the electronic transmission of messages. 
>> 
>> 
> 
> Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
> niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
> wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
> verwijderen. 
> De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
> ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
> verzenden van berichten. 
> 
> This message raay contain information that is not intended for you. If you 
> are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
> are requested to inform the sender and delete the message. 
> The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
> risks inherent in the electronic transmission of messages. 
> 
> 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 



39H 

Van: 
Verzonden: woensdag 25 april 2012 11:44 
Aan: 
Onderwerp: 20100830 1Ó11 FW; beoordeling situatie melkgeitenbedrijf 

O o r s p r o n k e l i j k h e r i c h t 
Van: ' -V. 
Verzonden: maandag 30 augustus 2Ui0 10:11 
Aan: ' 
Onderwerp: RE: beoordeling situatie melkgeitenbedrijf 

Hallo 

De besmetverklaring en het fokverbod gelden voor de dieren die aanwezig zijn op het 
UBN nununer van het besmette bedrijf. In het geval dat jij aangeeft staan er dieren op 
een ander UBN als ik het goed begrijp. Daar gelden dus geen maatregelen. 

Groet, 

Oorspronkeliik ^-"^r-hr 
Van: 
VerzondP"- m==.nHan 30 augustus 2010 y:4J 
Aan: .'' 
Onderwerp: beoordeling situatie melkgeitenbedrijf 

Beste 

Ik heb nog een vraag rondom het fokverbod. Dieren van een bedrijf dat Q-koorts besmet 
wordt verklaard, kregen een levenslang fokverbod. Nu zijn er gevallen, waarbij de 
dieren wel in eigendom zijn van de melkgeiten- of schapenhouder, maar waarbij het (in 
2009) aangekochte lammeren betreft van een niet besmet bedrijf die niet zijn 
gehuisvest bij het bestaande koppel. Wie beoordeelt nu of er voor de betreffende groep 
dieren ook het levenslange fokverbod geldt? Boeren met dergelijke situaties, waar 
moeten deze zich melden voor beoordeling? 

Met vriendelijke groet, 

T' 
-,M ' 
• ' F 

www.zlco.nl (Bezoek ook eens onze geheel vernieuwde website) P Denk aan het milieu 
voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

http://www.zlco.nl
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e: 

Van: 
Verzonden: »">'=ncri3g 25 april 2012 11:47 
Aan: 
Onderwerp: zuiuiuuo 1142 FW; uitslagen tankmelkonderzoek 

QoTc:n>-^'^i-cii i- iv b e r i c h t 
Van: . , 
Verzonden: v r n d a g 8 oktober 2010 11:42 
Aan: 
0ndcj.nc4.p. .,_. uxi-cilagen tankmelkonderzoek 

Hallo 

De aantallen die genoemd woden kloppen. 

Groeten, . 

Verzonden vanaf mijn HTC 

— Q.-̂r'--̂»-r-n̂ol i-; k bericht 
Van: " 
Verzoi ^ .. .-. ::....jo^L 2010 i u : 4 0 
A a n : • 
CC: V' 
<sgrcoci31tonooru.uj.. 
Onderwerp: RE: uitslagen tankmelkonderzoek 

Hallo 

Tot dusver had ik nog geen getallen van jullie ontvangen over het aantal bedrijven dat 
nog altijd positief test in de melk. Ik heb inmiddels wel een artikel gezien met 
daarin cijfers. Ik maak hieruit op dat we nog 33 bedrijven hebben, die mogelijk 
geholpen zijn met een programma waarin gericht wordt gezocht naar de continue 
uitscheiders. Voordat we hiermee verder gaan, wil ik dit aantal even bij jou 
verifiëren. Graag je reactie. 

Tweederde Q-koortsnegatief 
06 okt 2010 

'̂ NVan de 93 melkgeiten- en melkschapenbedrijven die officieel besmet zijn met Q-koorts 
^ testen er nog 33 positief bij het tankmelkonderzoek. 

Dat meldt de Voedsel en Waren Autoriteit. "Circa twintig bedrijven zijn vanaf het 
begin van het tankmelkonderzoek continu positief", meldt de VWA. Het gaat hierbij om 
de bedrijven die zwaarder besmet waren met de bacterie. 

Bij tweederde van de bedrijven die officieel nog besmet zijn, komt geen Q-koorts meer 
voor. "Dat komt door een combinatie van vaccinatie en ruimingen. Ook de mate van 
besmetting van het bedrijf speelt een rol", zegt ' - '• ''an het Centraal 
Veterinair Instituut (CVI). 

Met vriendelijke oroet. 

t 

www.zlto.nl 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 

http://www.zlto.nl


Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

On" ' '--ik bericht 
Van: 
Verzonden- "---n^q ] oktober 2010 13:20 
Aan: ' 
Ondervjerp: RE: u i t s l a g e n tankmelkonderzoek 

Beste 

Hebben jullie inmiddels het betreffende overzicht? We willen bekijken of de groep 
groot genoeg is om hiervoor nog een pro-actief programma op ce zetten. 

Met vriendelijke qroet,. 

www.zico.nl 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdag 31 augustus 2010 13:50 
A a n : ' ' •"--'-' ' ' 

Onderwerp: uitsiagen canKmeiKonoerzoek 

Beste 

Weet je al meer over de uitslagen van het tankmelkonderzoek op besmette bedrijven? We 
zijn benieuwd naar het aantal bedrijven van de in totaal ruim 90 besmette bedrijven, 
dat nog altijd continu of regelmatig een positieve uitslag heeft. 

Met vriendeli "i ke qroet. 

www.zlto.nl 
P Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. 
Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te 
stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te 
vernietigen. 

http://www.zico.nl
http://www.zlto.nl
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Van: • c--

Verzonden: woensdag 25 april 2012 11:47 

Aan: 

Onderwerp: 20101110 1107 FW; protocol van besmet naar vrij 

Van: 
VerzondP"- ••"•ensdag 10 novemoer zOlO 11:07 
Aan: 
Onderwerp; r̂ c: protocol van besmet naar vrij 

Hallo 

Vandaag worden de eerste 3 bedrijven door de VWA bemonsterd die nu een jaar lang negatief 
zijn gebleven in de tankmelk. Vandaag wordt ook de regeling Tijdelijke maatregelen dierziekten 
gewijzigd. 
Als het VWA tankmelkmonster negatief is, dan wordt het bedrijf vrijgegeven. De VWA 
overhandigd de vrijgavebrief aan de veehouder en haalt dan tevens het bord uit de tuin. 
Op de niet drachtige geiten die na de ruiming zijn achtergebleven blijft het fokverbod van 
kracht, evenals beperkingen voor de afvoer van deze dieren. Zij mogen alleen worden 
afgevoerd voor de slacht. 

Met vriendelijke groet. 

divisie Dier 
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | 's-Gravenhage | Kamer 15A16 
Postbus 19506 I 2500 CM | "s-Gravenhage 

( . . 

De AID, PD en VWA bouwen aan een nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. 

Oorspronkelijk h^rL-ht 
Van: - 1] 
Verzon^"' ' - ••••---.^0 y novemoer zuiu ±D;UD 

Aan: 
Onderwerp: protoeoi von UCMMCL naar vrij 

Hallc 

Is er een protocol openbaar waarin staat aangegeven welke acties er worden genomen als een besmet 
bedrijf vrij wordt? Ik krijg wat praktische vragen als; wie haalt het bord uit de tuin etc. 

Mag dit bedrijf dat de besmet status kwijt is, weer dieren voor de fokkerij verkopen, ofwel anders dan 
voor de slacht? 

Met vriendelijke groet, 

4-5-2012 
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Soecialist Veehourieni 

WWW.^iLU.I I I 

ZLTO Tilburg gaat verhuizen. Vanaf 29 november 201J is ons adres: Onderwijsboulevard 
225, 5223 DE 's-Hertogenbosch. 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

C'' 

C' 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 25 april 2012 11:48 

Aan: 

Onderwerp: 20101125 1542 FW; versnellen procedure afvoer naar afmelkbedrijf 

V a n : : 
Verzonaen: donüeiuoy z3 november 2010 15:42 
Aan: ' 
Onderwerp: RE: versnellen procedure afvoer naar afmelkbedrijf 

Hallc ; 

De ontheffing voor deze afvoer moet op dit moment nog worden afgehandeld door EL8iI en 
VWS, de nVWA heeft hiervoor (nog) geen mandaat. Wij hebben EL8iI gevraagd om deze 
ontheffing met spoed te behandelen. We hebben nog geen reaktie ontvangen wanneer de 
goedgekeurde ontheffing verwacht kan worden. Veel meer kan ik op dit moment niet doen. 

Met vriendelijke groet. 

divisie Dier 
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit 
Prinses Beatrixlaan 2 | 2595 AL | 's-Gravenhage | Kamer 15A16 
Postbus 19506 I 2500 CM | 's-Gravenhage 

T 070 448 4328 
F 070 448 4401 
E-mail 4>vwa.nl 

De AID, PD en VWA bouwen aan een nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit. 

Oorsnronkeliik bei :'"ht 
Van: . . ] 
Verzonaen: oonaerdpq 25 november 2010 14:14 
Aan: 
Onderwerp: versnellen procedure afvoer naar afmelkbedrijf 

Beste 

Onderstaande melkgeitenhouder van een besmet bedrijf zou graag komende maandag een koppel van 
ruim 90 melkgeiten afvoeren naar een afmelkbedrijf. Het bedrijf wil schoon schip maken. Het bedrijf 
reinigen en ontsmetten om vervolgens met jonge dieren weer verder te kunnen. De procedure van de 
aanvraag voor deze afvoer neemt zo'n twee weken in beslag, vernam dhi, van jouw collega 

Kan deze procedure ook sneller worden afgewikkeld, zodat onr ,• ' maandag de 
aieren kan afvoeren en kan starten met reinigen en ontsmetten? 

M, van Rooij Honderdbundenweg 1 5151 RJ 

4-5-2012 
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Met vriendelijke groet. 

www.zlto.nl 

ZLTO Tilburg gaat verhuizen. Vanaf 29 november 2010 is ons adres: Onderwijsboulevard 
225, 5223 DE 's-Hertogenbosch. 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht 
naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

C) 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 25 april 2012 11:48 

Aan: 

Ondenwerp: 20101224 822 FW; rond cut-off 

Van: f 
Verzonaen: vrijdaq 24 december 2010 8:22 
Aan : ' 
CC: St. 
Onderwerp: RE: rond cut-off 

Hallo r 

Op een besmet bedrijf komt de nVWA in principe geen monsters meer nemen, behalve het 
( laatste monster als het bedrijf een jaar lang negatief in de tankmelk is. Kun je misschien 

aangeven over welk bedrijf dit gaat, dan kan ik nakijken wat hier precies is gebeurd. 

Groeten, 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: donnornag /3 r'-^-^'^ber 20if^ i f ^c i 
Aan: 
Onderwerp: FW: rond cut-off 

wil een antwoord, regelen jullie dat svp ?? 

Qorsnrnnkelijk hP''''"'"!" 
Van: 
Verzonaen: ^o 'K^cemher 2010 10:36 
Aan: , 

/ X Onderwerp: rond cut-off 

Hallo . 

Ik kreeg het volgende signaal van een melkgeitenhouder. 

Het tankmelkmonster van dit besmette bedrijf schommelt rond de cut-off (GD monster zat rond de 180 
en CVl monster dubieus). De nVWA is enkele keren, vrij kort achter elkaar, langsgeweest om een 
monster te nemen, die vervolgens negatief bleken. Idee dat naar voren komt in dit geval is datje op 
reeds besmette bedrijf na drie aaneengesloten positieve tankmonsters pas door de nVWA een monster 
laat nemen. Dit scheelt tijd en geld en je geeft in deze niet of nauwelijks toe op borging van Q-koorts 
risico's. 

Met vriendelijke groet. 

4-5-2012 
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ZLTO T i lburg is ve rhu i sd . Vanaf 29 november 2010 is ons adres : 
Onderw i j sbou leva rd 225 , 5223 DE ' s -Her togenbosch . 

J i Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet 
de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-
mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 
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:?93 
Van: 

Verzonden: woensdag 16 december 2009 15:32 

Aan: 

Onderwerp: 20091216 1532 Q-koorts 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: 20091216150546_001.PDF; 09.2764,CPM bijlage l.pdf; 09.2764.CPM bijlage 2.pdf; 
09.2764.CPM bijlage 3.pdf, 20091216152745_001.PDF 

Geachte Leden van het Basisoverieg, 

Hierbij stuur ik u ter informatie de brief die bewindslieden van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heden naar de Kamer 
hebben gestuurd. 
De minister geeft hedenmiddag naar venwachting om 16,00 uur in een door LTO Nederiand georganiseerde 
samenkomst in Wijchen een toelichting op de brief. 
We bezien of er nog een basisoverieg zal plaatsvinden overde brief 
Er zal in ieder geval op de kortst mogelijke termijn met de schapen- en geitensector overieg plaatsvinden over 
de ontstane situatie voor de sector en hoe nu verder. 

Met vriendelijke groet. 

Namens , ' i e directeur directie Voedsel, Dier en Consument 

Ministerie van Landbouw, Natuuren Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 

Website www.minlnv.nl 

4-5-2012 
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Ministerie van Lêndbouv,', Natuuren 
Voedselkwaliteit 

> Retouradres Püstüjs 20<;01 2500 EK Dsn Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consu.niant 
Frins Clauslaan S 
2595 AJ Oen Haag 
Postbus 20401 
2500 EK Oen Haag 
wv/v/.min'nv.rl 

Datum 16 december 2009 
Betreft Q-koorts 

Geachte Voorzitter, 

Onze referentie 
VDC 09.2595/CFM 

Met deze brief informeren vvij u nader over de bestrijdingsmaatregelen zoals deze 
In de brief van 9 december en het Algemeen Overieg van 10 december 
jongstleden reeds zijn aangekondigd. Om te komen tot een goede bestrijdings
aanpak hebben v/ij ten aanzien van het testen van dieren en de dodingsmethode 
van dieren aanvullend advies gevraagd aan de deskundigen. Dit advies hebben v/ij 
dinsdag 15 december 2009 ontvangen en is els bijlage bijgevoegd bij deze brief. 
Ook gaan wij in deze brief in op onze communicatiestrategie zoals toegezegd in 
het Algemeen Overieg van 1 oktober en 11 november j l . 

In het advies van 4 december geven deskundigen aan dat de reeds ingezette 
maatregelen een positief effect zullen hebben op de vermindering van het aantal 
mensen dat ziek zal worden door Q-koorts. Cruciaal In ons beleid is en blijft de 
verplichte vaccinatie van melkgeiten en melkschapen. De eerste indrukken zijn 
positief, maar hoe groot het daadwerkelijke effect is van dit vaccin kunnen we pas 
evalueren na het lammerseizoen 2010. Door de beperkte beschikbaarheid van het 
vaccin kon in 2009 slechts een deel van de dieren in Nederiand gevaccineerd 
worden. Daarmee moeten v/e rekening houden bij de te nemen maatregelen. De 
deskundigen geven ook aan dat met de huidige aanpak, besmette bedrijven 
tijdens het komende lammerseizoen toch nog een risico kunnen vormen voor de 
volksgezondheid. VVij hebben besloten dit risico te verkleinen, zoals ook 
aangegeven in het Algemeen Overieg van 10 december j l . 

Ruimen 
Een pakket van maatregelen dat de bescherming van de volksgezondheid 
maximaliseert en het aantal te doden dieren minimaliseert, verdient de voorkeur. 

In onze brief van 9 december j l . hebben we aangekondigd dat op besmette 
bedrijven drachtige dieren geruimd zullen moeten worden. Ons streven is om zo 
min mogelijk gezonde en gevaccineerde dieren te doden. Daarom hebben wij de 
deskundigen advies gevraagd over de mogelijkheid om op besmette bedrijven 
onderscheid te maken tussen besmette en niet-besmette dieren. 

Leven 
van het land, 
geven 
om natuur. 
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Het deskundigen advies is klip en klaar; "Het maken van een absoluut 
onderscheid tussen besmette dieren en niet besmette dieren op deze bedrijven is 
niet mogelijk, omdat op basis van het onderzoek van één monster op een 
eenmalig tijdstip voor een abortus of normale partus er een grote kans bestaat op 
vals-negatieve uitslagen" 
Gezien dit advies en met het oog op de mogelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid rest ons helaas niets anders, dan op besmette bedrijven 
(gevaccineerd en niet-gevaccineerd) alle drachtige dieren te ruimen. Dit om te 
voorkomen dat tijdens het snel naderbij komende lammerseizoen opnieuw veel 
bacteriën in het milieu worden gebracht. 
Omdat Q-koorts via sperma van besmette bokken overgedragen kan v/orden op 
Q-koortsvrije vrouv/elijke dieren, v/orden op besmette bedrijven alle mannelijke 
dieren geruimd. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/alitelt 
Directie Voedsel, Dier en 
ConsLOient 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CPM 

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) begint maandag 21 december met het 
ruimen van drachtige dieren op besmette bedrijven. Uit het advies van de 
deskundigen van 15 december (bijlage 2) blijkt dat het vervoer van drachtige 
dieren naar het slachthuis vanuit dierenwelzijns- en volksgezondheidsoogpunt 
onwenselijk Is. Het vervoeren van levende drachtige dieren kent volgens de 
deskundigen onaanvaardbare risico's, omdat tijdens het vervoer van de dieren 
abortus niet is ult te sluiten. Zij ontraden deze optie óók om onnodige risico's voor 
vervoerders, slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verminderen. Er is 
hierdoor helaas geen andere mogelijkheid dan om de dieren op de bedrijven te 
doden en ter destructie aan te bieden. 

Op 55 besmette bedrijven bevinden zich in totaal 64.000 melkgeiten, v;aarvan 
ongeveer 34.500 dieren drachtig zijn. Omdat dieren niet voortdurend uitscheiden, 
zijn waarschijnlijk nog niet alle besmette bedrijven in beeld. Door toepassing van 
het tankmelkonderzoek (eens per twee weken) is de verwachting dat we tot het 
eind van de lammerperiode nog regelmatig zullen v/orden geconfronteerd met 
nieuv/e besmette bedrijven. 

Niet-drachtige vrouwelijke dieren op besmette bedrijven v/orden niet geruimd. Het 
ruimen van deze dieren heeft geen toegevoegde waarde voor de volksgezondheid, 
immers slechts bij het lammeren komen grote hoeveelheden bacteriën vrij. Voor 
deze dieren zal een levenslang fokverbod worden ingevoerd. 

Overige Maatregelen 
Tankmelkonderzoek 
De frequentie van het tankmelkonderzoek is hoger geworden. Alle houders van 
meer dan 50 melkgeiten- of melkschapen zijn sinds maandag 14 december 
verplicht om tenminste elke twee weken een tankmelkmonster te laten 
onderzoeken op aanv.'ezigheld van Coxiella burnetii. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren en het Centraal Veterinair 
Instituut (CVI). Bij een positieve uitslag van het tankmelkonderzoek, vvorden 
zowel de veehouder als de VWA geïnformeerd en wordt het bedrijf verdacht 
verklaard. De maatregelen gelden vanaf het moment dat de verdenking ingaat. 
De VWA bezoekt vervolgens het bedrijf en neemt een nieuw monster dat door het 
CVI vvordt getest. 
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Als, na bevestiging van het CVI, blijkt dat de Q-koortsbacterie in de melk 
aanwezig is, wordt een bedrijf besmet verklaard. De veehouder, de burgemeester 
en de GGD ontvangen dan een brief van de VWA. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedsetovaliteit 
Directis Voedsel, Dier en 
Consu.-ne.1t 

Meldpl icht 
Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet (GWWD) zijn veehouders, 
dierenartsen en alle andere betrokkenen verplicht om verschijnselen van een 
besmettelijke dierziekte te melden aan de VWA. Na een melding van een 
verdenking op basis van afwijkende abortusaantallen bezoekt de VWA het bedrijf 
en neemt dan een monster van de tankmelk. Als na onderzoek bij het Centraal 
Veterinair Instituut blijkt dat de Q-koortsbecterie in de melk aanwezig is, wordt 
het bedrijf besmet verklaard. 

Datum 
15 december 2009 

Onze referentie 
VDC C9.2695/CP,M 

Morator ium op u i tbre id ing 
Vorige week hebben wij u geïnformeerd dat wij op 9 december een moratorium op 
uitbreiding hadden afgekondigd in 5 km zones rondom een besmet verklaard 
bedrijf. Wij hebben besloten deze regeling te laten vervallen en over te gaan op 
een moratorium voor alle bedrijven in heel Nederiand. De reden hiervoor is dat 
dieren niet voortdurend de Q-koortsbacterie uitscheiden, waardoor niet alle 
besmette bedrijven tijdig zullen worden herkend. De verwachting is dat vve de 
komende maanden, tot het eind van de lammerperiode, nog met nieuwe besmette 
bedrijven geconfronteerd worden. Voor alle bedrijven met meer dan 50 
melkgeiten of schapen geldt daarom dat zij niet uit mogen breiden en dat zij 
alleen gevaccineerde dieren aan mogen voeren waarbij het referentieaantal dat is 
opgegeven in de novembertelling niet overschreden mag vvorden. 

Fokverbod 
Hoewel de meeste dieren al gedekt zijn, vvordt er een algeheel fokverbod ingesteld 
voor alle bedrijven met meer dan 50 melkgeiten of melkschapen. Omdat besmette 
dieren niet voortdurend de bacterie uitscheiden, zal ook een deel van de nu vrije 
bedrijven nog besmet verklaard worden. Ook op deze bedrijven zullen drachtige 
dieren geruimd worden. Om zo min mogelijk dieren te moeten doden, hebben we 
voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven een fokverbod ingesteld tot 1 juli 
2010. 

Mest- en hygiënemaatregelen 
Op besmette bedrijven gold een uitmestverbod gedurende de lammerperiode, tot 
30 dagen na afloop van de lammerperiode. Vervolgens mocht de mest na 
90 dagen afgedekte opslag uitgereden vvorden op het land. Voor besmette 
bedrijven gaat een verbod gelden op het uitmesten van de stal vanaf het moment 
dat de dieren vvorden geruimd tot 30 dagen daarna. De overige maatregelen 
blijven gelijk. 

Omdat bedrijven die nu nog vrij zijn in de loop van de komende maanden toch 
nog besmet kunnen blijken, worden de mest- en hygiënemaatregelen ook voor 
alle andere melkgeiten- en melkschapenbedrijven van kracht. Voor alle bedrijven 
geldt dat de mest 90 dagen afgedekt moet worden opgeslagen op het eigen 
bedrijf, alvorens de mest mag worden afgevoerd. 

Bezoekersverbod 
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Sinds juni 2008 geldt voor veehouders van besmette bedrijven dat zij geen 
bezoekers mogen ontvangen in de stal. Alleen mensen die vanwege hun beroep 
op het bedrijf langskomen, mogen in stallen van besmette bedrijven komen. 

Vervoersbeperkingen 
Sinds 1 oktober 2009 geldt dat besmette bedrijven geen dieren mogen afvoeren 
naar andere melkleverende bedrijven. Afvoer van dieren naar het slachthuis en 
van jonge dieren naar een afmestbedrijf is v/el toegestaan. Aanvullend op de 
reeds geldende vervoersbeperkingen van besmette bedrijven v/ordt ook de afvoer 
van jonge dieren naar opfokbedrijven verboden. Besmette bedrijven mogen alleen 
gevaccineerde dieren aanvoeren van vrije bedrijven. In het huidige pakket aan 
maatregelen past ook uitbreiding van deze laatste maatregel naar vrije bedrijven. 
De regel wordt nu dat op alle bedrijven alleen aanvoer van gevaccineerde dieren 
is toegestaan. 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkv/alitelt 
D:rectie Voedsel, D,cr en 
Consu-nsnt 

Datum 
16 dece.-nter2009 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CPM 

Andere bedr i jven m e t schapen en gei ten 
De maatregelen op melkgeiten en melkschapenbedrijven gaan heel ver om te 
voorkomen dat tijdens het lammerseizoen van 2010 veel bacteriën worden 
uitgescheiden. Tegelijkertijd v/eten we dat Q-koorts ook bij andere schapen en 
geiten, bijvoorbeeld op kinderboerderijen, voor kan komen. Q-koorts komt ook 
voor bij heel veel andere diersoorten, zoals katten, runderen en paarden. In het 
advies van 24 juli 2009 geven de deskundigen aan dat de bron van de Q-koorts
epidemie in Nederiand gevonden kan worden in de melkgeiten- en melkschapen
houderij. De maatregelen, en ook de aanvullende maatregelen zijn daarom alleen 
op deze categorie bedrijven gericht. Er is vooralsnog geen aanleiding om het 
maatregelenpakket uit te breiden naar andere houders van schapen en goiten. We 
houden de situatie op alle andere bedrijven dan melkgeiten- en melkschapen
bedrijven nauwlettend in de gaten met verschillende onderzoeken. Wanneer de 
situatie met betrekking tot andere diersoorten of houderijvormen veranderd en 
een aanpassing van het beleid nodig is, berichten wij hierover. 
Hoewel de deskundigen van oordeel zijn dat de risico's liggen bij de grotere 
bedrijven, willen vve toch ten spoedigste een aanvullend advies vragen aan de 
deskundigen over kinderboerderijen en andere bedrijven met een publieksfunctie 
en u daarover informeren. 

Begeleiding 
Zowel de ziekte els de aangekondigde bestrijdingsaanpak kan sociaal-emotionele 
en psychosociale gevolgen hebben voor patiënten, veehouders, omwonenden en 
de uitvoerders van het beleid. Veehouderijbedrijven zijn vaak familiebedrijven. De 
maatregelen zijn voor deze families heel ingrijpend. In deze fase van de 
bestrijding Is het van sommige maatregelen nog onduidelijk wat dit precies zal 
betekenen voor de veehouders en hun gezinnen. 
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De maatregelen, zoals het ruimen van dieren en de onzekerheid over v/at 
bepaalde maatregelen precies zullen betekenen maakt deze periode een moeilijke 
periode voor de veehouder en zijn gezin. Wij zijn ons hier bev/ust van. 
Voor sociaal-emotionele problemen is begeleiding nodig. Deze begeleiding v/ordt 
vooral Informeel en vrijwillig geboden vanuit de directe omgeving van de 
veehouder en zijn gezin. Bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding door familie, 
vrienden, kerk, agrarische organisaties. In sommige gevallen, bij psychosociale 
problematiek, kan echter specifieke hulp nodig zijn. Deze specifieke zorg vvordt in 
de regio gecoördineerd door de GGD. De GGD zorgt in overleg met LMV en LTO 
dat er bij de veehouders en hun gezinnen informatie vertrekt v/ordt over de 
verschillende instanties waar veehouders en hun gezin contact mee op kunnen 
nemen als daar behoefte aan is. Indien nodig zal de wijkverpleegkundige/sociaal 
verpleegkundige bij de veehouder en zijn gezin langs gaan om na te gaan of er 
aanvullende specifieke hulp nodig is. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/alitelt 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 2009 
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Communicat ie 
De communicatie over Q-koorts en de (nieuwe) inzichten over deze ziekte zal 
transparant gebeuren. Tijdens het Algemeen Overieg van 1 oktober en dat van 
11 november hebben wij toegezegd u een communicatiestrategie Q-koorts toe te 
sturen. Deze is in samenv/erking met partners ontwikkeld en gericht op het 
inzetten van een eenduidige communicatie bij de start van het lammerseizoen. 

Inmiddels echter hebben vvij op basis van adviezen van deskundigen besloten om 
alle drachtige dieren van besmette bedrijven te ruimen. Uiteraard is dit van 
invloed op de communicatiestrategie. Doel van deze communicatie is om 
transparant te zijn, onrust te voorkomen en draagvlak te creëren voor de 
maatregelen die de overheid neemt om mensen te beschermen. Hierbij v/ordt 
rekening gehouden met alle volksgezondheidsaspecten en het welzijn van 
betrokken professionals, zoals veehouders. De Rijksoverheid neemt het voortouw 
in de communicatie met bestuurders, GGD'en, zorgverieners, veehouders cn 
omwonenden van besmette bedrijven. 

Eerder v/as afgesproken dat regionale en lokale partijen dat vooral zouden doen. 
Het was echter niet reëel te verwachten dat deze partijen zich op zo'n korte 
termijn adequaat konden voorbereiden. Wij sturen deze week een brief uit naar 
alle burgemeesters in Nederiand, de Commissarissen van de Koningin, diverse 
koepels van zorgverieners, alle GGD'en en de omwonenden van besmetverklaarde 
bedrijven om hen te informeren. 

Daarna zal de communicatie over Q-koorts op lokaal niveau v/orden opgepakt. Uit 
diverse onderzoeken is immers gebleken dat mensen informatie van instanties die 
ook fysiek in hun nabijheid zijn beter tot zich nemen. Daarnaast kan de lokale 
behoefte aan Informatie sterk verschillen. De Rijksoverheid gaat daarbij 
ondersteunen, dan v/el faciliteren. 

In de communicatie over Q-koorts onderscheiden vve zes doelgroepen: 
1. professionals in de humane en veterinaire sector (bijv. GGD'en, eerste- en 

tv/eedelijns 
zorgverleners, bedrijfsartsen) 

2. beroepsmatige melkgeiten en -schepenhouders en hun gezin 
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3. burgers (bijv, omwonenden van besmette bedrijven, recreanten en toeristen, 
patiënten met chronische klachten) 

4. mensen die op andere wijze beroepsmatig een verhoogd risico lopen 
5. bestuurders 
6. hob'oydierhouders en bedrijven met een publieke functie (zoals 

kinderboerderijen, zorgboerderijen, bedrijven met "lammetjesaaidagen") 
De afgelopen weken zijn de doelgroepen en de wijze waarop zij kunnen v/orden 
benaderd in kaart gebracht. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/aliteit 
D.rectie Voediel, Die- en 
Consume.nt 

Datum 
16 december 2O09 

Onze referentie 
VDC09.2695,'CPM 

De publiekscommunicatie op dit moment is vooral gericht op het informeren van 
de omwonenden, hun lokale en regionale autoriteiten en de intermediairs over de 
maatregelen. Daarbij is de boodschap dat het besmettingsrisico in deze periode 
uiterst gering is. 
Het is belangrijk om vlak voor de start van het lammerseizoen de publiek-
communicatie te intensiveren, ondanks dat nu veel drachtige dieren worden 
geruimd. Er wordt hierbij extra aandacht geschonken aan het scheppen van reële 
verv/achtingen over het ingezette beleid en tevens om ongefundeerde onrust te 
voorkomen. 

Uit de afgelopen jaren is bekend dat in de lammerperiode meer mensen ziek 
v/orden. Het is (ondanks de aanvullende maatregelen die vve nemen) niet uit te 
sluiten dat mensen in februari 2010 ziek vvorden door bacteriën die al 
v/ijdverspreid in het milieu zitten, dan v/el bacteriën die afkomstig zijn van 
bedrijven die nu nog niet worden herkend bij de tankmelkmonitoring. Het blijft 
dus belangrijk dat mensen in het voorjaar van 2010 op de hoogte zijn van de 
verschijnselen van Q-koorts opdat zij tijdig hulp zoeken bij klachten die mogelijk 
v/orden veroorzaakt door Q-koorts. De GGD'en zijn op de hoogte van de 
'communicatie toolkit 'van het RIVM die vooral gericht is op professionals. Wij zien 
de GGD'en als regisseur in de regio om eenduidige communicatie over 
gezondheidsrisico's en handelingsmogelijkheden met burgers, professionals en 
bestuurders te faciliteren, met ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Wij hebben 
de burgemeesters gevraagd om, in het kader van hun verantwoordelijkheid 
conform de wet Publieke Gezondheid, de GGD'en de opdracht te geven om deze 
rol te vervullen en daarbij gebruik te maken van de landelijk ontwikkelde 
communicatiemiddelen. 

Hiervoor zijn de volgende communicatiemiddelen ontworpen: 

1) Geografische kaart die inzicht biedt in de gebieden waar mensen een 
mogelijk verhoogd risico lopen op besmetting 

Inmiddels is dit kaartje gepubliceerd op de website van het RIVM en de VWA. Het 
kaartje geeft via cirkels de gebieden aan v/aar Q-koorts is aangetroffen op 
melkgeiten- of melkschapenbedrijven en '//aar mensen mogelijk een verhoogd 
risico lopen op een besmetting met Q-koorts. In het midden van de cirkels staan 
de besmette bedrijven weergegeven met een stip. Dit kaartje zal vvorden 
aangepast op geleide van de uitslagen van de tankmelkmonitoring. Ook worden 
de adressen (maar niet de namen) van de besmette bedrijven bekend gemaakt op 
dc website van de VWA. 
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2) Website Q-koorts (wwv/.qkoortsinnederland.nl) 
De informatie over Q-koorts verandert door alle nieuwe onderzoeksresultaten en 
beleidsv/ijzigingen snel. Wij hebben ervoor gekozen om één v/ebsite (portal) te 
maken. Via deze site kunnen bezoekers (afhankelijk van hun informatiebehoefte) 
snel doorlinken naar de relevante v/ebsites over Q-koorts. 

3) Communicatietoolkit RIVM 
Het RIVM ontwikkelt een 'toolkit Q-koorts'. Deze toolkit bestaat uit diverse 
materialen met breed gedragen, wetenschappelijk onderbouwde informatie over 
Q-koorts. Deze online toolkit vvordt beschikbaar gesteld aan alle intermediairs en 
lokale en regionale bestuurders. Met het gereedschap in de toolkit kunnen zij hun 
publieksvooriichting invullen. De toolkit zal vóór het lammerseizoen van 1 januari 
2010 beschikbaar zijn en v/ara nodig op geleide van nieuv/e inzichten 
v/orden aangepast. 

4) Brieven 
Veehouders, burgemeesters en GGD'en v/orden door middel van een brief van de 
VWA geïnformeerd over de besmetstatus van bedrijven. Omwonenden van nieuwe 
besmette bedrijven krijgen een brief van de ministeries van VWS en LNV. 

5) Nieuwsbrieven 
De ministeries van LNV en VWS zullen zo vaak als nodig is een digitale nieuwsbrief 
Q-koorts verspreiden aan oa. de GGD'en, de Vereniging Nederiandse Gemeenten 
en koepelorganisaties van medische en veterinaire professionals. De nieuwsbrief 
biedt inzicht in nieuwe onderzoeksresultaten, mogelijke beleidswijzigingen en 
achtergrondinformatie naar aanleiding van vragen van gemeentelijk en provinciale 
bestuurders. 

6) Overleg 
In 2008 en 2009 is gebleken dat er behoefte is aan verschillende vormen van 
overleg: regionaal overieg, centraal bestuurlijk overleg en een overleg binnen de 
veterinaire sector (basisoverieg). 

Regionaal ovedeg 
Afhankelijk van de behoefte van de regio's zullen wij regionale overieggen 
ondersteunen. Het Ministerie van LNV zal via haar Directie Regionale Zaken 
ondersteuning bieden aan bestuurders in de regio. Voor het ministerie van VWS 
zijn dit de regionaal arts consulenten (raccers), die een spil vormen tussen het 
ministerie van VWS, het RIVM en de regio. 

Naar aanleiding van de keuzes zoals weergegeven in deze brief heeft het Rijk 
initiatief genomen voor de organisatie van bijeenkomsten voor betrokken 
bestuurders in de regio, eind deze week. Daarna wordt bezien hoe overleg in de 
toekomst vorm krijgt. 

Bestuurlijk overleg 
In de komende periode zal eenmaal per maand een landelijk bestuuriijk overieg 
plaatsvinden waar, naast de ministeries van LNV, VWS en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de VWA, het RIVM, de VNG, GGD-NL en een afvaardiging van 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Corsument 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 0S.2695/CPM 
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burgemeesters en wethouders en GGD'en zal deelnemen. De VNG en GGD-NL 
coördineren deze afvaardiging. 

Basisoverieg 
Het basisoverieg is een wederzijds informerend overieg tussen het ministerie van 
LNV en de landbouwsector. Wanneer er sprake is van een aanpassing van het 
beleid of wanneer verschillende partijen uit de veterinaire sector aangeven 
beho,efte te hebben aan informatie, vvordt een basisoverieg georganiseerd door 
het Ministerie van LNV. In het basisoverieg zijn alle betrokken veterinaire 
koepelorganisaties vertegenv/oordigd. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/aliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09,2695/CPr 

/ • _ 

Wij heb'oen u met deze brief een overzicht gegeven van de verdergaande aanpak 
waarmee Q-koorts wordt bestreden. De nieuv/e maatregelen treden woensdag 
1.6 deceiTiber.ln werking. 
VVij realiseren o"ns dat we met dil nïaatregéleTipakkét buitengewoon ingrijpende 
interventies plegen die Voor veehouders en hun gezin, vele burgers, professionals, 
medevyerkers van uitvoerende diensten geen gemakkelijke opgave vormen. VVij 
achten het pakket gelet op de door de deskundigen uitgebrachte adviezen 
onafv/endbaar. Vélen zullen zvvare weken tegemoet gaan. Wij zullen binnen de 
grenzen van onze verantv/oordëlijkhedén eh mogeliji<héden ondersteuning bieden 
bij dc uitvoering van de maatregelen en de bijbehorende nazorg. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT, 

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, 
WELZIVN EN "SPORT, 

Pagina 8 van 8 



Q.O( 

C E N T R A L V E T E R I N A R Y I N S T I T U T E 
W A G E N I N G E N 

Mevr. Dr. CJ.M. Brusch!<e 
Ministerie van LNV 
Prins Clauslaan 8 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Directie 

Geachte mevrouv/ Bruschke, 

Naar aanleiding van uv/ vragen van 11 december 2009 omtrent Q-fever, treft u 
hierbij ons advies aan; 

Vraag 1: De minister streeft ernaar zo min mogelijk gezonde dieren te ruimen. 
Graag zou zij de niet-besmétte drachtige dieren op niél-geyaccineerde bedrijven 
sparen. Deze dieren zouden dan wel meteen gevaccineerd moeten worden zodat 
zij verder géén risico vormen. Daan/oor ontvangt ze graag hel advies van 
veteririaire deskundigen over de le verv/achlen veiligheid en èffecliv/iteit Van 
vaccinatie van drachtige melkgeiten en melkschapen op besmette bedrijven. 

Onderbouwing van het advies: 

Op positieve, niel gevaccineerde bedrijven zijn de drachtige dieren le 
onderscheiden in niel-besmelte en besmette dieren. Het lesten van drachtige 
dieren pp één moment mei een PCR op vaginaal swabs of melkmonsters geefl 
een onderscheid lussen test-negatieve en lesl-posilieve dieren, Test-posilieve 
dieren zijn besmette dieren. Test-negalieve dieren kunnen worden onderverdeeld 
in besmette ('vals-negatieve tesl") dieren en niet-besmelte dieren die wellicht in 
de komende tijd nog besmei kunnen worden. Het probleem van besmette dieren 
die lesl-negalief zijn, vanwege intermitterende uitscheiding en verschillen tussen 
de diverse uitscheidingsroutes speelt nog een veel grotere rol bij uw tweede 
vraag. Daarom zullen wij bij de beantwoording van vraag 2 nog uitvoeriger op dit 
aspect ingaan. 

0«t/u 
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Er zijn op dit moment met betrekking lot uw vraagstelling geen gegevens bekend 
over het effect van vaccinatie in relatie tot uitscheiding mei het toegepaste vaccin 
bij drachtige geilen of schapen in Nederland. Daarom moeten wij ons beperken 
tol de beschikbare literatuurgegevens. 

Literatuurgegevens over hel effect van vacdnatie in besmette koppels of kuddes 
met betrekking tot uitscheiding van de kiem zijn spaarzaam; met name ontbreekt 
het aan longitudinale studies, die hel effect in de lijd volgen met belrekking tot de 
uitscheiding van Coxiella bacteriën. 

Het CenUaalVelerinair Insliluut van 
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De best gedocumenteerde studie betreft v/eliswaar runderen, maar kan volgens 
ons gebruikt v/orden ler onderbouwing van ons advies. Het betreft een 
longitudinale studie op een zestal, besmette melkveebedrijven in Frankrijk 
(Guatteo el al,, 2008. Prévention of C. burnetii shedding in infecled dairy herds 
using a phase I C. burnelii inactivated vaccine. Vaccine 26: 4320-4328). In deze 
studie zijn 336 koelen en vaarzen, drachtig en niel drachtig, gevaccineerd mei 
het in Nederland toegepaste vaccin of een placebo vaccin. 
De conclusies van deze studie waren dal een drachtig rund dal gevaccineerd 
was met het vaccin dezelfde kans had om uitscheider (in melk, faeces, vaginaal 
uilvloeiing) le worden als een drachtig rund dal het placebo vaccin was 
toegediend. Ook de hoeveelheid uitgescheiden bacteriën verschilde niel 
significani; slechts de dieren die nog niel drachtig waren op hel moment van 
vaccinatie hadden een vijf maal zo lage waarschijnlijkheid om uitscheider te 
worden dan de placebogroep. Dieren (drachtig of niel drachtig) die al v/aren 
besmei op het moment van vaccinatie waren niel beschermd; het aanlal 
uitscheiders en de mate van uitschelding verschilde niet van dieren uit de 
placebogroep. Dit bevestigt eerdere studies bij geiten waarin is aangetoond dat 
bij (niet-drachlige) dieren die al besmet zijn op hel moment van vaccinatie, hel 
vaccin de uilscheiding niel voorkomt of reduceert. Als mogelijke verklaring voor 
het falen van hel vaccin bij drachtige dieren wordt een nadelig effect van de 
drachtigheid op de immuunrespons na vaccinatie genoemd (mogelijke 
immunodepressie vooral door remming van de T-helper 1 type immuunrespons). 
Vaccinatie is derhalve het meest effectief in niet-besmelte kuddes, met name bij 
niel drachtige dieren. 
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Studies (zowel veldstudies als experimentele infecties) over de toepassing en het 
effect van hel vaccin bij drachtige (niel-besmelte of besmette) geiten zijn ons niet 
bekend. 
Wanneer desondanks hel bovenstaande een effect te verwachten zou zijn, zal 
dal minstens 5-6 weken na de eerste vaccinatie kunnen optreden (twee maal 
toedienen met een interval van 3 v/eken). 

Waarschijnlijk kan het vaccin wel zonder veel bijwerkingen worden toegepast bij 
drachtige dieren. In de huidige bijsluiter beveelt de fabrikant hel vaccin niel te 
gebruiken bij drachtige dieren. Momenteel wordl de aanvraag voor regislralie 
door de fabrikant uitgebreid om ook hel gebruik van het vaccin bij drachtige 
dieren mogelijk te maken. 

Advies CVI: 
Op basis van de bovenstaande argumenten zijn wij van mening dat de 
toepassing van hel vaccin bij drachtige dieren niel leidt tot het gewenste effect 
van een reductie van het aantal uitscheiders en de mate van uitscheiding per 
dier. Dit ongeacht of de test-negatieve dieren besmei dan wel niet besmet zijn op 
het moment van de vaccinatie. 

Vraag 2: Hel deskundigenadvies van 10 december 2009 geeft aan dal op 
gevaccineerde bedrijven niet besmette drachtige dieren gespaard kunnen 
worden. Zij geven in overweging dal op zwaar besmette gevaccineerde bedrijven 
de drachtige dieren wel geruimd kunnen worden omdat er een aanlal dieren 
onterecht niet drachtig of niet besmet verklaard zal zijn. Besmette drachtige 
dieren vormen een risico. Hel onderscheid tussen zwaar en niet zwaar besmette 
bedrijven is arbitrair en zou op 50% gesleld kunnen worden. Graag zou de 



minisier van het CVl de grens tussen zv/aar besmet en licht besmet nader 
uitgewerkt zien en een onderbouv/d advies ontvangen over de le kiezen grens 
(percentage besmette dieren). 

Onderbouwing van het advies; 

De situatie op gevaccineerde bedrijven Is aanzienlijk gecompliceerder dan op niet 
gevaccineerde bedrijven, Serologische monitoring (waarvan de v/aarde ook ter 
discussie kan v/orden gesteld) naar de prevalentie is onmogelijk. Bovendien is 
niet te achterhalen of deze bedrijven op het moment van vaccinatie al besmet 
waren, waardoor m.b.l. de uitscheiding hel effect van de vaccinatie bij reeds 
besmette dieren geen toegevoegde v/aarde heeft. 

Op basis van de huidige ervaring in Nederiand en literatuurgegevens voorkomt 
hel vaccin in het grootste deel van de populatie aborius, waardoor een uitstoot 
van miljarden bacteriën wordl voorkomen, maar bij besmette dieren kunnen nog 
aanzienlijke hoeveelheden bacteriën v/orden uitgesloten, vooral bij de normale 
partus. Dil vormde de basis voor het advies van de deskundigengroep alle 
drachtige dieren af le voeren. In tweede termijn is de optie van het afvoeren van 
alleen de besmette drachtige dieren op gevaccineerde bedrijven aan de 
deskundigengroep voorgelegd. 

De status besmei of niet-besmet van Individuele, drachtige dieren op een besmei 
bedrijf kan op dit moment niet anders worden bepaald dan door een eenmalig 
onderzoek van een melkmonster of een vaglnaalswab (indien niet-melkgevend) 
met een PCR-test. Zoals bij vraag 1 al is aangegeven is de negatieve uitslag van 
deze test bij gezonde dieren geen garantie dat hel dier niel besmet is. 
Uit literatuurgegevens (o.a. Rousset el al. 2009. Coxiella burnelii shedding routes 
and antibody response afler outbreaks of Q-fever-induced abortion in dairy goal 
herds. Appl.EnvIronm. f^ilicrobiol. 75: 428-433) is af le leiden dat zelfs na een 
abortus of een normate parlus besmette dieren inlermilterend uitschelden en het 
noodzakelijk is om dieren herhaald te bemonsteren en bovendien nog monsters 
te nemen van alle bekende uitscheidingsroutes (zowel faeces. melk en 
vaginaalswabs) om vals negatieve resultaten te beperken. 
Een eenmalige bemonstering van een enkel monster zal dus leiden tot een 
aanzienlijk aanlal vals negatieve uitslagen. Oit is nog meer van toepassing in de 
periode voor de partus. 
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Het deskundigenoverieg heeft aangegeven dal hel ruimen van alle drachlige 
dieren op alle besmette gevaccineerde bedrijven leidt tol het afvoeren van niet-
besmette dieren en dat er, indien mogelijk, verschil zou kunnen worden gemaakt 
tussen bedrijven met een hoge prevalentie en een lage prevalentie. Immers, een 
bedrijf dal positief is bevonden via de tankmelkmonitoring zou positief bevonden 
kunnen zijn door slechts (een) enkele hoge uitscheider(s). Op bedrijven met een 
zeer lage prevalentie zou dan ook hel aantal test-negatieve, maar wel besmette 
dieren lager zijn. Het CVl is van mening dat onderscheid lussen hoog en laag 
besmette bedrijven niet is te relateren aan de tankmelkuitslag. Het onderscheid 
za! dus moeten worden gemaakt op de nog uit te voeren PCR-testen, indien 
besloten wordt te gaan lesten op gevaccineerde bedrijven. Een vooraf 
vastgestelde grens mei belrekking tot hel aanlal test-positieve dieren om dit 
onderscheid te maken is volgens hel CVl onmogelijk; elke grens is arbitrair en 
juridisch aanvechtbaar. 



Advies CVl: 
Het CVl is van mening dat indien het voorzorgprincipe wordt gehanteerd en naar 
een maximale reductie van de uilscheiding op gevaccineerde bedrijven v/ordl 
gestreefd hel ruimen van alle drachlige dieren de juiste optie is. Wij realiseren 
ons dal hierbij onbedoeld onbesmette dieren zullen v/orden opgeofferd. 

Het maken van een absoluut onderscheid lussen besmette dieren en niet 
besmette dieren op deze bedrijven is niel mogelijk, omdat op basis van het 
onderzoek van één monster op een eenmalig tijdstip voor een abortus of een 
normale partus er een grole kans bestaat op vals-negatieve testuitslagen. Deze 
kans is mei de huidige kennis en op korte termijn niet le kwantificeren 

In conclusie; 
üw vraag om een onderbouv/d percentage test-positieve dieren le geven voor hel 
maken van een onderscheid tussen hoog en laag besmette bedrijven, naar 
aanleidirig van de opening die is geboden in hel aanvullend adyi_es van de_ 
deskundigen, is op dit-moment gezien alle onzekerheden die wij hierboven 
hebben aangegeven onmogelijk le beantwoorden. 

Met vriendelijke groei, 

I 

Or. AT.J. Bianchi 
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Op vrijdagmiddag 11 december ontving ik uw verzoek om advies ten aanzien van de 
verschillende opties voor dodingsmethoden van drachtige melkgeiten of melkschapen 
van besrnette bedrijven. In het overleg van maandagmorgen 14 december zijn daamaast 
nog vier vragen voor de deskundigen geformuleerd. Twee vragen zijn in de brief van 
het CVI (de heer Bianchi) aan de CVO (mevrouw Bruschke) uitvoerig aan de orde 
gekomen. De andere door ons geconsulteerde deskundigen onderschrijven de adviezen 
van het CVI. Het CVI-advies is als bijlage toegevoegd. 
De andere vragen heb ik aan een aantal veterinair deskundigen en een arbodeskundige 
voorgelegd (zie bijlage). De deskundigen benadrukken dat de adviezen ten aanzien van 
de dodingsmethoden gericht zijn op het beperkt houden van de verspreiding van C. 
burnetii uit besmette dieren door het minimaliseren van het aantal handelingen met de 
dieren en het limiteren van de locaties waar de dieren verblijven. Het is van belang om 
het risico voor werknemers zo klein mogelijk te houden. 
Ik geef u puntsgewijs een onderbouwing en antwoord op uw vragen. 

Vraag 1. 
Betreft niet-gevaccineerde bedrijven die positief testen in tankmelkonderzoelc 
Is er effect te verwachten van het vaccineren van drachtige dieren? 

Overweging 
Hierover zijn geen betrouwbare gegevens voorhanden. Een deel van de dieren zal reeds 
besmet zijn, ook wanneer de test (nog) niet positiefis. In dergelijke gevallen levert 
vaccineren geen reductie van verspreiding van Coxiella burnetii op. Een aantal dieren 
zal nog niet besmet zijn. Er is t̂ vijfel over het effect van vaccineren van drachtige 
dieren, maar het ontbreekt aan goede gegevens bij geiten. 
Advies 
De deskundigen zijn van mening dat het vaccineren van drachtige dieren niet leidt tot 
het gewenste effect op de uitscheiding van C. burnetii. TAS verder de toelichting en 
onderbouwing van het CVl. 
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Vraag 2. 
Betreft gevaccineerde bedrijven die positief testen in tankmelkonderzoek 
Is het mogelijk om onderscheid te maken tussen hoog en laag besmette bedrijven? 

Over>veging 
Zoals in het advies van 10 december aangegeven is een onderscheid in hoge of lage 
besmetting arbitrair, en zoals in het advies van het CVI aangegeven, daannee ook 
Juridisch aanvechtbaar. Bij nadere beschouwing door de veterinaire deskundigen blijkt 
dat op basis van de laboratoriumbepaling in de tankmelk het niet mogelijk is om een 
betrouwbaar onderscheid te maken tussen hoog of laag besmet. De nu beschikbare test 
om besmetting van individuele geiten vast te stellen heeft als éénmalige test te weinig 
voorspellende waarde of het dier de bacterie zal gaan uitscheiden of niet. Er is geen 
grens aan te geven die voldoende zekerheid biedt. 
Advies 
De veterinaire deskundigen achten het niet mogelijk een effectief onderscheid te maken 
in hoog of laag besmette bedrijven. Éénmalige individuele tests op besmetting bieden 
onvoldoende mogelijkheden om uitscheiding in de nabije toekomst uit te sluiten. Zie 
verder de toelichting en onderbouwing van het CVl. 

Vraag 3. 
Betreft gevaccineerde bedrijven, die positief testen in het tankmelkonderzoek. 
Heeft het een nuttig effect om niet-drachtige dieren te testen en onderscheid te 
maken tussen besmette en niet-besmette dieren (en vervolgens de besmette dieren 
te ruimen)? 

Overweging 
Niet drachtige geïnfecteerde dieren scheiden de Q-koortsbacterie uit in lage 
hoeveelheden. De deskundigen verwachten daarvan weinig gevaar voor de 
volksgezondheid. Daarbij moet worden aangetekend dat de bacterie in de omgeving van 
het bedrijf zal zijn verspreid, hetgeen ook bij maximale interventie in 2010 nog steeds 
kan leiden tot nieuwe ziektegevallen bij mensen. 
Advies 
Het ruimen van niet-drachtige besmette dieren heeft geen toegevoegde waarde voor de 
volksgezondheid. Een selectief ruimingbeleid van positieve dieren kan helpen om het 
betreffende bedrijf sneller naar de negatiefstatus te leiden. 

Vraag 4, 
Betreft niet-gevaccineerde bedrijven die negatief testen in het tankmelkonderzoek. 
Is het huidige beieid voldoende om volksgezondheidsproblemen het komende 
seizoen te beperken? 

Overweging 
Er zullen het komende seizoen een aantal bedrijven positief worden die nu nog negatief 
testen in het tankmelkonderzoek. Op basis van wat er bekend is uit de historie zou dit 
aantal in het komende lammerseizoen op kunnen lopen tot enige tientallen extra 
positieve bedrijven. Dit zijn bij uitstek de bedrijven waar in de directe omgeving 
volksgezondheidsproblemen kunnen ontstaan, omdat op niet-gevaccineerde bedrijven 
de (nieuwe) infectie kan leiden tot een abortusstorm. 
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Advies 
Zoals in het advies van 4 december al aangegeven, is het van belang om deze bedrijven 
snel op te sporen. De deskundigen adviseren daarom om de testfrequentie hoger te 
maken. Logistiek is het mogelijk om alle (negatieve) bedrijven tweewekelijks aan 
tankmelkonderzoek te onderwerpen. Tankmelkonderzoek heeft, ook bij een hogere 
frequentie dan tweemaandelijks, beperkingen. Een bedrijf kan met abortussen 
geconfronteerd worden voordat de tankmelk positief vvordt. Het verdient aanbeveling 
om het meldingcriterium te handhaven (5 % abortus of 3 dieren bij kleine bedrijven) om 
snel maatregelen te kunnen nemen. Door een snelle melding bij de GGD kunnen 
omwonenden geïnformeerd en voorgelicht worden. 

De volgende vragen betreffen de dodingsmethoden (eerder gesteld op II december 
2009 door Mw. Burger). 

Vraag 5. 
Het doden op het slachthuis, waarbij de producten gebruikt worden voor 
menselijke of dierlijke consumptie. 

Overweging 
Voor deze optie is het noodzakelijk om drachtige dieren te vervoeren naar het 
slachthuis. Zowel het vervoer als de verwerking van de dieren in het slachthuis geeft 
e.Ktra risico voor verspreiding van C. burnelii. Vervoer geeft stress bij de drachtige 
dieren wat een verhoogde kans geeft op abortus en daarmee op verspreiding van de Q-
koorts bacterie. Vervoer is niet toegestaan in de laatste twee weken van de dracht. 
Het slachten van drachtige besmette dieren, waarbij de producten gebruikt gaan worden 
voor menselijke consumptie, zou volgens de geraadpleegde bedrijfsarts in Europese 
regelgeving niet toegestaan zijn (1). Indien u toch besluit tot het slachten voor dierlijke 
consumptie, dient bij het slachten de baarmoeder met de vrucht zorgvuldig vrij 
geprepareerd te worden en separaat afgevoerd te worden naar de destructie. Bij 
eventuele slachtfouten ontstaat voor slachthuismedewerkers en mogelijk ook voor 
omwonenden een onaanvaardbaar hoog risico op het vrijkomen van hoge hoeveelheden 
C. burnetii. In de literatuur zijn voldoende aanwijzingen dat slachthuismedewerkers Q-
koorts oplopen. (2, 3 en 4) 
Bij eventuele slachtfouten wordt het voor consumptie bedoelde vlees van het dier 
gecontamineerd met C. bumetii. Het is daarom af te raden om het vlees van de dieren te 
gebruiken voor consumptie, omdat tijdens de verwerking vóór verhitting een 
blootstellingrisico niet kan worden uitgesloten. Ten slotte is in de literatuur beschreven 
dat mensen Q-koorts kunnen oplopen in de omgeving van een slachthuis als gevolg van 
verwaaiing van gecontamineerd slachtafval van besmette dieren. (5) 
Advies 
De deskundigen ontraden met kracht deze optie om risico voor vervoerders, 
slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verminderen. Tijdens het vervoer van 
levende drachtige dieren is de kans op abortus verhoogd en verspreiding niet uit te 
sluiten. Aan het proces van het uitslachten van karkassen zijn onaanvaardbare 
gezondheidsrisico's verbonden voor de medewerkers van het slachthuis, omwonenden 
van het slachthuis en consumenten van de producten. 
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Ook voor deze optie geldt een e.xtra vervoersmoment waarbij meer mensen betrokken 
zijn en blootstellingrisico lopen. Zie voor verdere argumentatie de toelichting onder 
vraag 5. De kans op verspreiding van de bacterie is bij deze optie lager dan bij optie 5 
aangezien de dieren niet worden geslacht en daarmee het risico door slachtfouten wordt 
beperkt. Wel blijven maatregelen nodig om de werknemers te beschermen ende 
vrachtwagen en het slachthuis te reinigen. De dodingsmethoden wordt bij vraag 7 
behandeld. 
Advies 
De deskundigen ontraden u deze optie om onnodig risico voor vervoerders, 
slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verminderen. Het vervoeren van 
levende drachtige dieren geeft onaanvaardbare risico's omdat tijdens het vervoer van de 
dieren_abortus met is mt te sluiten'. 

Vraag 7. 
Het doden van dieren op het bedrijf met schietmasker en euthesaat, waarbij de 
karkassen ter destructie (verbranding) worden afgevoerd naar Rendac. 

Over>veging 
De veterinair deskundigen hebben aangegeven dat een injectie met een overdosis 
pentobarbital (merknaam: euthesate, euthasol, euthanimal) als meest diervriendelijke 
dodingsmethode voor drachtige dieren (ook voor de ongeboren vrucht) wordt gezien.(6) 
Het dier valt rustig in slaap en sterft pijnloos. De ongeboren vrucht krijgt het middel 
ook binnen via de placenta en sterft eveneens pijnloos. Bij de toepassing van het 
schietmasker verliest het dier tijdelijk het bewustzijn en zal daariia gedood moeten 
worden door vèrbloeding of alsnog het toedienen van een overdosis pentobarbital. De 
toepassing van het schietmasker heeft geen toegevoegde waarde. 
Het doden van de dieren op het bedrijf geeft vbor de drachtige dieren zelf geen extra 
stress en daarmee minder kans op een spontane abortus. Hoewel het doden van dieren 
op het bedrijf voor de veehouder en de dierenarts een emotionele belasting is, die niet 
onderschat mag vvorden, weegt dit niet op tegen het verspreidingsrisico van C. burnetti 
tijdens het vervoer van levende drachtige dieren. 
Advies 

De veterinair deskundigen adviseren drachtige dieren te doden op het bedrijf met een 
overdosis van pentobarbital, conform artikel 4 van de Ministeriële regeling doden van 
dieren. De kadavers dienen daama direct afgedekt afgevoerd te vvorden ter destructie 
(verbranding) naar Rendac. 

De deskundigen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zijn in tegenstelling tot de andere 
deskundigen van mening dat het verhoogde risico op abortus alleen geldi bij hoog-drachtige dieren. 
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Aanvullend advies: 
Medewerkers die in contact komen met besmette dieren of producten daarvan 
dienen vooriichting te ontvangen en beschermende maatregelen te nemen (dit 
kan door arbodeskundigen verder worden uitgewerkt). Medewerkers die 
behoren tot de risicogroepen voor Q-koorts (Patiënten met reeds bestaande 
hartklepafwijkingen en personen met een verminderde weerstand, als gevolg 
van bijvoorbeeld transplantatie, kanker, chronische nierziekte of zwangerschap) 
dienen uitgesloten te vvorden van werkzaamheden met besmette dieren of 
producten daarvan. 
Wie ooit een infectie heeft doorgemaakt heeft een sterk gereduceerde kans op 
klachten na nieuwe blootstelling. Het verdient aanbeveling om de medewerkers 
waarbij na bedrijfsgeneeskundige screening is vastgesteld dat zij Q-koorts 
hebben doorgemaakt, bij voorkeur in te zetten bij werkzaamheden met besmette 
dieren of producten daarvan. 
De deskundigen adviseren u ten slotte om de medewerkers die betrokken zijn 
bij de ruiming en het agrarische gezin psychische nazorg aan te bieden. 

Hoogachtend, 

profdjJtn^rrCólitihho 
irecteur Centrum Infectieziektenbestrijding 

Literatuur en verwijzing 
1. Verordening EG nr.852/2004, bijlage 1 sectie 1, hoofdstuk II, onder B en D 
2. Shapiro RA et al, Trial of Q-feyer vaccine in Queensland abattoirs, 1990 
3. Marmion BP et al, Abbatoir associated Q-fever, 1984 
4. Gilroy N et al, Abattoir-associated Q-fever, 2001 
5. Carrieri MP et al, slaughterhause related outbreak of Q-fever, 2002 
6. Kietzmann, M, Euthanasia of pregnant animals, 2003 

Bijlagen 
Geraadpleegde deskundigen 

- Advies CVI 
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Dit advies is een aanvulling op de adviesbrief van 4 december. Het huidige advies is tot 
stand gekomen in een telefonische vergadering op 10 december met een beperkt aantal 
deskundigen (zie bijlage). In de brief van 4 december zijn de effecten van verschillende 
veterinaire strategieën op de humane epidemie van Q-koorts door deskundigen 
beoordeeld. In dit aanvullende advies behandelen vve de specifieke vragen die door de 
ministeries van VWS en LNV zijn gesteld. 

De deskundigen benadrukken dat de adviezen gericht zijn op het terugdringen van het 
aantal abortussen bij besmette dieren waardoor een forse reductie van de uitscheiding 
van C. burneltii in 2010 wordt bewerkstelligd. Er wordt nu niet ingegaan op het 
gewenste beleid voor na 2010. 
De aanvullende vragen concentreren zich op het mogelijk effect van individueel testen 
van dieren Dit betreft: 
1) De uitvoering van strategieën 5 en 6. 
In bijgevoegde beslisboom, die door de ministeries van VWS en LNV zijn opgesteld, is 
in kaart gebracht wat de beslispunten zijn voor de uitvoering van strategieën 5 en 6 en 
op vvelke situaties de aanvullende vragen betrekking hebben. 
2) Onderstaand geven wij per blokje de gestelde vragen en de reactie van de 
deskundigen. Over de rode blokjes in de beslisboom is duidelijkheid. 

Ad A: Niet besmette drachtige dieren van op tijd gevaccineerde positieve bedrijven 
Hoe groot is het risico voor de volksgezondheid dat drachtige geiten die nu niet besmet 
zijn, alsnog op korte termijn besmettelijk worden doordat zij in een besmette stal staan, 
dan wel dat zij de bacterie alsnog gaan uitscheiden? 
Antwoord: 
Een klein aantal dieren zal ten onrechte negatief getest vvorden. Daamaast is er een 
risico op niemve infecties bij een laag percentage dieren. Door de eerdere vaccinatie 
zullen al deze dieren vermoedelijk niet aborteren. Bij een abortus worden miljarden Q-
koorts bacteriën uitgescheiden. Bij het voldragen aflammeren van besmette dieren 
komen echter ook miljoenen Q-koorts bacteriën vrij. De deskundigen zien hierin een 
rechtvaardiging om dieren op deze bedrijven individueel te testen, en alleen de positieve 
dieren af te voeren. Wanneer een bedrijf zwaar besmet is, is het risico op nieuwe 
infecties bij nog negatief geteste dieren hoger. 
Daarom geven wij u in overweging om bij hoog besmette bedrijven ook de niet 
besmette drachtige dieren af te voeren. Het onderscheid tussen hoog en laag besmette 



Oalum 

10 december 20099 

Ons kenmerk 

830/2009/ LCI/ JvS/TO 

Blad 

2/3 

bedrijven is arbitrair. Deze grens kan op korte termijn nader uitgewerkt vvorden door 
veterinair deskundigen. Een suggestie daarvoor is meer of minder dan 50% 
besmettingen van de drachtige dieren. 

Ad B: Besmette niet drachtige dieren van op tijd gevaccineerde positieve bedrijven 
Betrefi strategie 5b uit het advies. Is er een onderbouwing om een besmet niet-drachtig 
dier niet te ruimen? 
Antwoord: 
Het gaat hier om niet drachtige dieren (dat wil zeggen, niet drachtig of drachtig geweest 
in het lammerseizoen 2009/2010) waarvan de uitscheiding van C. burnelii beperkt 
wordt geacht. Aangezien de adviezen gericht zijn op het terugdringen van het 
uitscheiden van zeer grote hoeveelheden C. burnetii bij abortus en aflammeren van 
besmette dieren, heeft het voor 2010 geen grote meerwaarde om deze dieren af te 
voeren. 

Ad C: Niet besmette niet drachtige diereji van op tijd gevaccineerde positieve 
bedrijven " " , ..-
Betreft strategie 6. Hoe groot is de kans dat gevaccineerde dieren in verioop van tijd 
besmet raken? 
Antwoord: 
Er is eén beperkt risico op nieuwe infecties voor deze dieren. Echter, bij een fokverbod 
voor besmette bedrijven worden deze dieren niet drachtig en blijft de uitscheiding van 
C. burnetii beperkt. Het heeft voor 2010 geen grote meerwaarde deze dieren af te 
voeren. 

Ad D en Ad E: Besmette en niet besmette niet drachtige dieren van niet 
gevaccineerde positieve bedrijven 
Eveneens strategie 6 waarvan in de adviesbrief van 4 december is aangegeven dat er 
weinig meerwaarde vvordt gezien t.o.v. strategie 5a. 

Uw vragen: 
1) Wat is de onderbouwing van deze beperkte meerwaarde? 
Antwoord: 
Zie antwoord bij B en C 
2) Wat zijn de argumenten om vanwege het risico voor de volksgezondheid 
hiertoe over te gaan? 
Antwoord: 
Voor 2010 zijn daarvoor geen argumenten. 
3) Wat is de meerwaarde van deze strategie voor het specifieke besmette 
bedrijf (bijv. snelle sanering)? 
Antwoord: 
Voor 2010 is daarvoor geen meerwaarde. 
4) Is er een meerwaarde voor 2010 of alleen voor de langere termijn, 
wetende dat de verplichte vaccinatie vvordt ingezet op deze bedrijven? 
Antwoord: 
De meerwaarde kan worden gezien als een plan van aanpak om bedrijven snel naar een 
negatieve status te geleiden. 
5) Is de meerwaarde te kwantificeren en kan de eventuele meerwaarde 
afgezet worden tegen het risico dat aanwezig is voor volksgezondheid uit andere 
diersoorten (bijv. vleesschapen)? 
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Antwoord: 
De meerwaarde kan niet vvorden gekwantificeerd. 

Aanvullend advies: 
De deskundigen adviseren u om gedurende de lammerperiode (tot Juli 2010) de 
frequentie van het tankmelkonderzoek te verhogen naar lx per 2 weken, om 
daarmee negatieve bedrijven die alsnog positief vvorden sneller op te sporen. 
Bij het scannen van dieren op het al of niet drachtig zijn dient deze test ter 
meerdere zekerheid te worden herhaald indien het eerste resultaat negatiefis en 
het scannen vroeg in de vermoedelijke drachtperiode is uitgevoerd. 
Bij het uitvoeren van de maatregelen is snelheid geboden bij die koppels 
waarvan het aflammeren al in december en begin Januari vvordt verwacht. 

Hoogachtend, 

prof.dr. R.A. Coutinho 
directeur Centrum Infectieziektenbestrijding 

Bijlagen 
-Beslisboom ruimen Ja/nee 
-Deelnemers deskundigenoverieg 



Beslisboom ruimen ja/ nee 

(Qp tijd) gevaccineerd 
bedrijf 

Besmet 

Niet drachtig 

Besmet 
Niet 

besmet 

Niet (tijdig) 
gevaccineerd .bedrijf 

Besmet-

Niet drachtig 

•,- 1 

Besmet 

• 

Niet 
besmet 

AdA Ad B Ad C ;Ad D Ad E 
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Dit advies is een aanvulling op de adviesbrief van 4 december. Het huidige advies is tot 
stand gekomen in een telefonische vergadering op 10 december met een beperkt aantal 
deskundigen (zie bijlage). In de brief van 4 december zijn de effecten van verschillende 
veterinaire strategieën op de humane epidemie van Q-koorts door deskundigen 
beoordeeld. In dit aanvullende advies behandelen vve de specifieke vragen die door de 
ministeries van VWS en LNV zijn gesteld. 

De deskundigen benadrukken dat de adviezen gericht zijn op het terugdringen van het 
aantal abortussen bij besmette dieren waardoor een forse reductie van de uitscheiding 
van C. bunietlii in 2010 vvordt bewerkstelligd. Er vvordt nu niet ingegaan op het 
gewenste beleid voor na 2010. 
De aanvullende vragen concentreren zich op het mogelijk effect van individueel testen 
van dieren Dit betreft: 
1) De uitvoering van strategieën 5 en 6. 
In bijgevoegde beslisboom, die door de ministeries van VWS en LNV zijn opgesteld, is 
in kaart gebracht wat de beslispunten zijn voor de uitvoering van strategieën 5 en 6 en 
op welke situaties de aanvullende vragen betrekking hebben. 
2) Onderstaand geven wij per blokje de gestelde vragen en de reactie van de 
deskundigen. Over de rode blokjes in de beslisboom is duidelijkheid. 

Ad A: Niet besmette drachtige dieren van op tijd gevaccineerde positieve bedrijven 
Hoe groot is het risico voor de volksgezondheid dat drachtige geiten die nu niet besmet 
zijn, alsnog op korte termijn besmettelijk vvorden doordat zij in een besmette stal staan, 
dan wel dat zij de bacterie alsnog gaan uitscheiden? 
Antwoord: 
Een klein aantal dieren zal ten onrechie negatief getest vvorden. Daarnaast is er een 
risico op nieuwe infecties bij een laag percentage dieren. Door de eerdere vaccinatie 
zullen al deze dieren vermoedelijk niet aborteren. Bij een abortus worden miljarden Q-
koorts bacteriën uitgescheiden. Bij het voldragen aflammeren van besmette dieren 
komen echter ook miljoenen Q-koorts bacteriën vrij. De deskundigen zien hierin een 
rechtvaardiging om dieren op deze bedrijven individueel te testen, en alleen de positieve 
dieren af te voeren. Wanneer een bedrijf zwaar besmet is, is het risico op nieuwe 
infecties bij nog negatief geteste dieren hoger. 
Daarom geven wij u in overweging om bij hoog besmette bedrijven ook de niet 
besmette drachtige dieren af te voeren. Het onderscheid tussen hoog en laag besmette 
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bedrijven is arbitrair. Deze grens kan op korte tennijn nader uitgewerkt vvorden door 
veterinair deskundigen. Een suggestie daarvoor is meer of minder dan 50% 
besmettingen van de drachtige dieren. 

Ad B: Besmette niet drachtige dieren van op tijd gevaccineerde positieve bedrijven 
Betreft strategie 5b uit het advies. Is er een onderbouwing om een besmet niet-drachtig 
dier niet te ruimen? 
Antwoord: 
Het gaat hier om niet drachtige dieren (dat wil zeggen, niet drachtig of drachtig geweest 
in het lammerseizoen 2009/2010) waarvan de uitscheiding van C. burnelii beperkt 
vvordt geacht. Aangezien de adviezen gericht zijn op het terugdringen van het 
uitscheiden van zeer grote hoeveelheden C. burnetii bij abortus en aflammeren van 
besmette dieren, heeft het voor 2010 geen grote meerwaarde om deze dieren afle 
voeren. 

Ad C: Niet besmette niet drachtige dieren van op tijd gevaccineerde positieve 
bedrijven 
Betreft strategie 6. Hoe groot is de kans dat gevaccineerde dieren in verioop van tijd 
besmet raken? 
Antwoord: 
Er is een beperkt risico op nieuwe infecties voor deze dieren. Echter, bij een fokverbod 
voor besmette bedrijven worden deze dieren niet drachtig en blijft de uitscheiding van 
C. burnetii beperkt. Het heeft voor 2010 geen grote meerwaarde deze dieren af te 
voeren. 

C 

Ad D en Ad E: Besmette en niet besmette niet drachtige dieren van niet 
gevaccineerde positieve bedrijven 
Eveneens strategie 6 waarvan in de adviesbrief van 4 december is aangegeven dat er 
weinig meerwaarde wordt gezien t.o.v. strategie 5a. 

Uw vragen: 
1) Wat is de onderbouwing van deze beperkte meerwaarde? 
Antwoord: 
Zie antwoord bij B en C 
2) Wat zijn de argumenten om vanwege het risico voor de volksgezondheid 
hiertoe over te gaan? 
Antwoord: 
Voor 2010 zijn daarvoor geen argumenten. 
3) Wat is de meerwaarde van deze strategie voor het specifieke besmette 
bedrijf (bijv. snelle sanering)? 
Antwoord: 
Voor 2010 is daarvoor geen meerwaarde. 
4) Is er een meerwaarde voor 2010 of alleen voor de langere termijn, 
wetende dat de verplichte vaccinatie vvordt ingezet op deze bedrijven? 
Antwoord: 
De meerwaarde kan vvorden gezien als een plan van aanpak om bedrijven snel naar een 
negatieve status te geleiden. 
5) Is de meerwaarde te kwantificeren en kan de eventuele meerwaarde 
afgezet worden tegen het risico dat aanwezig is voor volksgezondheid uit andere 
diersoorten (bijv. vleesschapen)? 
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Datum Antwoord: 
10 december 2O099 De meerwaarde kan niet worden gekwantificeerd. 
Ons kenmerk 

830/2009/ LCI/ JvS/TO 

Blad Aanvul lend advies: 
3/3 - De deskundigen adviseren u om gedurende de lammerperiode (tot Juli 2010) de 

frequentie van het tankmelkonderzoek te verhogen naar lx per 2 weken, om 
daarmee negatieve bedrijven die alsnog positief vvorden sneller op te sporen. 
Bij het scannen van dieren op het al of niet drachtig zijn dient deze test ter 
meerdere zekerheid te worden herhaald indien het eerste resultaat negatiefis en 
het scannen vroeg in de vermoedelijke drachtperiode is uitgevoerd. 
Bij het uitvoeren van de maatregelen is snelheid geboden bij die koppels 
waarvan het aflammeren al in december en begin Januari vvordt verwacht. 

Hoogachtend, 

prof.dr. R.A. Coutinho 
directeur Centrum Infectieziektenbestrijding 

Bijlagen 
-Beslisboom ruimen Ja/nee 
-Deelnemers deskundigenoverieg 

c 
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Op vrijdagmiddag 11 december ontving ik uw verzoek om advies ten aanzien van de 
verschillende opties voor dodingsmethoden van drachtige melkgeiten of melkschapen 
van besmette bedrijven. In het overleg van maandagmorgen 14 december zijn daamaast 
nog vier vragen voor de deskundigen geformuleerd. Twee vragen zijn in de brief van 
het CVI (de heer Bianchi) aan de CVO (mevrouw Bruschke) uitvoerig aan de orde 
gekomen. De andere door ons geconsulteerde deskundigen onderschrijven de adviezen 
van het CVI. Het CVI-advies is als bijlage toegevoegd. 
De andere vragen heb ik aan een aantal veterinair deskundigen en een arbodeskundige 
voorgelegd (zie bijlage). De deskundigen benadrukken dat de adviezen ten aanzien van 
de dodingsmethoden gericht zijn op het beperkt houden van de verspreiding van C 
burnetii uit besmette dieren door het minimaliseren van het aantal handelingen met de 
dieren en het limiteren van de locaties waar de dieren verblijven. Het is van belang om 
het risico voor werknemers zo klein mogelijk te houden. 
Ik geef u puntsgewijs een onderbouwing en antwoord op uw vragen. 

Vraag 1. 
Betreft niet-gevaccineerde bedrijven die positief testen in tankmelkonderzoek. 
Is er effect te verwachten van het vaccineren van drachtige dieren? 

Overweging 
Hierover zijn geen betrouwbare gegevens voorhanden. Een deel van de dieren zal reeds 
besmet zijn, ook wanneer de test (nog) niet positiefis. In dergelijke gevallen levert 
vaccineren geen reductie van verspreiding van Coxiella burnetii op. Een aantal dieren 
zal nog niet besmet zijn. Er is twijfel over het effect van vaccineren van drachtige 
dieren, maar het ontbreekt aan goede gegevens bij geiten. 
Advies 
De deskundigen zijn van mening dat het vaccineren van drachtige dieren niet leidt tot 
het gewenste effect op de uitscheiding van C. burnetii. Zie verder de toelichting en 
onderbouwing van het CVl. 

http://www.rivm
http://vm.nl
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Datum Advies 
15 december20099 Zoals in het advies van 4 december al aangegeven, is het van belang om deze bedrijven 
Ons kenmerk snel op te sporen. De deskundigen adviseren daarom om de testfrequentie hoger te 
843/2009/ LCI/ JvS/TO maken. Logistiek is het mogelijk om alle (negatieve) bedrijven tweewekelijks aan 
Blad tankmelkonderzoek te ondenverpen. Tankmelkonderzoek heeft, ook bij een hogere 
3/5 frequentie dan tweemaandelijks, beperkingen. Een bedrijf kan met abortussen 

geconfronteerd vvorden voordat de tankmelk positief vvordt. Het verdient aanbeveling 
om het meldingcriterium te handhaven (5 % abortus of 3 dieren bij kleine bedrijven) om 
snel maatregelen te kunnen nemen. Door een snelle melding bij de GGD kunnen 
omwonenden geïnformeerd en voorgelicht worden. 

De volgende vragen betreffen de dodingsmetiioden (eerder gesleld op 11 december 
2009 door Mw. Burger). 

Vraag 5. 
Het doden op het slachthuis, waarbij de producten gebruikt worden voor 

/ ~̂  menselijke of dierlijke consumptie. 

Overweging 
Voor deze optie is het noodzakelijk om drachtige dieren te vervoeren naar het 
slachthuis. Zowel het vervoer als de verwerking van de dieren in het slachthuis geeft 
e.Ktra risico voor verspreiding van C. burnetii. Vervoer geeft stress bij de drachtige 
dieren wat een verhoogde kans geeft op abortus en daarmee op verspreiding van de Q-
koorts bacterie. Vervoer is niet toegestaan in de laatste twee weken van de dracht. 
Het slachten van drachtige besmette dieren, waarbij de producten gebruikt gaan vvorden 
voor menselijke consumptie, zou volgens de geraadpleegde bedrijfsarts in Europese 
regelgeving niet toegestaan zijn (l). Indien u toch besluit tot het slachten voor dierlijke 
consumptie, dient bij het slachten de baarmoeder met de vrucht zorgvuldig vrij 
geprepareerd te vvorden en separaat afgevoerd te vvorden naar de destructie. Bij 
eventuele slachtfouten ontstaat voor slachthuismedewerkers en mogelijk ook voor 
omwonenden een onaanvaardbaar hoog risico op het vrijkomen van hoge hoeveelheden 
C. burnelii. In de literatuur zijn voldoende aanwijzingen dat slachthuismedewerkers Q-
koorts oplopen. (2, 3 en 4) 
Bij eventuele slachtfouten wordt het voor consumptie bedoelde vlees van het dier 
gecontamineerd met C. bumetii. Het is daarom af te raden om het vlees van de dieren te 

r , gebruiken voor consumptie, omdat tijdens de verwerking vóór verhitting een 
blootstellingrisico niet kan vvorden uitgesloten. Ten slotte is in de literatuur beschreven 
dat mensen Q-koorts kunnen oplopen in de omgeving van een slachthuis als gevolg van 
vervvaaiing van gecontamineerd slachtafval van besmette dieren. (5) 
Advies 
De deskundigen ontraden met kracht deze optie om risico voor vervoerders, 
slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verminderen. Tijdens het vervoer van 
levende drachtige dieren is de kans op abortus verhoogd en verspreiding niet uit te 
sluiten. Aan het proces van het uitslachten van karkassen zijn onaanvaardbare 
gezondheidsrisico's verbonden voor de medewerkers van het slachthuis, omwonenden 
van het slachthuis en consumenten van de producten. 
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Datum Vraag 6. 
15 december 20099 Het doden op het slachthuis of bij de destructor, met schietmasker en 
Ons kenmerk pentobarbital, waarbij de karkassen ter destructie (verbranding) vvorden 
843/2009/ LCI/ jvS/TO afgevoerd naar Rendac. 
Blad 

4/5 Overweging 
Ook voor deze optie geldt een extra vervoersmoment waarbij meer mensen betrokken 
zijn en blootstellingrisico lopen. Zie voor verdere argumentatie de toelichting onder 
vraag 5. De kans op verspreiding van de bacterie is bij deze optie lager dan bij optie 5 
aangezien de dieren niet worden geslacht en daarmee het risico door slachtfouten vvordt 
beperkt. Wel blijven maatregelen nodig om de werknemers te beschermen en de 
vrachtwagen en het slachthuis te reinigen. De dodingsmethoden vvordt bij vraag 7 
behandeld. 
Advies 
De deskundigen ontraden u deze optie om onnodig risico voor vervoerders, 
slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verminderen. Het vervoeren van 
levende drachtige dieren geeft onaanvaardbare risico's omdat tijdens het vervoer van de 
dieren abortus niet is uit te sluiten'. 

Vraag 7. 
Het doden van dieren op het bedrijf met schietmasker en euthesaat, waarbij de 
karkassen ter destructie (verbranding) worden afgevoerd naar Rendac. 

Overweging 
De veterinair deskundigen hebben aangegeven dat een injectie met een overdosis 
pentobarbital (merknaam: euthesate, euthasol, euthanimal) als meest diervriendelijke 
dodingsmethode voor drachtige dieren (ook voor de ongeboren vrucht) vvordt gezien.(6) 
Het dier valt mstig in slaap en sterft pijnloos. De ongeboren vrucht krijgt het middel 
ook binnen via de placenta en sterft eveneens pijnloos. Bij de toepassing van het 
schietmasker verliest het dier tijdelijk het bewustzijn en zal daama gedood moeten 
vvorden door verbloeding of alsnog het toedienen van een overdosis pentobarbital. De 
toepassing van het schietmasker heeft geen toegevoegde waarde. 
Het doden van de dieren op het bedrijf geeft voor de drachtige dieren zelf geen extra 
stress en daarmee minder kans op een spontane abortus. Hoewel het doden van dieren 
op het bedrijf voor de veehouder en de dierenarts een emotionele belasting is , die niet 
onderschat mag worden, weegt dit niet op tegen het verspreidingsrisico van C. burnetti 
tijdens het vervoer van levende drachtige dieren. 
Advies 

De veterinair deskundigen adviseren drachtige dieren te doden op het bedrijf met een 
overdosis van pentobarbital, conform artikel 4 van de Ministeriële regeling doden van 
dieren. De kadavers dienen daama direct afgedekt afgevoerd te worden ter destmctie 
(verbranding) naar Rendac. 

De deskundigen van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) zijn in tegenstelling tot de andere 
deskundigen van mening dat het verhoogde risico op abortus alleen geldt bij hoog-drachtige dieren. 
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Aanvullend advies: 
Medewerkers die in contact komen met besmette dieren of producten daarvan 
dienen voorlichting te ontvangen en beschermende maatregelen te nemen (dit 
kan door arbodeskundigen verder worden uitgewerkt). Medewerkers die 
behoren tot de risicogroepen voor Q-koorts (Patiënten met reeds bestaande 
hartklepafwijkingen en personen met een verminderde weerstand, als gevolg 
van bijvoorbeeld transplantatie, kanker, chronische nierziekte of zwangerschap) 
dienen uitgesloten te vvorden van werkzaamheden met besmette dieren of 
producten daarvan. 
Wie ooit een infectie heeft doorgemaakt heeft een sterk gereduceerde kans op 
klachten na nieuwe blootstelling. Het verdient aanbeveling om de medewerkers 
waarbij na bedrijfsgeneeskundige screening is vastgesteld dat zij Q-koorts 
hebben doorgemaakt, bij voorkeur in te zetten bij werkzaamheden met besmette 
dieren of producten daarvan. 
De deskundigen adviseren u ten slotte om de medewerkers die betrokken zijn 
bij de ruiming en het agrarische gezin psychische nazorg aan te bieden. 

Hoogachtend, 

profdiu-RrArCöutinho 
ïïrecteur Centrum Infectieziektenbestrijding 

Literatuur en verwijzing 
1. Verordening EG nr.852/2004, bijlage I sectie I, hoofdstuk II, onder B en D 
2. Shapiro RA et al, Trial of Q-fever vaccine in Queensland abattoirs, 1990 
3. Marmion BP et al, Abbatoir associated Q-fever, 1984 
4. Gilroy N et al, Abattoir-associated Q-fever, 2001 
5. Carrieri MP et al, slaughterhause related outbreak of Q-fever, 2002 
6. Kietzmann, M, Euthanasia of pregnant animals, 2003 

Bijlagen 
Geraadpleegde deskundigen 

- Advies CVI 
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Mevr. Dr. C.J.M. Bruschke 
Ministerie van LNV 
Prins Clauslaan 8 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Directie 

Geachte mevrouv/ Bruschke, 

Naar aanleiding van uw vragen van 11 december 2009 omtrent Q-fever, treft u 
hierbij ons advies aan: 

Vraag 1: De minister streeft ernaar zo min mogelijk gezonde dieren te ruimen. 
Graag zou zij de niet-besmette drachtige dieren op niet-gevaccineerde bedrijven 
sparen. Deze dieren zouden dan wel meteen gevaccineerd moeten worden zodat 
zij verder geen risico vormen. Daarvoor ontvangt ze graag hel advies van 
veterinaire deskundigen over de te venwachten veiligheid en effeclivileit van 
vaccinatie van drachtige melkgeiten en melkschapen op besmette bedrijven. 

Onderbouwing van het advies: 

Op positieve, niel gevaccineerde bedrijven zijn de drachlige dieren te 
onderscheiden in niet-besmelte en besmette dieren. Hel testen van drachlige 
dieren op één moment met een PCR op vaginaal swabs of melkmonsters geeft 
een onderscheid tussen test-negatieve en test-positieve dieren. Test-positieve 
dieren zijn besmette dieren. Test-negatieve dieren kunnen worden onderverdeeld 
in besmette ("vals-negatieve test") dieren en niet-besmelte dieren die wellicht in 
de komende tijd nog besmet kunnen worden. Het probleem van besmette dieren 
die tesl-negalief zijn, vanwege intermitterende uilscheiding en verschillen tussen 
de diverse uitscheidingsroutes speelt nog een veel grotere rol bij uw tweede 
vraag. Daarom zullen wij bij de beantwoording van vraag 2 nog uih/oeriger op dit 
aspect ingaan. 
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Er zijn op dit moment met belrekking tot uw vraagstelling geen gegevens bekend 
over het effect van vaccinatie ln relatie lot uilscheiding met het toegepaste vaccin 
bij drachlige geiten of schapen in Nederiand. Daarom moeten wij ons beperken 
tol de beschikbare literatuurgegevens. 

Literatuurgegevens over hel effect van vaccinatie in besmette koppels of kuddes 
met betrekking tot uilscheiding van de kiem zijn spaarzaam; met name ontbreekt 
hel aan longitudinale studies, die het effect in de tijd volgen met belrekking tot de 
uitscheiding van Coxiella bacteriën. 

Het Centraal Veterinair Instituut van 

Wageningen UR is een onaliiankeljk 

onderjosksinsötuut binnen de 

StichGng DLO, nationaal referentie-

Instituut voor de overheid, ISO 9001 

gecertificeerd en ISO 1702S 

geaccrediteerd. Specifieke 

onderde'en werken in compliance 

met GLP. 
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Datum V r a a g 2. 
15 december 20099 Betref t gevaccineerde bedr i jven die positief testen in t a n k m e l k o n d e r z o e k 
Ons kenmerk Is het mogeli jk om onderscheid te maken tussen hoog en laag besmet te bedri jven? 
843/2009/ LCI/ JvS/TO 
Blad Ove rweg ing 
2/5 Zoals in het advies van 10 december aangegeven is een onderscheid in hoge of lage 

besmetting arbitrair, en zoals in het advies van het CVI aangegeven, daarmee ook 
juridisch aanvechtbaar. Bij nadere beschouwing door de veterinaire deskundigen blijkt 
dat op basis van de laboratoriumbepaling in de tankmelk het niet mogelijk is om een 
betrouwbaar onderscheid te maken tussen hoog of laag besmet. De nu beschikbare test 
om besmetting van individuele geiten vast te stellen heeft als éénmalige test te weinig 
voorspellende waarde of het dier de bacterie zal gaan uitscheiden of niet. Er is geen 
grens aan te geven die voldoende zekerheid biedt. 
Advies 
De veterinaire deskundigen achten het niet mogelijk een effectief onderscheid te maken 
in hoog of laag besmette bedrijven. Éénmalige individuele tests op besmetting bieden 
onvoldoende mogelijkheden om uitscheiding in de nabije toekomst uit te sluiten. Zie 
verder de toelichting en onderbouwing van het CVl. 

V r a a g 3 . 
Betref t gevacc ineerde bedr i jven, die positief testen in het t a n k m e l k o n d e r z o e k . 
Heeft het een nut t ig effect om nie t -dracht ige dieren te testen en onderscheid te 
m a k e n tussen besmet te en nie t -besmet te d ie ren (en vervolgens de besmet te d ieren 
te r u i m e n ) ? 

O v e r w e g i n g 
Niet drachtige geïnfecteerde dieren scheiden dc Q-koortsbactcric uit in lage 
hoeveelheden. De deskundigen verwachten daarvan weinig gevaar voor de 
volksgezondheid. Daarbij moet vvorden aangetekend dat de bacterie in de omgeving van 
het bedrijf zal zijn verspreid, hetgeen ook bij maximale interventie in 2010 nog steeds 
kan leiden tot nieuwe ziektegevallen bij mensen. 
Advies 
Het mimen van niet-drachtige besmette dieren heeft geen toegevoegde waarde voor de 
volksgezondheid. Een selectief mimingbeleid van positieve dieren kan helpen om het 
betreffende bedrijf sneller naar de negatiefstatus te leiden. 

V r a a g 4. 
Betref t n ie t -gevaccineerde bedr i jven die negatief testen in het t ankme lkonde rzoek . 
Is he t huidige beleid voldoende om volksgezondhe idsprob lemen het komende 
seizoen te b e p e r k e n ? 

Ove rweg ing 
Er zullen het komende seizoen een aantal bedrijven positief worden die nu nog negatief 
testen in het tankmelkonderzoek. Op basis van wat er bekend is uit de historie zou dit 
aantal in het komende lammerseizoen op kunnen lopen tot enige tientallen e.xtra 
positieve bedrijven. Dit zijn bij uitstek de bedrijven waar in de directe omgeving 
volksgezondheidsproblemen kunnen ontstaan, omdat op niet-gevaccineerde bedrijven 
de (nieuwe) infectie kan leiden tot een abortusstorm. 



De besl gedocumenteerde studie betrefi weliswaar runderen, maar kan volgens 
ons gebruikt worden ter onderbouv/ing van ons advies. Hel betreft een 
longitudinale studie op een zestal, besmette melkveebedrijven in Frankrijk 
(Guatteo el al.. 2008. Prevention of C. burnelii shedding in infected dairy herds 
using a phase I C. bumetii inactivated vaccine. Vaccine 26: 4320-4328). In deze 
studie zijn 336 koelen en vaarzen, drachtig en niet drachtig, gevaccineerd met 
hel in Nederland toegepaste vaccin of een placebo vaccin. 
De conclusies van deze studie waren dal een drachtig rund dal gevaccineerd 
was met het vaccin dezelfde kans had om uitscheider (in melk, faeces. vaginaal 
uilvloeiing) te worden als een drachtig rund dal hel placebo vaccin was 
toegediend. Ook de hoeveelheid uitgescheiden bacteriën verschilde niet 
significant; slechts de dieren die nog niet drachtig waren op het moment van 
vaccinatie hadden een vijf maal zo lage waarschijnlijkheid om uitscheider te 
worden dan de placebogroep. Dieren (drachtig of niet drachtig) die al waren 
besmet op het momenl van vaccinatie waren niel beschermd: hel aanlal 
uitscheiders en de mate van uilscheiding verschilde niet van dieren uil de 
placebogroep. Dit bevestigt eerdere studies bij geiten waarin is aangetoond dat 
bij (niet-drachtige) diefen die al besmet zijn op het moment van vaccinatie, het 
vaccin de uilscheiding niet voorkomt of reduceert. Als mogelijke verklaring voor 
het falen van het vaccin bij drachtige dieren wordt een nadelig effect van de 
drachtigheid op de immuunrespons na vaccinatie genoemd (mogelijke 
immunodepressie vooral door remming van de T-helper 1 type Immuunrespons). 
Vaccinatie is derhalve het meest effectief in niet-besmette kuddes, met name bij 
niel drachtige dieren. 
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Studies (zowel veldstudies als experimentele infecties) over de toepassing en het 
effect van hel vaccin bij drachlige (niet-besmelte of besmette) geiten zijn ons niet 
bekend. 
Wanneer desondanks het bovenstaande een effect te verwachten zou zijn, zal 
dat minstens 5-6 weken na de eersie vaccinatie kunnen optreden (twee maal 
toedienen met een Interval van 3 weken). 

Waarschijnlijk kan hel vaccin wel zonder veel bijwerkingen worden toegepast bij 
drachtige dieren. In de huidige bijsluiter beveelt de fabrikant het vaccin niet te 
gebruiken bij drachlige dieren, fvlomenleel wordt de aanvraag voor registralie 
door de fabrikant uitgebreid om ook het gebruik van het vaccin bij drachlige 
dieren mogelijk te maken. 

Advies CVl: 
Op basis van de bovenstaande argumenten zijn wij van mening dat de 
toepassing van het vaccin bij drachtige dieren niet leidt tot het gewenste effect 
van een reductie van hel aantal uitscheiders en de mate van uitschèiding per 
dier. Dit ongeacht of de test-negatieve dieren besmet dan wel niel besmet zijn op 
het moment van de vaccinatie. 

Vraag 2: Hel deskundigenadvies van 10 december 2009 geeft aan dat op 
gevaccineerde bedrijven niet besmette drachtige dieren gespaard kunnen 
worden. Zij geven in overweging dat op zwaar besmette gevaccineerde bedrijven 
de drachtige dieren wel geruimd kunnen worden omdat er een aantal dieren 
onterecht niel drachtig of niet besmet verklaard zal zijn. Besmette drachlige 
dieren vormen een risico. Het onderscheid tussen zwaar en niel zwaar besmette 
bedrijven is arbitrair en zou op 50% gesteld kunnen worden. Graag zou de 



minister van het CVl de grens tussen zwaar besmet en licht besmet nader 
uitgewerkt zien en een onderbouwd advies ontvangen over de le kiezen grens 
(percentage besmette dieren). 

Onderbouwing van het advies: 

De situatie op gevaccineerde bedrijven is aanzienlijk gecompliceerder dan op niet 
gevaccineerde bedrijven. Serologische monitoring (waarvan de waarde ook ter 
discussie kan worden gesteld) naar de prevalentie is onmogelijk. Bovendien is 
niel te achterhalen of deze bedrijven op hel momenl van vaccinatie al besmet 
waren, waardoor m.b.l. de uitschelding hel effect van de vaccinatie bij reeds 
besmette dieren geen toegevoegde waarde heeft. 

c 

Op basis van de huidige ervaring in Nederiand en literatuurgegevens voorkomt 
hel vaccin in het grootste deel van de populatie abortus, waardoor een uilstool 
van miljarden bacteriën wordl voorkomen, maar bij besmette dieren kunnen nog 
aanzienlijke hoeveelheden bacteriën worden uitgestoten, vooral bij de normale 
partus. Dil vormde de basis voor hel advies van de deskundigengroep alle 
drachtige dieren af le voeren. In tweede termijn is de oplle van hel afvoeren van 
alleen de besmette drachtige dieren op gevaccineerde bedrijven aan de 
deskundigengroep voorgelegd. 

De slalus besmet of niet-besmet van individuele, drachtige dieren op een besmet 
bedrijf kan op dil moment niel anders worden bepaald dan door een eenmalig 
onderzoek van een melkmonster of een vaglnaalswab (indien niet-melkgevend) 
met een PCR-test. Zoals bij vraag 1 al is aangegeven is de negatieve uitslag van 
deze tesl bij gezonde dieren geen garantie dal hel dier niet besmet is. 
Uit literatuurgegevens (o.a. Rousset et al. 2009. Coxiella burnelii shedding roules 
and antibody response afler outbreaks of Q-fever-induced abortion in dairy goat 
herds. Appl.EnvIronm. Microbiol. 75: 428-433) is af le leiden dat zelfs na een 
abortus of een normate parlus besmette dieren inlermilterend uitscheiden en het 
noodzakelijk Is om dieren herhaald te bemonsteren en bovendien nog monsters 
te nemen van alle bekende uitscheidingsroutes (zowel faeces, melk en 
vaginaalswabs) om vals negatieve resultaten te beperken. 
Een eenmalige bemonstering van een enkel monster zal dus leiden lol een 
aanzienlijk aanlal vals negatieve uitslagen. Dit is nog meer van toepassing in de 
periode voor de partus. 
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Het deskundigenoverieg heefl aangegeven dal het ruimen van alle drachtige 
dieren op alle besmette gevaccineerde bedrijven leidt tol hel afvoeren van niet-
besmette dieren en dat er, indien mogelijk, verschil zou kunnen worden gemaakt 
tussen bedrijven met een hoge prevalentie en een lage prevalentie. Immers, een 
bedrijf dat positief is bevonden via de tankmelkmonitoring zou positief bevonden 
kunnen zijn door slechts (een) enkele hoge uitschelder(s). Op bedrijven met een 
zeer lage prevalentie zou dan ook het aantal test-negatieve, maar wel besmette 
dieren lager zijn. Het CVl Is van mening dat onderscheid lussen hoog en laag 
besmette bedrijven niel is te relateren aan de tankmelkuitslag. Het onderscheid 
zal dus moeten worden gemaakt op de nog uit te voeren PCR-testen, Indien 
besloten wordt le gaan testen op gevaccineerde bedrijven. Een vooraf 
vastgestelde grens met belrekking tot het aanlal test-positieve dieren om dil 
onderscheid te maken is volgens hel CVl onmogelijk: elke grens Is arbitrair en 
juridisch aanvechlbaar. 



Advies CVl: 
Het CVl is van mening dat indien hel voorzorgprincipe wordt gehanteerd en naar 
een maximale reductie van de uitscheiding op gevaccineerde bedrijven wordt 
gestreefd het ruimen van alle drachlige dieren de juiste optie is. Wij realiseren 
ons dat hierbij onbedoeld onbesmette dieren zullen worden opgeofferd. 

Het maken van een absoluut onderscheid tussen besmette dieren en niel 
besmette dieren op deze bedrijven is niel mogelijk, omdat op basis van het 
onderzoek van één monster op een eenmalig tijdstip voor een abortus of een 
normale partus er een grote kans bestaat op vals-negatieve testuitslagen. Deze 
kans is met de huidige kennis en op korte termijn niet te kwantificeren 

In conclusie: 
Uw vraag om een onderbouwd percentage test-positieve dieren te geven voor hel 
maken van een onderscheid lussen hoog en laag besmette bedrijven, naar 
aanleiding van de opening die is geboden in het aanvullend advies van de 
deskundigen, is op dit moment gezien alle onzekerheden die wij hierboven 
, , . - • - ' .... •, V .. , " " Centraal Veterinair Instituut van 

hebben aangegeven onmogelijk le beantwoorden. ^^ ^^i^ ^̂  ̂ ^ 

Met vriendelijke groet, 13 december 2000 
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_: ^ __ _ ^oiy-
Van: , ' 

Verzonden: donderdag 17 december 2009 15:24 

Aan: 

Onderwerp: 20091217 1524 Uitnodiging Basisoverieg Q-koorts 18 december as 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: Uitnodiging Basisoverieg Q-koorts.doc 

Geachte Leden van het Basisoverieg, 

Graag nodigen wij u uit voor een basisoverieg Q-koorts. Het overleg zal plaatsvinden op het minsterie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Bijgaand treft u hiervoor de agenda 

Overleg; Basisoverieg Q-koprts 
Datum; Vrijdag 18 oktober 2009 
Tijdstip; 10.30 uur t/m 11.30 uur 

Locatie; LNV-gebouw, Recreatiezaal 
Opmerkingen; In verband met de renovatie 

van het gebouw is het helaas niet mogelijk om 
parkeerplaatsen te reserveren. 

Legitimatieplicht ln verband met de legitimatieplicht verzoeken 
wij u vriendelijk te legitimeren door middel 

van een geldig identiteitsbewijs. 

Met vriendelijke groet. 

Ministens van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 
Bureau CVO 

Website: v.' w w. m i n l n v, n l 

4-5-2012 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

De Leden van het Basisoverieg 

agenda 
Omschrijving 

Vergaderdatum en -t i jd 

Vergaderplaats 

Kopie aan 

Directie Voedsel, Dier en 
Consument 
Bureau VDC 

Prins Clauslaan 8 
2595 AJ DEN HAAG 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 
www.minlnv.nl 

Contactpersoon 

Agenda t.b.v. bespreking Q-koortssituatie met het 
Basisoverieg 

Bespreking Q-koortssituatie 
18 december 2009, 10.30 uur 
LNVrgebouw, recreatieruimte 
DC 

11.30 uur Datum 
16 december 2009 

Bijlagen 
1 

Voorstel voor een agenda voor het Basisoverieg. 

1. Opening / Mededelingen 
2. Stand van Zaken Q-koorts 
3. Aanvullende maatregelen (zie ook bijlage 1) 

20091216152745_0009.2764.CPM bijlage 09.2764.CPM bijlage 
l.PDF 3.pdf 2.pdf 

09.2764.CPM bijlage 20091215150546_00 
l.pdf l.PDF 

4. Organisatie van het ruimen 
5. Communicatie 
6. Rondvraag 

Bijlagen: 
- Brief aan de Tweede Kamer betreffende Q-koorts d.d. 16 december 2009 
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Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA DEN HAAG 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/aliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 
Prins C'auslaa.n 8 
2595 AJ Den Haag 
Postbus 20401 
2500 EK Oen Haag 
v;vnv.min'nv.nl 

Datum 16 december 2009 
Betreft Q-koorts 

Onze referentie 
VDC 09.2595/CPM 

Geachte Voorzitter, 

Met deze brief informeren wij u nader over de bestrijdingsmaatregelen zoals deze 
In de brief van 9 december en het Algemeen Overieg van 10 december 
jongstleden reeds zijn aangekondigd. Om te komen tot een goede bestrijdings
aanpak hebben wij ten aanzien van het testen van dieren en de dodingsmethode 
van dieren aanvullend advies gevraagd aan de deskundigen. Dit advies hebben v/ij 
dinsdag 15 december 2009 ontvangen en is als bijlage bijgevoegd bij deze brief. 
Ook gaan v/ij in deze brief in op onze communicatiestrategie zoals toegezegd in 
het Algemeen Overieg van 1 oktober en 11 november j l . 

In het advies van 4 december geven deskundigen aan dat de reeds ingezette 
maatregelen een positief effect zullen hebben op de vermindering van het aantal 
mensen dat ziek zal worden door Q-koorts. Cruciaal in ons beleid is en blijft de 
verplichte vaccinatie van melkgeiten en melkschapen. De eerste indrukken zijn 
positief, maar hoe groot het daadwerkelijke effect is van dit vaccin kunnen we pas 
evalueren na het lammerseizoen 2010. Doorde beperkte beschikbaarheid van het 
vaccin kon in 2009 slechts een deel van de dieren in Nederiand gevaccineerd 
worden. Daarmee moeten v/e rekening houden bij de te nemen maatregelen. De 
deskundigen geven ook aan dat met de huidige aanpak, besmette bedrijven 
tijdens het komende lammerseizoen toch nog een risico kunnen vormen voor de 
volksgezondheid. VVij hebben besloten dit risico te verkleinen, zoals ook 
aangegeven In het Algemeen Overieg van 10 december j l . 

Ruimen 
Een pakket van maatregelen dat de bescherming van de volksgezondheid 
maximaliseert en het aantal te doden dieren minimaliseert, verdient de voorkeur. 

In onze brief van 9 december j l . hebben v/e aangekondigd dat op besmette 
bedrijven drachtige dieren geruimd zullen moeten worden. Ons streven is om zo 
min mogelijk gezonde en gevaccineerde dieren te doden. Daarom hebben v;ij de 
deskundigen advies gevraagd over de mogelijkheid om op besmette bedrijven 
onderscheid te maken tussen besmette en niet-besmette dieren. 

Leven 
van het land, 
geven 
om natuur. 
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Het deskundigen advies is klip en klaar; "Het maken van een absoluut 
onderscheid tussen besmette dieren en niet besmette dieren op deze bedrijven is 
niet mogelijk, orndat op basis van het onderzoek van één monster op een 
eenmalig tijdstip voor een abortus of normale partus er een grote kans bestaat op 
vals-negatieve uitslagen" 
Gezien dit advies en met het oog op de mogelijke gevolgen voor de 
volksgezondheid rest ons helaas niets anders, dan op besmette bedrijven 
(gevaccineerd en niet-gevaccineerd) alle drachtige dieren te ruimen. Dit om te 
voorkomen dat tijdens het snel naderbij komende lammerseizoen opnieuw veel 
bacteriën in het milieu worden gebracht. 
Omdat Q-koorts via sperma van besmette bokken overgedragen kan v/orden op 
Q-koortsvrije vrouwelijke dieren, v/orden op besmette bedrijven alle mannelijke 
dieren geruimd. 

Ministerie van Landbouv;, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 0'9.2695/CPM 

c 

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) begint maandag 21 december met het 
ruimen van drachtige dieren op besmette bedrijven. Uit het advies van de 
deskundigen van 15 december (bijlage 2) blijkt dat het vervoer van drachtige 
dieren naar het slachthuis vanuit dierenwelzijns- en volksgezondheidsoogpunt 
onwenselijk Is. Het vervoe/en van levende drachtige dieren kent volgens de 
deskundigen onaanvaardbare risico's, omdat tijdens het vervoer van de dieren 
abortus niet is uit te sluiten. Zij ontraden deze optie óók om onnodige risico's voor 
vervoerders, slachthuispersoneel en eventuele omwonenden te verrfiinderen. Er is 
hierdoor helaas geen andere mogelijkheid dan om de dieren op de bedrijven te 
doden en ter destructie aan te bieden. 

Op 55 besmette bedrijven bevinden zich in totaal 64.000 melkgeiten, v/aarvan 
ongeveer 34.500 dieren drachtig zijn. Omdat dieren niet voortdurend uitscheiden, 
zijn waarschijnlijk nog niet alle besmette bedrijven in beeld. Door toepassing van 
het tankmelkonderzoek (eens per twee weken) is de verwachting dat we tot het 
eind van de lammerperiode nog regelmatig zullen v/orden geconfronteerd met 
nieuv/e besmette bedrijven. 

Niet-drachtige vrouwelijke dieren op besmette bedrijven worden niet geruimd. Het 
ruimen van deze dieren heeft geen toegevoegde waarde voor de volksgezondheid, 
immers slechts bij het lammeren komen grote hoeveelheden bacteriën vri j . Voor 
deze dieren zal een lévenslang fokverbod v/orden ingevoerd. 

Over iae Maatreaelen 
Tankmelkonderzoek 
De frequentie van het tankmelkonderzoek is hoger geworden. Alle houders van 
meer dan 50 melkgeiten- of melkschapen zijn sinds maandag 14 december 
verplicht om tenminste elke twee weken een tankmelkmonster te laten 
onderzoeken op aanv/ezigheld van Coxiella burnetii. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren en het Centraal Veterinair 
Instituut (CVI). Bij een positieve uitslag van het tankmelkonderzoek, v/orden 
zowel de veehouder als de VWA geïnformeerd en v/ordt het bedrijf verdacht 
verklaard. De maatregelen gelden vanaf het moment dat de verdenking ingaat. 
De VWA bezoekt vervolgens het bedrijf en neemt een nieuv/ monster dat door het 
CVI v/ordt getest. 
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Als, na bevestiging van het CVI, blijkt dat de Q-koortsbacterie in de melk 
aanv/ezig is, wordt een bedrijf besmet verklaard. De veehouder, de burgemeester 
en de GGD ontvangen dan een brief van de VWA. 

Ministerie van LandlJouv;, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Meldpl icht 
Op grond van de Gezondheids- en Welzijnswet (GWWD) zijn veehouders, 
dierenartsen en alle andere betrokkenen verplicht om verschijnselen van een 
besmettelijke dierziekte te melden aan de VWA. Na een melding van een 
verdenking op basis van afwijkende abortusaantallen bezoekt de VWA het bedrijf 
en neemt dan een monster van de tankmelk. Als na onderzoek bij het Centraal 
Veterinair Instituut blijkt dat de Q-koortsbecterie in de melk aanwezig is, v/ordt 
het bedrijf besmet verklaard. 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CPM 

Mora tor ium op u i tb re id ing 
Vorige week hebben wij u geïnformeerd dat wij op 9 december een moratorium op 
uitbreiding hadden afgekondigd in 5 km zones rondom een besmet verklaard 
bedrijf. Wij hebben besloten deze regeling te laten vervallen en over te gaan op 
een moratorium Voor alle bedrijven in héél Nederiand. De reden hiervoor is dat 
dieren niet voortdurend dè Q-koortsbacterie uitscheiden, waardoor niet alle 
besmette bedrijven tijdig zullen worden herkend. De verv/achting is dat v/e de 
komende maanden, tot het eind van de lammerperiode, nog met nieuwe besmette 
bedrijven geconfronteerd v/orden. Voor alle bedrijven met meer dan 50 
melkgeiten of schapen geldt daarom dat zij niet uit mogen breiden en dat zij 
alleen gevaccineerde dieren aan mogen voeren v/aarbij het referentiéaantal dat is 
opgegeven in de novembertelling niet overschreden mag v/orden. 

Fokverbod 
Hoewel de meeste dieren al gedekt zijn, wordt er een algeheel fokverbod Ingesteld 
voor alle bedrijven met meer dan 50 melkgeiten of melkschapen. Omdat besmette 
dieren niet voortdurend de bacterie uitscheiden, zal ook een deel van de nu vrije 
bedrijven nog besmet verklaard worden. Ook op deze bedrijven zullen drachtige 
dieren geruimd v/orden. Om zo min mogelijk dieren te moeten doden, hebben v/e 
voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven een fokverbod ingesteld tot 1 juli 
2010. 

Mest - en hyg iënemaatregelen 
Op besmette bedrijven gold een uitmestverbod gedurende de lammerperiode, tot 
30 dagen na afloop van de lammerperiode. Vervolgens mocht de mest na 
90 dagen afgedekte opslag uitgereden worden op het land. Voor besmette 
bedrijven gaat een verbod gelden op het uitmesten van de stal vanaf het moment 
dat de dieren v/orden geruimd tot 30 dagen daarna. De overige maatregelen 
blijven gelijk. 

Omdat bedrijven die nu nog vrij zijn in de loop van de komende maanden toch 
nog besmet kunnen blijken, worden de mest- en hygiënemaatregelen ook voor 
alle andere melkgeiten- en melkschapenbedrijven van kracht. Voor alle bedrijven 
geldt dat de mest 90 dagen afgedekt moet worden opgeslagen op het eigen 
bedrijf, alvorens de mest mag v/orden afgevoerd. 

Bezoekersverbod 
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Sinds juni 2008 geldt voor veehouders van besmette bedrijven dat zij geen 
bezoekers mogen ontvangen In de stal. Alleen mensen die vanv/ege hun beroep 
op het bedrijf langskomen, mogen in stallen van besmette bedrijven komen. 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkv/alitelt 
Directie Voedsel, D;er en 
Ccnsument 

Vervoersbeperkingen 
Sinds 1 oktober 2009 geldt dat besmette bedrijven geen dieren mogen afvoeren 
naar andere melkleverende bedrijven. Afvoer van dieren naar het slachthuis en 
van jonge dieren naar een afmestbedrijf is v/el toegestaan. Aanvullend op de 
reeds geldende vervoersbeperkingen van besmette bedrijven v/ordt ook de afvoer 
van jonge dieren naar opfokbedrijven verboden. Besmette bedrijven mogen alleen 
gevaccineerde dieren aanvoeren van vrije bedrijven. In het huidige pakket aan 
maatregelen past ook uitbreiding van deze laatste maatregel naar vrije bedrijven. 
De regel v/ordt nu dat op alle bedrijven alleen aanvoer van gevaccineerde dieren 
is toegestaan. 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VOC 09.2695/CPM 

Andere bedr i jven m e t schapen en gei ten 
De maatregelen op melkgeiten en melkschapenbedrijven gaan heel ver om te 
voorkomen dat tijdens het lammerseizoen van 2010 veel bacteriën worden 
uitgescheiden. Tegelijkertijd v/eten we dat Q-koorts ook bij andere schapen en 
geiten, bijvoorbeeld op kinderboerderijeii, voor kan können. Q-kborts komt ook 
voor bij heel veel andere diersoorten, zoals katten, runderen eh paarden. In het 
advies van 24 juli 20Ó9 geven de deskundigen aan dat de bron van de Q-koorts-
epiidemie in Nederiand gevonden kari v/orden in de nnelkgeiten- en melkschapen
houderij. De maatregelen, en oók de aanvullende maatregelen zijn daarom alleen 
op deze categorie bedrijven gericht. Er is vooralsnog geen aanleiding orn het 
maatregelenf)akket uit te breiden naar andere houders van schapen en goiten. We 
houden de situatie op alle andere bedrijven dan melkgeiten- en rrielkschapen-
bedrijven nauv/lettend in de gaten met verschillende onderzoeken. Wanneer de 
situatie met betrekking tdt andere diersoorten of houderijvormen veranderd en 
een aanpassing van het beleid nodig is, berichten vvij hierover. 
Hoewel de deskundigen van oordeel zijn dat de risico's liggen bij de grotere 
bedrijven, willen we toch ten spoedigste een aanvullend advies vragen aan de 
deskundigen over kinderboerderijen en andere bedrijven met een publieksfunctie 
en u daarover informeren. 

Begeleiding 
Zowel de ziekte als de aangekondigde bestrijdingsaanpak kan sociaal-emotionele 
en psychosociale gevolgen hebben voor patiënten, veehouders, omwonenden en 
de uitvoerders van het beleid. Veehouderijbedrijven zijn vaak familiebedrijven. De 
maatregelen zijn voor deze families heel ingrijpend. In deze fase van de 
bestrijding Is het van sommige maatregelen nog onduidelijk wat dit precies zal 
betekenen voor de veehouders en hun gezinnen. 
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De maatregelen, zoals het ruimen van dieren en de onzekerheid over wat 
bepaalde maatregelen precies zullen betekenen maakt deze periode een moeilijke 
periode voor de veehouder en zijn gezin. Wij zijn ons hier bev/ust van. 
Voor sociaal-emotionele problemen is begeleiding nodig. Deze begeleiding v/ordt 
vooral Informeel en vrijwillig geboden vanuit de directe omgeving van de 
veehouder en zijn gezin. Bijvoorbeeld ondersteuning en begeleiding door familie, 
vrienden, kerk, agrarische organisaties. In sommige gevallen, bij psychosociale 
problematiek, kan echter specifieke hulp nodig zijn. Deze specifieke zorg wordt In 
de regio gecoördineerd door de GGD. De GGD zorgt in overieg met LNV en LTO 
dat er bij de veehouders en hun gezinnen informatie vertrekt wordt over de 
verschillende Instanties waar veehouders en hun gezin contact mee op kunnen 
nemen als daar behoefte aan is. Indien nodig zal de wijkverpleegkundige/sociaal 
verpleegkundige bij de veehouder en zijn gezin langs gaan om na te gaan of er 
aanvullende specifieke hulp nodig is. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 20C9 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CPM 

Communicat ie 
De communicatie over Q-koorts en de (nieuwe) inzichten over deze ziekte zal 
transparant gebeuren. Tijdens het Algemeen Overieg van 1 oktober en dat van 
11 november hebben wij toegezegd u een communicatiestrategie Q-koorts toe te 
sturen. Deze is in samenv/erking met partners ontv/ikkeld en gericht op het 
inzetten van een éénduidige commynicatie bij de start van het lammerseizoen. 

C 

Inmiddels echter hebben wij op basis van adviezen van deskundigen besloten om 
alle drachtige dieren van besmette bedrijven te ruimen. Uiteraard is dit van 
invloed op de cohimunicatiestrategle. D.oel van deze communicatie is om 
transparant te zijn, onrust te voorkonién en draagvlak te creëren voor de 
maatregelen die de overheid neemt om mensen te beschermen. Hierbij v/ordt 
rekening gehouden met alle volksgezqndheidsaspecten en het welzijn van 
betrokken professionals, zoals veehouders. De Rijksoverheid neemt het voortouv/ 
in de communicatie mét bestuurders, GGD'en, zorgverieners, veehouders en 
omwonenden van besmette bedrijven. 

Eerder was afgesproken dat regionale en lokale partijen dat vooral zouden doen. 
Het was echter niet reëel te verv/achten dat deze partijen zich op zo'n korte 
termijn adequaat konden voorbereiden. Wij sturen deze week een brief uit naar 
alle burgemeesters in Nederiand, de Commissarissen van de Koningin, diverse 
koepels van zorgverieners, alle GGD'en en de omv/onenden van besmetverklaarde 
bedrijven om hen te informeren. 

Daarna zal de communicatie over Q-koorts op lokaal niveau v/orden opgepakt. Uit 
diverse onderzoeken is immers gebleken dat mensen informatie van instanties die 
ook fysiek in hun nabijheid zijn beter tot zich nemen. Daarnaast kan de lokale 
behoefte aan Informatie sterk verschillen. De Rijksoverheid gaat daarbij 
ondersteunen, dan v/el faciliteren. 

In de communicatie over Q-koorts onderscheiden v/e zes doelgroepen: 
1. professionals in de humane en veterinaire sector (bijv. GGD'en, eerste- en 

tv/eedelijns 
zorgverieners, bedrijfsartsen) 

2. beroepsmatige melkgeiten en -schepenhouders en hun gezin 
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3. burgers (bijv, omwonenden van besmette bedrijven, recreanten en toeristen, 
patiënten met chronische klachten) 

4. mensen die op andere v/ijze beroepsmatig een verhoogd risico lopen 
5. bestuurders 
6. hobbydierhouders en bedrijven met een publieke functie (zoals 

kinderboerderijen, zorgboerderijen, bedrijven met "lammetjesaaidagen") 
De afgelopen weken zijn de doelgroepen en de wijze waarop zij kunnen v/orden 
benaderd in kaart gebracht. 

Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkv/aliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09.2695/CPM 

( • ; : 

De publiekscommunicatie op dit moment is vooral gericht op het informeren van 
de omwonenden, hun lokale en regionale autoriteiten en de intermediairs over de 
maatregelen. Daarbij is de boodschap dat het besmettingsrisico in deze periode 
uiterst gering is. 
Het is belangrijk pm vlak voor de start van het lammerseizoen de publiek-
communicatle te intensiveren, ondanks dat nu veel drachtige dieren v/orden 
geruimd. Er wordt hierbij extra aandacht geschonken aan het scheppen van reële 
verwachtingen over het ingezette beleid en tevens om ongefufideerde onrust te 
voorkomen. 

Uit de afgelopen jaren is bekend dat in de lammerperiode meer mensen ziek 
v/orden. Het is (ondanks de aanvullende maatregelen die we nemen) niet uit te 
sluiten dat mensen in februan 20 i0 ziek vvorden door bacteriën die al 
wijdverspreid in het niilieu zitteii, dan v/el bacteriën die afkomstig zijn van 
bedrijven die nu nog niet worden herkend bij de tankmelkmonitoring. Het blijft 
dus belangrijk dat mensen in het voorjaar van 2010 op de hoogte zijn van de 
verschijnselen van Q-koorts opdat zij tijdig hulp zoeken bij klachten die mogelijk 
v/orden veroorzaakt door Q-koorts. De GGD'en zijn op de hoogte van de 
"communicatie toolkit' van hét RIVM die vooral gericht is op professionals. Wij zien 
de GGD'en als regisseur in de regio om eenduidige communicatie over 
gezondheidsrisico's en handelingsmogelijkheden mét burgers, professionals en 
bestuurders te faciliteren, met ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Wij hebben 
de burgemeesters gevraagd om, in het kader van hun verantwoordelijkheid 
conform de wet Publieke Gezondheid, de GGD'en de opdracht te geveri om deze 
rol te vervullen en daarbij gebruik te maken van de landelijk ontwikkelde 
communicatiemiddelen. 

Hiervoor zijn de volgende communicatiemiddelen ontv/orpen: 

1) Geografische kaart die inzicht biedt in de gebieden v/aar mensen een 
mogelijk verhoogd risico lopen op besmetting 

Inmiddels is dit kaartje gepubliceerd op de website van het RIVM en de VWA. Het 
kaartje geeft via cirkels de gebieden aan v/aar Q-koorts is aangetroffen op 
melkgeiten- of melkschapenbedrijven en v/aar mensen mogelijk een verhoogd 
risico lopen op een besmetting met Q-koorts. In het midden van de cirkels staan 
de besmette bedrijven v/eergegeven met een stip. Dit kaartje zal worden 
aangepast op geleide van de uitslagen van de tankmelkmonitoring. Ook worden 
de adressen (maar niet de namen) van de besmette bedrijven bekend gemaakt op 
de website van de VWA. 
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2) Website Q-koorts (www.qkoortsinnederland.nl) 
De informatie over Q-koorts verandert door alle nieuv/e onderzoeksresultaten en 
beleidswijzigingen snel. Wij hebben ervoor gekozen om één v/ebsite (portal) te 
maken. Via deze site kunnen bezoekers (afhankelijk van hun Informatiebehoefte) 
snel dooriinken naar de relevante v/ebsites over Q-koorts. 

3) Communicatietoolkit RIVM 
Het RIVM ontwikkelt een 'toolkit Q-koorts'. Deze toolkit bestaat uit diverse 
materialen met breed gedragen, wetenschappelijk onderbouwde informatie over 
Q-koorts. Deze online toolkit wordt beschikbaar gesteld aan alle intermediairs en 
lokale en regionale bestuurders. Met het gereedschap in de toolkit kunnen zij hun 
publieksvooriichting invullen. De toolkit zal vóór het lammerseizoen van 1 januari 
2010 beschikbaar zijn en v/ara nodig op geleide van nieuwe inzichten 
v/orden aangepast. 

4) Brieven 
Veehouders, burgemeesters en GGD'en worden door middel van een brief van de 
VWA geïnformeerd over de besmetstatus van bedrijven. Omwonenden van nieuv/e 
besmette bedrijven krijgen een brief van de ministeries van VWS en LNV. 

5) Nieuwsbrieven 
De ministeries van LNV en VWS zullen zo vaak als nodig is een digitale nieuwsbrief 
Q-koorts verspreiden aan oa. de GGD'en, de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
en koepelorganisaties van medische en veterinaire professionals. De nieuwsbrief 
biedt inzicht in nieuwe onderzoeksresultaten, mogelijke beleidswijzigingen en 
achtergrondinformatie naar aanleiding van vragen van gemeentelijk en provinciale 
bestuurders. 

6) Overleg 
In 2008 en 2009 is gebleken dat er behoefte is aan verschillende vormen van 
overieg: regionaal overleg, centraal bestuuriijk overieg en een overieg binnen de 
veterinaire sector (basisoverieg). 

Regionaal overleg 
Afhankelijk van de behoefte van de regio's zullen wij regionale overieggen 
ondersteunen. Het Ministerie van LNV zal vla haar Directie Regionale Zaken 
ondersteuning bieden aan bestuurders in de regio. Voor het ministerie van VWS 
zijn dit de regionaal arts consulenten (raccers), die een spil vormen tussen het 
ministerie van VWS, het RIVM en de regio. 

Naar aanleiding van de keuzes zoals weergegeven In deze brief hééft het Rijk 
initiatief genomen voor de organisatie van bijeenkomsten voor betrokken 
bestuurders In de regio, eind deze v/eek. Daarna wordt bezien hoe overleg in de 
toekomst vorm krijgt. 

Bestuurlijk overleg 
In de komende periode zal eenmaal per maand een landelijk bestuurlijk overleg 
plaatsvinden waar, naast de ministeries van LNV, VWS en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, de VWA, het RIVM, de VNG, GGD-NL en een afvaardiging van 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/aliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC 09.269S/CPM 
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burgemeesters en wethouders en GGD'en zal deelnemen. De Vi^G en GGD-NL 
coördineren deze afvaardiging. 

Basisoverieg 
Het basisoverieg is een wederzijds informerend overieg tussen het ministerie van 
LNV en de landbouwsector. VVarineer er sprake Is van een aanpassing van het 
beleid of wanneer verschillende partijen uit de veterinaire sector aangeven 
behoefte te hebben aan informatie, wordt een basisoverieg georganiseerd door 
het Ministerie van LNV. In het basisoverteg zijn alle betrokken veterinaire 
koepelorganisaties vertegenwoordigd. 

Ministerie van Landbouv/, 
Natuur en Voedselkv/aliteit 
Directie Voedsel, Dier en 
Consument 

Datum 
16 december 2009 

Onze referentie 
VDC09.2595/CP,--' 

Wij hebben u met deze brief een overzicht gegeven van de verdergaande aanpak 
waarmee Q-koorts wordt bestreden. De nieuv/e maatregelen treden woensdag 
16 december In werking. 
VVij realiseren ons dat we met dit maatregelenpakket buitengewoon ingrijpende 
interventies plegen die voor veehouders en hun gezin, vele burgers, professionals, 
medewerkers van uitvoerende diensten geen gemakkelijke opgave vormen. Wij 
achten het pakket gelet op de door de deskundigen uitgebrachte adviezen 
onafwendbaar. Velen zullen zvvare weken tegemoet gaan. Wij zullen binnen de 
grenzen van onze verantv/oordelijkheden en mogelijkheden ondersteuning bieden 
bij dc uitvoering van de maatregelen en de bijbehorende nazorg. 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT, 

DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, 
WELZUM EN SPORT, 

\ . dr. A. Klink 
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Van: 

Verzonden: dinsdag 22 december 2009 14:50 

Aan: 

Onderwerp: 20091222 1450 Stukken voor bestuuriijk overieg LTO Nederiand en LNV d.d. 23 dec'09, 
16.00 uur, LNV den Haag 

Bijlagen: Notitie overieg LTO LNV d.d. 23 dec'09.doc; Bijlage 1 notitie LTO LNV d.d, 23 dec'OQ.doc; 
Bijlage 2 notitie LTO LNV d.d. 23 dec'09.doc 

Mevrouw 

Op verzoek van dhr. . mail ik de LTO notitie en bijlagen voor het bestuuriijk overieg d.d. 23 
dec'09. 

Tot zover, 

©zlto.nl 

www.zlto.nl 

^ ^ Denk aan het milieu voordat u deze,e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 
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LTO Nederland Z JLaüLLAi^ieaeriana c^o^ 

Notitie voor bestuurli jk overleg 'Q-koorts' van LTO Nederland met LNV 
LTO-delegatie; . _ 

Datum; 22 december 2009 

Op 18 december 2009 heeft de overheid aanvullende overheidsmaatregelen bekend 
gemaakt die op 16 december 2009 bekend zijn gemaakt. De aanvullende maatregelen zijn 
gebaseerd op adviezen van een deskundigenteam onder leiding van het RIVM. In reactie 
heeft LTO Nederland (17 december 2009) het onvermijdelijke van de aanvullende 
maatregelen erkent vanwege de grote gevolgen van Q-koorts op de volksgezondheid. LTO 
Nederland blijft van mening dat de proportionaliteit volledig uit het oog is verloren. De 
getroffen melkgeiten- en melkschapenhouders hebben in één klap het hele 
toekomstperspectief van hun bedrijf zien verdwijnen. Daarnaast hebben de afgekondigde 
overheidsmaatregelen ook grote gevolgen voor alle melkgeiten- en (melk)schapenbedrijven. 

Na de bijeenkomst van minister Verburg met de melkgeiten- en melkschapenhouders in 
Wijchen d.d. 16 december 2009 heeft LTO Nederland een landelijk adviesteam opgericht. 
Het landelijk adviesteam onder leiding van dhr ' O) verzorgt samen met 
vertegenwoordigers van de RLTO's, toeleveranciers en dienstverieners de begeleiding van 
de getroffen geiten- en schapenhouders in de eerste lijn. Hierover vindt in de volle breedte 
afstemming plaats met het landelijke coördinatie team onder leiding van dhr.. LNV 
Zuid). Naar de mening van LTO Nederland heeft deze samenwerking in belangrijke mate 
bijgedragen aan het goede verioop van het doden en afvoeren van de drachtige dieren op de 
eerste drie bedrijven d.d. 22 december 2009. 

In dit bestuurlijk overleg wil LTO Nederland stil staan bij het toekomstperspectief voor zowel 
de getroffen melkgeiten- en (melk)schapenbedrijven als de melkgeiten- en 
(melk)schapensector. In de bijeenkomsten met geiten- en schap'enhouders zijn een groot 
aantal knelpunten naar voren gebracht, waarvan de belangrijkste knelpunten zijn 
opgenomen in bijlage 1. 

In het vervolg van deze notitie zijn de hoofdlijnen opgenomen van een vervolgaanpak, die 
gezamenlijk met de overheid dienen te worden vastgesteld. Na het vaststellen van deze 
hoofdlijnen kan de vervolgaanpak verder worden uitgewerk 

Essentie wettelijke overheidsmaatregelen d.d. 1 oktober t/m 18 december 2009 (bijlage 2) 

ln de bijlage is een overzicht opgenomen van de afgekondigde wettelijke maatregelen voor 
het bestrijden van Q-koorts melkgeiten 

• Uitslag van tankmelktest is bepalend voor het wettelijk besluit om melkgeiten- of 
melkschapenbedrijf Q-koorts besmet te verklaren 

• Belangrijkste maatregel is het ruimen van de waarschijnlijke bron van het verspreiden 
van de ven/vekker van Q-koorts: Drachtige geiten op besmette bedrijven 

• Het is onduidelijk in de overheidsmaatregelen op basis van welke wettelijke regeling 
een bedrijf met een positieve status een negatieve status wordt verleend 

• Het is onduidelijk van deze overheidsmaatregelen in welke mat zij zich verhouden 
met het acceptabel achten van het risico op de volksgezondheid 

• Het is onduidelijk welke afwegingen zijn gemaakt met de proportionaliteit van de 
maatregelen voor de melkgeiten- en (melk)schapensector 



LTO-béspreékpuht 1: Voorstel voor wettelijke maatregel vah realiseren negatieve status van 
positief bedrijf 

• De uitslag van de tankmelktest dient eveneens bepalend te zijn voor een te nemen 
wettelijk besluit om een positief melkgeiten- of melkschapen bedrijf de negatieve 
status te verlenen. De tankmelktest wordt tweewekelijks uitgevoerd. In overleg dient 
de overheid het aantal negatieve uitslagen óf een 'tijdsperiode' vast te stellen 
alvorens een bedrijf de status wordt verleend van negatief. 

LTO-bespreekpunt 2: Voorstel voor aanwas veestapel op positief bedrijf na verlenen 
negatieve status 

• De overheid verleent een ontheffing op het fokverbod voor gevaccineerde 
geitenlammeren. Vervolgens kan via eigen aanfok het aantal geiten weer op het 
oorspronkelijke aantal worden gebracht. 

• De overheid verieent een ontheffing op het verbod op de aanvoer van gevaccineerde 
melkgeiten afkomstig van negatieve bedrijven. 

LTO-bespreekpunt 3: Procedure voor versoepelen tijdelijke wettelijke maatregelen voor alle 
geiten- en schapenbedrijven 

• In de wettelijke maatregelen (vanaf 1 okt 2009) zijn een groot aantal tijdelijke 
maatregelen uit voorzorg opgenomen. LTO wil afspraken maken met de overheid 
over de duur van de tijdelijke maatregelen en ontheffing voor specifieke groepen 
bedrijven of deelpopulaties van de veestapel binnen bedrijven. Hierbij dienen de 
volgende twee criteria in acht te worden genomen; 

o Het opheffen van de tijdelijke maatregel óf het verienen van de ontheffing 
heeft slechts een beperkt effect op het verhogen van uitstoot van C. burnetti 

o Het opheffen van de tijdelijke maatregel of het verlenen van de ontheffing 
heeft een effect op het beperken van de gevolgschade van bedrijven 

• De tijdelijke maatregelen hebben gevolgen voor de bedrijfsvoering van de niet-
besmétte bedrijven. Afhankelijk van de bedrijfssituatie brengt dit meer of minder 
financiële schade met zich mee. LTO wil met de overheid bespreken op welke wijze 
ontheffingen op overheidsmaatregelen óf financiële compensaties worden 
vastgesteld, zodat de continuïteit van alle bedrijven wordt gewaarborgd. 

^ Op bedrijven met een positieve status worden alle drachtige dieren gedood en afgeruimd. Volgens 
het deskijndigenadvies (RIVM) is dit een 'plan van aanpak om bedrijven snel naar een negatieve 
status te geleiden'. Mocht de daaropvolgende tankmelktest positief blijven dan dient te worden 
overwogen de geiten- of schapenhouder te faciliteren in het versneld voor de slacht afvoeren van 
(risicogroepen onder de) niet-drachtige geiten. Op deze wijze wordt het bedrijf ondersteund in het zo 
snel mogelijk geleiden naar een negatieve status, waarna aanwas van de veestapel op het bedrijf kan 
plaatsvinden. 



• v . . 

Bijlage 1: Belangrijkste knéljpunten overheidsmaatregelen Q-koórts 

Positieve bedrijven 

• Ontheffing vervoersverbod voor specifieke situaties, waarin bijvoorbeeld dierenwelzijn in 
het geding is, in geval van bokjes of als er sprake is van twee locaties bij één bedrijf 
Voorstel is dat VWA aanspreekpunt heeft voor veehouders, die de situatie beoordeeld. 

• Duidelijkheid over duur van negatieve status en de lengte van het fokverbod. 
• Vervolgschade. Wat kunnen we nog met de niet-drachtige dieren die overblijven na de 

ruiming (bedrijfscontinuïteit)? 
• Veehouders willen inzicht in de resultaten van het onderzoek op monsters (swabs etc.) 

die de afgelopen maanden op deze bedrijven zijn genomen. 
• Onderzoek doen op gevaccineerde te euthanaseren lammeren. Waardevolle info over 

effectiviteit vaccin. 
• Individueel testen van specifieke doelgroepen. Doel is zo veel mogelijk gezonde 

dieren sparen. Van groot belang voor de continuïteit van de individuele bedrijven, maar 
ook van de sector algemeen. 

f" ^ Negatieve bedrijven 

Opheffen tijdelijk vervoersverbod. Beperken van aanvoer van geiten levert problemen 
op in de bedrijfsvoering van alle bedrijven. 
Negatieve bedrijven z.s.m. gaan vaccineren. 
Lengte fokverbod. Negatieve bedrijven van belang voor aanwas geruimde bedrijven. 

c 
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Bijlage 2: Wettelijke maatregelen bestrijding Q-koorts geiten- en schapenhouderijen v.a. 1 oktober 2009 

1 oktober 2009: 

- Ieder bedrijf met meer dan 50 dieren is verplicht deel te nemen aan de melkmonitoring. Dit betekent 
dat iedere twee maanden een melkmonster voor onderzoek op besmetting moet worden ingestuurd. 

9 december 2009: 

Q-koorts wordt in de Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten 
als besmettelijke dierziekte in de zin van art. 15 GWWD aangewezen. 
In de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten wordt een referentieaantal opgenomen en 
gedefinieerd; het aantal dieren opgegeven bij de novembertelling. 
Aanvoer\'erbod van dieren geldt voor: 

• verdachte bedrijven 
• besmette bedrijven 
• niet-besmette en niet-verdachte bedrijven met > 50 dieren die < 5 km. verwijderd zijn 

van een besmet bedrijf 
als: 
a. dieren niet zijn gevaccineerd, cn/of 
b. referentieaantal wordt overschreden 

Fokverbod geldt voor: 
• besmette bedrijven 

Attentie: in de toelichting wordt gesteld dat het fokverbod ook geldt voor verdachte bedrijven en 
niet-besmette en niet-verdachte bedrijven met > 50 dieren die < 5 km. venvijderd zijn van een 
besmet bedrijf terwijl in de regeling artikel 5.1.5b (fokverbod) niet van toepassing wordt verklaard in 
artikel 5.1.5, lid 1 en lid 3 (verdachte bedrijven en overige bedrijven < 5 km van besmet bedrijf) van 
de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten. 

14 december 2009: 

De verplichte melkmonitoring voor bedrijven met meer dan 50 dieren wordt verscherpt; iedere twee 
weken moet een melkmonster voor onderzoek op besmetting worden ingestuurd. 

16 december 2009: 

De tijdelijke maatregelen zijn bij besluit van 16 december 2009 gewijzigd. De tijdelijke maatregelen 
zijn na deze wijziging van toepassing op navolgende bedrijven: 

verdachte bedrijven 
besmette bedrijven 
alle bedrijven > 50 dieren 

Na wijziging gelden navolgende tijdelijke maatregelen voor navolgende bedrijven: 

• Melkmonitoring een keer per twee weken of zo veel vaker als de Minister wil voor 
verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren (art. 5.1.3) 

• Uitbreidingsverbod tot het referentiéaantal voor verdachte, besmette en alle 
bedrijven > 50 dieren (art. 5.1.5a) 
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Fokverbod voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren tot 1 juli 2010 (art. 
5.1.5b) 
Afvoer\'erbod voor verdachte en besmette bedrijven, behalve voor rechtstreeks naar 
slachthuis en voor lammeren < 4 wk. naar opfokbedrijf zonder dieren van andere 
bedrijven en naar afmestbedrijf (art.5.1.6.) 
Aanvoer\'erbod voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren, behalve als 
aangevoerde dieren zijn gevaccineerd en/of het referentieaantal niet vvordt 
overschreden (5.1.7.) 
IVIestafvoerverbod voor besmette bedrijven tot 30 dagen na ruiming en voor 
verdachte bedrijven vanaf begin lammerperiode tot 30 na afloop lammerperiode (art. 
5.1.8); 
Mestopslagplicht voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren; de uit de stal 
verwijderde mest wordt 90 dagen afgedekt opgeslagen op locatie (art. 5.1.9) 
Ongediertebestrijdings- en hygiënemaatregelenplicht voor verdachte en besmette 
bedrijven (art. 5.1.10) 
Bezoekersverbod voor verdachte en besmette bedrijven. 

18 december 2009. 19.Ó0 uur: 

De tijdelijke maatregelen zijn aangepast met een algeheel aanvoerverbod. 

Na deze wijziging luiden de tijdelijke maatregelen voor navolgende bedrijven: 

• Melkmonitoring een keer per twee weken of zo veel vaker als de Minister wil voor 
verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren (art. 5.1.3) 

• Uitbreidingsverbod tot het referentieaantal voor verdachte, besmette en alle 
bedrijven > 50 dieren (art. 5.1.5a) 

• Fokverbod voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren tot 1 juli 2010 (art. 
5.1.5b) 

• Afvoerverbod voor verdachte en besmette bedrijven, behalve voor rechtstreeks naar 
slachthuis en voor lammeren < 4 wk. naar opfokbedrijf zonder dieren van andere 
bedrijven en naar afmestbedrijf (art.5.1.6.) 

• Aanvoerverbod voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren (5.1.7.) 
• Mestafvoerverbod voor besmette bedrijven tot 30 dagen na ruiming en voor 

verdachte bedrijven vanaf begin lammerperiode tot 30 na afloop lammerperiode (art. 
5.1.8); 

• Mestopslagplicht voor verdachte, besmette en alle bedrijven > 50 dieren; de uit de stal 
verwijderde mest wordt 90 dagen afgedekt opgeslagen op locatie (art. 5.1.9) 

• Ongediertebestrijdings- en hygiënemaatregelenplicht voor verdachte en besmette 
bedrijven (art. 5.1.10) 

• Bezoekersverbod voor verdachte en besmette bedrijven. 
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Van: 

Verzonden: woensdag 23 december 2009 16:38 

Aan: 

Onderwerp: 20091223 1638 Verslag basisoverieg Q-koorts van 18 december jl. 

Bijlagen: Verslag basisoverieg Q-koorts 18-12 2009.doc 

Beste leden van het Basisoverieg, 

Bijgaand doen wij u het verslag van het basisoverieg Q-koorts van 18 december jl. ter kennisname toekomen. 

Met vriendelijke groet, 

/ 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Directie Voedsel, Dier en Consument 
Bureau CVO 

Website: wv/w.minlnv.nl 

4-5-2012 

http://minlnv.nl


Basisover leg Q-koor ts 
Da tum: 18 december 2009 

T i jds t ip : 10,30 - 11.30 
Locat ie: LNV, recreat iezaal 

Aanwezig: 

C 

1 . Open ing / Mededel ingen 

2. Stand van Zaken Q-koor ts 
De meeste nieuwe ontwikkelingen zijn te vinden in de kamerbrief van 16 december, die alle 
aanwezigen hebben ontvangen. Sinds deze brief zijn er nog 5 nieuwe besmette bedrijven 
gevonden, met 5200 dieren. Hiervan liggen er 4 in het kerngebied, en 1 erbuiten maar deze is 
wel gevaccineerd. Het totaal aantal te ruimen dieren komt nu op ongeveer 40.000. 

3. Aanvu l lende maat rege len 
Wat betreft de maatregelen zijn er enkele veranderingen ten opzichte van de brief, in verband 
met moties in de Tweede Kamer. Dit gaat om: 

Een algeheel aanvoerverbod voor alle dieren 
Het snel vaccineren van onbesmette dieren. Opmerking hierbij is dat dit al in de 
planning zit, maar afhankelijk is van de beschikbaarheid van het vaccin. Er zijn nu nog 
een aantal doses vaccin van de campagne in 2009 beschikbaar, de volgende levering 
zal plaatsvinden in april. Er vindt overleg plaats of dit eerder kan. Er is nu overleg met 
de VWA hoe deze doses in te zetten zijn. Dit is afhankelijk van het dekseizoen op de 
bedrijven, bedrijven die niet besmet zijn krijgen voorrang. 
Er wordt een aanvullend advies gevraagd aan de deskundigen over het herhaald 
individueel testen van dieren. Deze vraag is gisteravond gesteld, er wordt gehoopt dat 
er vandaag een advies wordt ontvangen. Verwacht wordt dat de deskundigen hetzelfde 
zullen vermelden als eerder (veel vals-negatieve uitslagen door intermitterende 
uitscheiding) maar dan zwart op wit. 
Het verzoek om geen nieuwe vergunningen voor bedrijven af te geven, naast het 
aanvoerverbod. Het is nog onduidelijk hoe dit juridisch vorm te geven is. Minister Klink 
heeft aangegeven dat dit niet valt onder de Wet Publieke Gezondheid, en dat dit een 
zaak is voor ruimtelijke ordening. De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft al 
een besluit genomen om geen vergunningen uit te geven. 

• Hoe zit het met de mannelijke dieren, worden deze ook geruimd? 
Antwoord: De mannelijke dieren kunnen vrouwelijke dieren besmetten via hun sperma, 
dit kan een gevaar zijn na afloop van het dekverbod. Zij kunnen dan bacteriën direct in 
de baarmoeder brengen, waar geen antilichamen aanwezig zijn, dit geeft mogelijk extra 
gevaar. 
Er wordt aan de deskundigen advies gevraagd over het herhaald testen van bokken. We 
hebben hiervoor iets meer t i jd , namelijk tot de 2^ ronde van de drachtscans en 
ruimingen (30 dagen na 1^ ronde). Dit geeft t i jd voor heroverweging, en komt tegemoet 
aan de wens van de sector om bloedlijnen in mannelijke dieren te behouden. 

• Maar is de sensitiviteit van de test niet te laag hiervoor? 
Antwoord: De sensitiviteit en betrouwbaarheid van de test zijn zeer hoog. Het probleem 
met vals-negatieve uitslagen wordt veroorzaakt door een niet-continue uitscheiding. Dit 
geldt voor zowel geiten als bokken. 

• Is het uitscheidingspatroon te voorspellen? 
Antwoord: De uitscheiding is zeer onvoorspelbaar, maar de hoogste kans van 
uitscheiding is rond het lammeren. Dit is ook het moment met het grootste gevaar voor 
mensen. Het uitscheidingspatroon van de bokken is nog onbekend. We hebben nog de 
ti jd tot de 2^ scanronde (over 30 dagen) om hier meer duidelijkheid over te krijgen. 

• Waarom wordt hiervoor geen ti jd genomen tot 1 juli (einde fokverbod)? 
Antwoord: We willen graag binnen 30 dagen weten of er mogelijkheid om besmette van 
niet-besmette dieren te onderscheiden. Mochten de dieren dan geruimd moeten 
worden, dan kan dit met de 2^ ronde, en hoeft het bedrijf niet voor een 3^ keer bezocht 
te worden. Qok willen we de veehouder zekerheid geven voor de 2^ ronde. Mocht het 



advies zijn om de bokken nog zeer vaak te testen, dan kunnen we hier natuurlijk wel de 
ti jd voor nemen tot 1 ju l i . We willen daarom het aanvullend advies binnen de 30 dagen, 
de uitvoering van het eventuele testen hoeft niet binnen deze periode. 
Hiernaast weten we gewoon niet wat het risico is als een besmette bok gevaccineerde 
dieren dekt. 

• Waarop worden deze adviezen dan gebaseerd, als de literatuur beperkt is? 
Antwoord: Er is inderdaad beperkte informatie uit de literatuur, dit speelt al sinds het 
begin van deze uitbraak. Daarnaast is er geen t i jd voor dierexperimenten, dus adviezen 
zullen gebaseerd moeten worden op de beschikbare kennis. 

4 . Organ isa t ie van het r u imen 
• Hoe worden de dieren gedood? 

Antwoord: De dieren krijgen eerst xylazine en ketamine om te slapen en de foetus te 
doden. Hierna wordt de geit gedood met T61. Barbituraten blijken geen goede optie om 
geiten in te laten slapen. Dit is de meest diervriendelijke methode: dieren hoeven niet 
getransporteerd te worden, en hoeven niet intraveneus gespoten te worden. 

• Hoe gaat het ruimen in de praktijk? 
Antwoord: Het ruimen zal in ieder geval plaatsvinden in alle rust, we hebben geen haast 
omdat we hier niet te maken hebben met een snel verspreidend virus. Het proces zal 2 
dagen kosten, de 1^ dag worden dieren getaxeerd en gescand en zal de identificatie en 
registratie plaatsvinden. De 2^ dag zullen de dieren gedood en afgevoerd worden. Alle 

( ^ geiten moeten hierbij afzonderlijk gehanteerd worden. 
De bedrijven die als eerste lammeren verwachten zullen als eerste geruimd worden. Als 
het door de veehouder wenselijk wordt gevonden, mag de eigen dierenarts ook 
aanwezig zijn en meehelpen met het doden van dieren. 
Er wordt ook een Commissie van Toezicht opgericht onder leiding van professor 
Vaarkamp. Deze zal toezicht houden over de ruimingen, en een openbaar rapport 
opstellen. Veehouders kunnen hier met hun klachten over de ruimingen terecht. 
De beelden van grijpers en dergelijke zullen tot een minimum beperkt worden. 

• Hoe gaat het met media-aandacht? 
Antwoord: De minister wil transparantie, maar zo min mogelijk camera's. Er wordt 
geregeld dat er op 1 dag de mogelijkheid is om een dierenarts uit het ruimingsteam te 
interviewen. De hoop is dat de media-aandacht zo wat gekanaliseerd wordt. Vanuit 
veehouders is er ook al de vraag gesteld tot wegafsluiting. Het is lastig om beelden te 
regisseren, er zijn bijvoorbeeld geen mogelijkheden tot een vliegverbod. Als de 
veehouder er geen problemen mee heeft, dan kan media wel toegang gegeven worden. 

5. Commun ica t i e 
Er is door de minister aangegeven dat er elke week een openbare voortgangsreportage zal 

^, ^ worden gemaakt. Ook vindt er communicatie plaats met de direct betrokkenen. Veehouders op 
Q \ besmette bedrijven worden gebeld door de VWA, en ontvangen daarna nog een brief. Mensen 

in de kerngebieden worden geïnformeerd via burgemeesters en GGD'en. 
Ook zijn er borden bij de besmette bedrijven geplaatst. Dit is niet omdat deze bedrijven direct 
een groot gevaar opleveren, maar voor de transparantie. Hiernaast is er in Brabant een 
regionaal crisiscentrum opgericht voor regionale communicatie. 

• De KNMvD wil ook graag de achterban informeren. Waar kan informatie 
gevonden worden? 
Antwoord: De meest recente informatie is te vinden op de website van het ministerie 
van LNV. Een goed contact tussen KNMvD en LNV is belangrijk, dus als er vragen zijn 
dan kan er altijd gebeld worden. 

6. Rondvraag 
• Hoe gaat het nu met de hobbydieren? 

Antwoord: De huidige maatregelen gelden alleen voor melkleverende bedrijven met 
meer dan 50 dieren. Natuurlijk kan Q-koorts ook bij andere dieren worden gevonden. 
Maar het grootste risico ligt bij de grote bedrijven, en hier zijn de maatregelen dan ook 
op gericht. De grens ligt bij 50 dieren om hobbyhouders te sparen, en wel bijna alle 
melkleverende bedrijven te controleren. Wel worden alle bedrijven met een 
publieksfunctie gevaccineerd. 



Er wordt nog aanvullend advies gevraagd aan de deskundigen hoe om te gaan met alle 
andere dierhouderijen. Vooralsnog worden hobbydieren niet gedood. Dit geldt ook voor 
hobbydieren die worden gehouden op een groot melkleverend bedrijf. 

• Als de mestmaatregelen gelden voor alle bedrijven, raakt dan de voortgang 
van het onderzoek naar compostering van mest niet in gevaar? 
Antwoord: Mogelijk is er al ruimte in de regeling voor afvoer van mest naar industriële 
composteerders. ' . . gaat dit na bij Juridische Zaken. 
De eerste composteringsproef is afgerond: zonder bewerken van de mest en met een 
halfvolle tunnel werd een temperatuur van 72 graden behaald. In de tweede proef zal 
de hele tunnel worden gevuld en zal de mest omgetunneld (belucht) worden. De hoop is 
dat dan een temperatuur van 75-80 graden wordt behaald. De resultaten van dit 
onderzoek zijn belangrijk voor bedrijven waar dieren geruimd worden, omdat 
veehouders mogelijk hun besmette mest kwijt willen. 

• Hoe zit het met niet-drachtige dieren? 
Antwoord: Deze kunnen vrijwillig naar de slacht afgevoerd worden. 

• Is er ook een afvoerverbod? 
Antwoord: Er is alleen een aanvoerverbod. 

• Er zijn nu in korte t i jd 5000 nieuwe dieren. Moeten we ons zorgen maken? 
Antwoord: Tot nu toe was er steeds een tweemaandelijks tankmelkonderzoek. 
Besmette bedrijven werden dus in clusters gevonden. Nu wordt het tankmelkonderzoek 
geïntensiveerd naar eens per 2 weken, er zal dus ook vaker een nieuwe uitslag komen. 
Er wordt verwacht dat er nog bedrijven bijkomen. De hoop is dat dit niet stijgt boven de 
30% van de bedrijven, zoals gevonden in de prevalentiestudie. 

7. A fs lu i t i ng 
Er zal een nieuw overleg gepland worden als dit nodig is. 
Er wordt aangegeven dat een uitnodiging op deze korte termijn via de e-mail niet het meest 
handig is. Gevraagd wordt of dit ook via de sms kan. 
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Van: , , , 

Verzonden: maandag 11 januari 2010 16'17 

Aan: 

Onderwerp: 20100111 1617 FW; Bestand Q koorts van 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: Q koorts model aansprakelijkheidstelling Staat der Nederianden 080110 (2).doe 

Hoi 

Op verzoek van bijgevoegd e-mail. 

Groetjes, 

i • 
Van: ' 
Verzonden: maandag 11 januari 2010 14:14 
Aan:^^_^ 
CC: -̂  
Onderwerp: FW: Bestand Q koorts van . 
Urgentie: Hoog 

Bijgevoegd de concept tekst die LTO ter ondersteuning vd getroffen geitenhouders heeft opgesteld Beoogd 
wordt gm de juridjsche positie te garanderen voor het eventueel aansprakelijk stellen van de overheid voor 
(gevolg)schade voortvloeiend uit de overheidsmaatregelen. Hiermee houdt LTÖ het recht voor om in deze 
(leden) geitenhouders te ondersteunen in eventuele juridische procedures. LTO heeft gecommuniceerd naar 
(leden) geitenhouders dat wij geen ondersteuning verienen aangaande juridische procedures tegen 1) het 
ruimen van besmette en verdachte geiten en 2) taxaties van geruimde drachtige geiten en bokken. 

Twee verzoeken; 1) svp inhoudelijke opmerkingen terugkoppelen (contact LTO-jurist en LNV-jurist is 
mogelijk) en 2) aangeven wel/geen bestuuriijke afstemming 

LTO wil uiteriijk woensdag as brief afronden en starten met verspreiding onder getroffen geitenhouders. 
Vanwege voortdurende onrust zullen wij deze actie aankondigen met een landelijk persbericht.' 

Van: 
Verzonden: maandag 11 Januari 201Ó 9:20 
Aati: 
Onderwerp: Bestand Q koorts var 

Beste' 

Hierbij 't bestand namens 

Met vriendelijke groet, 

E' ~ ~ (aizlto.nl 

\ f r \ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail pnnt 

4-5-2012 
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Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste 
persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

c 

4-5-2012 
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CONCEPT 

staat der Nederlanden, 
p/a De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Directie Voedsel, Dier en Consument 
Cluster Landbouwhuisdieren 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

f" • ,̂ Plaats 

Datum: 

Betreft; aansprakelijkstelling 

Geachte Minister, 

Op zijn in het kader van maatregelen ter bestrijding van de Q-koorts 
geiten/schapen op mijn bedrijf geruimd. Tengevolge van deze maatregel lijdt 
ondergetekende aanmerkelijke schade. 

Voorafgaand aan de ruiming heeft taxatie van de betreffende dieren plaats gevonden voor 
de vaststelling van de waarde daarvan. De vergoeding door de Staat der Nededanden van 
déze vastgestelde waarde richt zich aldus op vermogensveriies, rechtstreeks en uitsluitend 
verband houdend met de vastgestelde waarde van de geruimde dieren. 
Genoemde vergoeding staat derhalve geheel los van mijn totale schade en zij is 
onvoldoende voor de bestrijding daarvan. 

Hierbij stel ik u derhalve aansprakelijk voor alle door mij geleden (gevolg)schade tengevolge 
van de getroffen maatregelen. De geleden schade is nader op te maken bij staat. 

Hoogachtend, 

Naam: 

Adres: 

Postcode en woonplaats: 

Handtekening: 



(-\iH 

Van: 

Verzonden: dinsdag 12 januari 2010 20:00 

Aan: _. 

CC: . . 

Onderwerp: 20100112 2000 FW; LTO, aansprakelijkheid NLse staat 

Beste 

via kreeg ik je verzoek om naar jullie concept tekst te kijken. Het staat jullie natuuriijk vrij om dit soort 
brieven op te stellen, daarvoor hebben jullie onze instemming zeker niet nodig. Een meer inhoudelijke reactie 
op je verzoek, 

• Het is een civiele aansprakelijkstelling voor de schade als gevolg van de ruiming. 
• Het is geen bezwaarschrift tegen het ruimingsbesluit en geen verzoek om hertaxatie 
• Het is ook geen verzoek om schadevergoeding op grond van artikei 91 Gwwd (voor "door onze 

ministerie bepalen bijzondere gevallen"). 

{ j Een dergelijke civiele aansprakelijkstelling vergt nu geen directe actie van ons. Na een 
^" ontvangstbevestiging zullen we dit verder voor kennisgeving aannemen, en archiveren. Als de betrokken 

geitenhouder/LTO verdere actie wil nemen op dit spoor, dan kan hij via een dagvaarding een procedure bij de 
civiele rechter starten. 

Het zou wel mooi zijn als een briefje als in de bijlage gaat bevorderen dat taxaties alsnog getekend worden. 
Als daarvoor nog een bestuuriijk afstemmlngsoverieg nodig is moeten we dat zeker doen, echter ik hoop dat 
het nu snel gaat. 

Mocht het nog onduidelijk is dan kun je hierover het beste rechtstreeks contact opnemen met 

vrgr 

O 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 
Postbus 20401, 2500 EK Den Haag 

Van: .. 
Verzonden: maandag 11 januari 2010 14:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: FW: Bestand Q koorts van 
Urgentie: Hoog 

Bijgevoegd de concept tekst die LTO ter ondersteuning vd getroffen geitenhouders heeft opgesteld. 
Beoogd wordt om de juridische positie te garanderen voor het eventueel aansprakelijk stellen van de 

4-5-2012 
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overheid voor (gevolg)schade voortvloeiend uit de overheidsmaatregelen. Hiermee houdt LTO het 
recht voor om in deze (leden) geitenhouders te ondersteunen in eventuele juridische procedures. LTO 
heeft gecommuniceerd naar (leden) geitenhouders dat wij geen ondersteuning verienen aangaande 
juridische procedures tegen 1) het ruimen van besmette en verdachte geiten en 2) taxaties van 
geruimde drachtige geiten en bokken. 

Twee verzoeken; 1) svp inhoudelijke opmerkingen terugkoppelen (contact LTO-jurist en LNV-jurist is 
mogelijk) en 2) aangeven v/el/geen bestuuriijke afstemming. 

LTO wil uiteriijk woensdag as brief afronden en starten met verspreiding onder getroffen 
geitenhouders. Vanwege voortdurende onrust zullen wij deze actie aankondigen met een landelijk 
persbericht. 

Van : ' . 
Verzonden:^maandag 11 januari 2010 9:20 
Aan: ; " " 
Onderwerp: Bestand Q koorts van Dick Kik 

Beste 

Hierbij 't bestand namens 

Met vriendelijke groet. 

.(5)zlto.nl 

^ ^ \ Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

Disclaimer 
Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de 
geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar 
de juiste persoon door te sturen of dit bericht te vernietigen. 

4-5-2012 
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Van: 

/ Verzonden: woensdag 13 januari 2010 11:33 

Aan: 

CC: 

Onderwerp: 20100113 1133 Mailbericht LTO Nederland voor AO Q-koortsd d.d. 13 januari 2010, 13.00-
15.00 uur 

Urgentie: Hoog 

Bijlagen: Persbericht LTO wil spoed achter vaccinatie Q-koorts.pdf, Persbericht LTO wil bij beperkte 
risico's afvan rigide maatregelen Q-koorts.pdf 

Hoi 

Op verzoek van LTO stuur ik dit naar je door Ik geef het tevens aan de minister. 

Groetjes ' 

Van: 
Verzonden: woensdao 13 ianuari 2010 11:31 
Aan: 
Onderwerp: FW: Mailbericht LTO Nederland voor AO Q-koortsd d.d. 13 Januari 2010, 13.00 -15.00 uur 

Beste dames. 

Hieronder ons bericht aan de leden van de vaste commissie van LNV Tweede Kamer voor het AO van 
hedenmiddag, met het verzoek deze onder de aandacht te brengen van minister Verburg. 

Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet. 

postadres; Postbus 29773, 2502 LT Den Haag 

werkdagen; woensdag/donderdag/vrijdag 
Pr in ten? Denk óók aan h e t m i l i e u ! 

Van: 
Verzonden: woensdag 13 januari 2010 11:15 
Aan: 
Onderwerp: Mailbericht LTQ Nederland voor AO Q-koortsd d.d. 13 Januari 2010, 13.00 - 15.00 uur 

Geachte mevrouw 

Hieronder het bericht van LTO Nederiand voor de leden van de commissie Landbouw, Natuur en 
Voedselkwliteit van de Tweede Kamer, met het verzoek om deze te verspreiden onder de leden van de 
commissie. 

Vanmiddag is het AQ-Q-koorts gepland tussen 13.00 en 15,00 uur. LTO Nederiand wil u vragen de volgende 
drie punten in het AO mee te nemen; 

4-5-2012 
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1) Protocol voor het individueel testen van melkgeiten/melkschapen 
• ln het VAO Q-koorts d.d. 23 dec'09 is een kamerbrede motie aangenomen, waarin de minister wordt 

verzocht om een maximale inspanning te leveren voor het sparen van gezonde dieren. In een reactie 
heeft de minister van LNV laten weten hier op korte termijn geen mogelijkheden toe te zien, omdat er 
volgens de deskundigen geen betrouwbaar protocol is voor het individueel testen van 
melkgeiten/melkschapen op dragerschap van Q-koorts. 

è LTQ Nederland vraagt aandacht voor het ontwikkelen van een betrouwbaar protocol 
voor het individueel of groepsgewijs testen van melkgeiten/melkschapen. Wij willen graag 
inzicht in de benodigde aanpak en de mening van deskundigen op welke termijn een 
betrouwbaar protocol beschikbaar is. Een dergelijk protocol is ook van belang voor het 
weer op peil brengen van de veestapel op de getroffen bedrijven, omdat ook onder de 
niet-drachtige dieren nog dragers van de ven/vekker van Q-koorts aanwezig kunnen zijn. 

2) Duidelijkheid over het toekomstperspectief van de getroffen melkgeitenbedrijven 
• De overheidsmaatregelen (dec'09) geven geen duidelijkheid onder welke voorwaarden een getroffen 

bedrijf weer kan gaan werken aan de bedrijfscontinuïteit. Naast de emotionele impact van het ruimen 
van alle drachtige geiten kan de geitenhouder en zijn/haar gezin qeen enkel perspectief in de 
toekomst worden geboden. Dit veroorzaakt veel onrust onder de getroffen geitenhouders en de 
sector Deze onrust wordt versterkt omdat de ministers in een brief aan de Tweede Kamer d.d. 9 
dec'09 hebben gemeld dat de gevolgschade volledig voor rekening is van de individuele 
geitenhouder. 

è LTQ Nederland vraagt aandacht voor het verkrijgen van duidelijkheid omtrent het 
toekomstperspectief van de getroffen geitenbedrijven. Binnen het regime van de huidige 
overheidsmaatregelen rest de getroffen geitenhouders niets anders dan het maximaal 
enkele jaren duurmelken van de niet-drachtige geiten en vervolgens beëindigen van het 
bedrijf Naast sociaal-emotioneel is dit ook van bedrijfseconomisch oogpunt 
onaanvaardbaar. 

3) Spoed achter vaccinatie van alle melkgeiten en melkschapen inclusief de hobbydieren 
• ln het VAO Q-koorts d.d, 23 dec'09 is een kamerbrede motie aangenomen, waarin de minister wordt 

verzocht om een aanvoerverbod in te stellen voor alle melkgeiten- en melkschapenbedrijven totdat 
een landsdekkende vaccinatie is uitgevoerd. De venwachting is dat een structurele vaccinatie de 
bevolking blijvend beschermd tegen de verwekker van Q-koorts afkomstig van melkgeiten of 
melkschapen. 

è LTO Nederiand vraagt aandacht voor het zo snel mogelijk en volledig vaccineren van 
alle melkgeiten- en melkschapen inclusief de hobbydieren. Naast volksgezondheid is 
spoed achter vaccinatie ook een vereiste om te komen tot een spoedige opheffinq van 
beperkende maatregelen op de negatieve bedrijven, ln het besluit met betrekking tot de 
hobbydieren heeft de overheid laten zien een beperkt risico voor de volksgezondheid 
acceptabel te vinden. De eerder afgekondigde beperkende maatregelen (dec'09) op de 
negatieve bedrijven (aanvoer- en fokverbod) hebben een zodanige impact op de 
bedrijfsvoering dat LTO Nederiand pleit voor een zo snel mogelijke opheffing, LTO 
Nederiand vraagt in het bijzonder aandacht voor de melkschapenbedrijven, waarvan er 
tot nu toe nog geen positieve tankmelkuitslag is geconstateerd. 

De afgelopen weken heeft LTQ Nederiand twee persberichten uitgebracht aangaande bovenstaande punten. 
Ter informatie zijn deze bijgevoegd. Voor toelichting verzoeken wij u contact op te nemen met 

of 

(voorzitter LTO Nederiand) 

4-5-2012 
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LTO wil spoed achter 
vaccinatie Q-koorts 

Er moet meer en sneller vaccin beschikbaar komen om melkgeiten en -schapen in te enten. 
Daarbij is voorrang nodig voor de bedrijven, die vorig jaar vanwege een tekort aan entstof hun 
melkgeiten niet konden vaccineren. Deze oproep doet LTQ Nederiand in verband met de 
bestrijding van Q-koorts, Voorts pleit de landbouworganisatie er voor om het fokverbod voor niet-
besmette bedlijven zo snel mogelijk te schrappen. 

LTO blijft tegenstander van het doden van gezonde dieren en maakt zich tevens sterk voor het 
toekomstperspectief voor de rond vierhonderd bedrijven met melkgeiten en -schapen. De 
continuïteit van bedrijven raakt in hel gedrang door het fokverbod én aanvoerverbod. Als uit 
herhaald tankmelkonderzoek blijkt dat bedrijven niet besmet zijn, moeten deze verbodsbepalingen 
volgens LTO zo snel mogelijk worden opgeheven. Ook voor deze bedrijven loopt de schade op, 
die ondernemers nergens kunnen verhalen. 

Hoewel de direct gedupeerde ondernemers met Q-koorts in hun veestapel een vergoeding krijgen 
voor de afgevoerde dieren, moeten ze zelf opdraaien voor de overige schade. Deze zogenoemde 
veiA/olgschade, die dagelijks oploopt door de deels lege stal en lagere opbrengsten, brengt 
veehouders in een moeilijk pakket. 

Als de beperkingen langer gaan duren, zullen bedrijven failliet gaan, zo voorziet LTO-bestuurder 
Toon van Hoof Daarom moet de overheidsaanpak er ook op gericht zijn om de vervolgschade 
zoveel mogelijk te beperken. Zo nodig moet er een regeling komen voor knelgevallen om 
ondernemers met een gezond bedrijf van de dreigende ondergang te redden. 

Datum 
Nummer 
Informatie 

12 januari 2010 
P2880 
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LTO wil bij beperkte risico's af 
van rigide maatregelen Q-koorts 

/\ls de risico's van Q-koorts voor volksgezondheid beperkt zijn, dienen rigide overhcidsinaatrcgeleii als licl 
luiidige aaiivoeiverbod en fokverbod snel te worden versoepeld. Dil is niet alleen in hel belang van de niel-
besinetle geilenhediijven maar ook voor geruimde bedrijven. Dil stelt LTO Nederiand naar aanleiding van 
hel bcsluil om geiten oji kiiidciboeidcrijen en kleine bedrijven ie sparen 

Op advies van het RIVM besloten de niiiiislcrs hh Klink (VWS) en Gerda Vcilmig (LNV) gisteren om 
geiten op kiiideihocidcrijeii en kleine bedrijven niet te ruimen. I£r zijn volgens de.skiiiKligen geen 
aanwijzingen dat kiiiderboeiderijeii en kleine bedrijven een onacceptabel risico vonnen voor de 
volksgezondheid. 

Als risico's inderdaad beperkt zijn, moet de overheid con.sequenl zijn eii clezellcie lijn hanteren voor 
professionele melkgeiten- en melk.scliapenbedrijven. zegt LTO-bestuurder Toon van Hooi", verantwoordelijk 
voor cljeigezoiidlieid. Op die bedrijven is volgens hem door liet aanvoerverbod en tbk\crbüd geen normale 
hcdiijl'svocriiig liieer mogelijk. Ook voor iiiet-besnielle bedrijven loopt de schade, die voor rèkeiiiiig is van 
de veehouders, intussen op. Bovendien wordt het pei speetief van (deels) geruimde bedrijven nog somberder 
naamiate beperkingen langer gaan duieii. 

Het besluit van de beide bewindslieden om dc geiten op kiiideiboeiderijen cn kleine bedrijven le ontzien, 
leidt tol oiinist en verontwaardigde reacties bij geiten- en schapenhoiideis, LTO blijft er bij dat de 
maatregelen tegen Q-koorts \oor veehoudeis buitenpiopoitioiieel zijn; voor hen wordt tol nu toe hel 
principe van luiltoleiantie toegepast. 

LTO Nedeilaiul zal eeii eventueel verzoek om 'verdachte' kinderboerderijen met voonang te vaccineren 
oiideisteimcii, ondanks dat er nog steeds te weinig vaccin beschikbaar is. Voor LTO staat niet ter discussie 
dat hcl belang san de volksgezondheid voorop staat. Van 1 loof voegt daar in één adem wel aan toe dat 
tegelijkertijd hel uiterste moet worden gedaan om de \ eivolgschade voor geiten- en schapenbedrijven zo 
veel mogelijk te beperken. 

Datum 
Nummer 
Informatie 

7 januari 2010 
P2878 

55) 



pagina i van i 

C 

c 

Q(S 

Van: 

Verzonden: woensdag 20 januari 2010 21:46 

Aan: 

Onderwerp: 20100120 2146 voorinfo 

Geachte 

Alvast ter informatie een stuk wat ik net van de site van Agrarisch Dagblad haal, waarschijnlijk 
bekend, voor de zekerheid. Daar wordt benadrukt dat vleesschapen wordt onderscheiden als 
een aparte catagorie. 

Mijn andere bericht volgt spoedig. 

Met vriendelijke groet, 

•J^O Nederland 

AGD Nieuws Artikel 

ArtiketCVI: geen reden voor heksenjacht op schapen 
20 jan 2010 18:27 

Zelfs als b i j een nieuw onderzoek mocht blijken dat het vleesschapenbedrijf van Rob Adriaans 
uit Nuenen besmet is met Q-koorts, dan is nog de vraag wat de relevantie daarvan is, zegt Fred 
van Zijderveld van het Centraal Veterinair Instituut in Lelystad. 

Volgens hem leveren vleesschapen sowieso veel minder risico op, omdat de dieren minder 
gevoelig zijn voor de bacterie en niet of nauwelijks aborteren. 

"Maar j e moet natuurli jk ophouden met lammetjesfriemeldagen waarbij alle kinderen de dieren 
gaan knuffelen", vindt Van Zijderveld. 
Hij sluit niet uit dat er inderdaad zo'n veertig bezoekers besmet zijn geraakt op het bedrijf, 

) zoals de GGD beredeneert. Maar in het geheel van het Q-koortsprobleem is dat volgens hem 
niet zo belangrijk, omdat het de melkgeiten zijn die de belangrijkste oorzaak vormen. "Er is 
geen reden om nu een heksenjacht op de schapen te gaan uitvoeren." 

Schapenhouder Rcb ^\r-r.:aans heeft niets gehoord van een vaccinatieronde op zijn bedrijf. 
Dinsdag zei minister Vérburg in de Kamer dat dat binnenkort zou gebeuren. "Ik ben nergens 
van op de hoogte en dat is voor m i j onbegrijpelijk." 

4-5-2012 
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Van: 

Verzonden: woensdag 20 januari 2010 23:23 

Aan: 

CC: 
Onderwerp: 20100120 2323 rauwmelkse zuivel 

Geachte 

Hierbij nog een attentiepunt voor de maatregelen voor melkgeiten en melkschapen die veel 
schade kan toebrengen voor de zelfzuivelende bedrijven. Is dit nog een punt waar mogelijk 
verplichting voor komt? Ik stel voor dit eerst goed te overieggen met de Bond van 
Boerderijzuivelbereiders. Daarbij zijn volgens mij twee aandachtspunten. Wat is het risico i.v.m. 
de proportionaliteit? En hoeveel bedrijven betreft dit met positieve tankmelkuitslagen? 

Vrijwillige hygiënemaatregelen 
1. Algemene hygiëne 
• Voorkom bi j alle werkzaamheden zoveel mogelijk stofvorming. Stofvorming kan onder 
meer worden teruggedrongen door te zorgen voor een dik pak stro in de pot en door bi j het 
leegrijden van de potstal eerst ruim met water te sproeien. 
• Bestrijd of laat ongedierte professioneel bestrijden. Weer vogels uit de stal. 
• Verwerk melk van geiten en schapen niet tot rauwmelkse producten. 
• Gebruik alleen stro dat aan hoge kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld door het bij een 
fouragehandelaar die bi j de HISFA is aangesloten te betrekken. Aangesloten handelaren zijn 
GMP gecertificeerd waardoor een hoge kwaliteit van het stro gegarandeerd is. Weiger stro dat 
niet aan de gewenste kwaliteitseisen voldoet, bijvoorbeeld vanwege aanwezigheid van 
ongedierte. 

Met vriendelijke groet. 

Voorzitter vakgroep schapenhouderij LTO Nederland 

4-5-2012 


