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• 

1 	Aanleiding en doel overleg 
Het rapport van de expertgroep zoiinosen onder leiding van dhr Bekedam, 
waarvoor u samen met de minister van LNV opdracht heeft gegeven, wordt 
30 juni opgeleverd. Conform uw verzoek vindt een interne voorbespreking 
plaats op 1 juli over het rapport en de aanbieding aan de Tweede Kamer. 

Op 6 juli zal dhr Bekedam een toelichting geven aan u en de minister van 
LNV. U ontvangt hiervoor een aparte voorbereidende nota. Op 8 juli (voor het 
reces) wordt het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer, zoals door u 
toegezegd in het COVID-debat van 3 juni jl. 

2 	Deelnemers overleg 
Mevr. Tamara van Ark, minister Medische Zorg en Sport 
Mevr. 	 Publieke Gezondheid 
Mevr. 	 Publieke Gezondheid 
Mevr. 
Publieke Gezondheid 
Mevr. 	 Publieke Gezondheid 
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3 Te bespreken punten 

A. terugblik proces expertgroep 
B: positie LNV 
C: voorstel outline aanbiedingsbrief Kamer 

4 	Advies en toelichting 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 

A. terugblik proces expertgroep  
• Samen met uw collega van LNV heeft u begin dit jaar een expertgroep 

zoënosen ingesteld om aanbevelingen te doen om het risico op het 
ontstaan en de impact van toekomstige zoënosen te verkleinen. 

• Er is op 18 juni een conceptversie voorgelegd aan VWS en LNV en ook 
parallel ook aan RIVM en NVWA, met als doel een inhoudelijke feitencheck 
en het stellen van verhelderende vragen. 

• Het rapport is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen. De experts zijn er 
niet in geslaagd om alle vragen die aan hen gesteld zijn volledig te 
adresseren. 

• Zo zijn ze niet toegekomen aan het analyseren van reeds lopende 
beleidsinstrumenten op het gebied van zoënosen, waardoor in de 
aanbevelingen niet duidelijk wordt wat al gebeurt en waar de witte 
vlekken zitten die meer aandacht nodig hebben. Ook ontbreekt een 
duidelijk onderlinge weging én onderbouwing van de zwaarte van de 
aanbevelingen. 

• Op 23 juni is een gezamenlijke ambtelijke VWS-LNV reactie verzonden 
met verhelderende vragen en een inhoudelijke feitencheck op het concept. 
Bij deze reactie is aangegeven dat we op een aantal vragen uit de 
opdrachtformulering slechts ten dele het antwoord terug zien in de 
conceptversie van het rapport. Het gaat hierbij om de volgende 
onderdelen van de opdracht: 

• Maak een kwalitatieve weging van de bijdrage van deze factoren. 
• Maak een kwalitatieve weging van de bijdrage van deze 

instrumenten aan het verkleinen van de kans op het ontstaan en 
verspreiden van zoënosen. De focus hierbij ligt op zoënosen, we 
verwachten van deze expertgroep geen gedetailleerde 
maatschappelijke en economische weging. 

• Geef aan op welke manier deze instrumenten in Nederland en 
wereldwijd worden ingezet en welke mogelijke verbeterpunten er 
zijn. 

• De suggestie is gedaan aan dhr Bekedam om dit in de inleiding te 
benoemen, zodat duidelijk wordt dat de weging van de factoren, de 
beschrijving van de strategieën en/of instrumenten die nu worden ingezet 
en de weging van deze instrumenten niet volledig heeft kunnen 
plaatsvinden. 

• Daarnaast is gevraagd nog te kijken naar een expliciete onderbouwing van 
de aanbevelingen in de samenvatting. Een onderbouwing die verwijst naar 
een conclusie uit het rapport, en waar de aanbeveling dan logischerwijs uit 
volgt. Bij meerdere aanbevelingen ontbreekt de conclusie waar de 
aanbeveling op is gebaseerd. We vragen om daar nog een vervolgslag in 
te maken. 

• Op 30 juni zien we de eindversie van het rapport tegemoet. 
• De aanbevelingen in het rapport zien toe op diverse VWS-onderwerpen 

zoals het versterken van de one health benadering; de ontwikkeling van 
doelgroepgerichte en wetenschappelijk onderbouwde 
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zadino egeletterdheid; de ontwikkeling van een omvattend nationaal plan 
voor paraatheid en respons (Pandemic Preparedness & Response Plan); 
systematische monitoring van populaties van vectoren; het jaarlijks 
aanbieden van het influenzavaccin voor alle veehouders en anderen die 
regelmatig in contact komen met pluimvee, wilde vogels of varkens; 
versterking van surveillance; onderzoek naar knelpunten in 
privacywetgeving; zoiinosen tot een internationaal speerpunt maken (zie 
voor een volledig overzicht de bijlage) 

• Het advies is, wanneer het rapport voor de zomer wordt verstuurd, om in 
de eerste appreciatie van dit rapport aan de Kamer alleen de thema's en 
aanbevelingen met de meeste impact van een reactie te voorzien. Dit 
vergt nadere afstemming met LNV (op proces en inhoud). 

B: positie LNV 
• Voor LNV hebben de aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld die ten aanzien van 

veehouderij, veel impact en zullen reacties oproepen bij zowel de politiek 
als bij sectoren en ngo's. LNV verwacht dat het rapport de polarisatie in 
het politieke en maatschappelijke debat over de veehouderij zal 
versterken. 

• De eerdere insteek was om dit rapport met een algemene appreciatie (op 
hoofdlijnen) en vervolgproces naar de Kamer te sturen. MLNV heeft recent 
aangegeven dat zij het rapport voor de zomer wil versturen met een 
eerste inhoudelijke appreciatie op de belangrijkste aanbevelingen. 

• Ik adviseer u om voorafgaand aan het gesprek met dhr Bekedam op 8 juli 
bilateraal contact te zoeken met MLNV om de reactie op het rapport af te 
stemmen. Zonodig kan er ook een afspraak worden ingepland. 

C: voorstel outline aanbiedingsbrief Kamer 
• Terugblik op de samenstelling, opdracht en werkwijze van de expertgroep. 
• Ik adviseer u om in lijn met MLNV in de aanbiedingsbrief aan de Kamer 

niet te volstaan met een algemene reactie, maar een eerste appreciatie te 
geven op de belangrijkste VWS-aanbevelingen. Deze wordt momenteel 
uitgewerkt en zal als nazending volgen of mondeling worden toegelicht. 

• Een processchets: de zomermaanden worden gebruikt voor een eerste 
gespreksronde met veldpartijen. We vragen de NVWA en het RIVM ons te 
helpen bij de analyse van de witte vlekken (analyseren van reeds lopende 
beleidsinstrumenten op het gebied van zotinosen en de aanbevelingen 
daartegen afzetten). Na de zomer volgt een uitgebreide kabinetsreactie. 

• De verdere invulling van een plan van aanpak om de kabinetsreactie op te 
volgen is dan aan een nieuw kabinet. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
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Ontworpen door 

@minvws. 

nota 	 nl 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Datum 
8 juni 2021 

Kenmerk 

3222675- 1012206 

(ter beslissing) 	Aanbieding rapport Bekedam aan TK 

Paraaf directeur  Paraaf DGV 	 Directeur PG  
Zaaknummer 

1 	Aanleiding voor deze nota 
De expertgroep zotinosen onder voorzitterschap van dhr. Henk Bekedam heeft op 
uw verzoek en die van de minister van LNV een rapport met aanbevelingen 
opgeleverd om de risico's op toekomstige zoilinotische uitbraken te verkleinen. Op 
6 juli krijgt u samen met de minister van LNV een mondelinge toelichting door 
dhr. Bekedam. U ontvangt hiervoor een separate nota. Zijn rapport is een 
belangrijke bouwsteen van de versterking van het zotinosenbeleid. Met 
bijgevoegde Kamerbrief wordt het rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. 

2 	Beslispunten, advies en mogelijk alternatief 
• Ik adviseer u akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde 

Kamerbrief. De brief wordt tevens ondertekend door de minister van LNV. 
• Gezien de onzekere planning van de formatie adviseer ik u om geen 

termijn te verbinden aan het geven van een uitgebreidere reactie op het 
rapport. Met de huidige tekst geeft u aan dat u aan de slag gaat door de 
komende periode het rapport te benutten als basis voor een plan van 
aanpak zotinosen. Daarmee laat u de urgentie zien. Mogelijk wordt de 
Minister van LNV daarop wel in een debat donderdag bevraagd. 

3 Samenvatting en conclusies 
In de brief geeft u aan welke stappen de komende tijd gezet zullen worden om tot 
een plan van aanpak voor de versterking van het bestaande zoOnosenbeleid te 
komen. De volksgezondheid staat hierbij, zoals altijd, voorop. Uw gezamenlijk doel 
is dan ook om de risico's op het ontstaan en de verspreiding van zoOnosen in de 
toekomst verder te verkleinen. U geeft aan dat u de komende maanden benut om 
het rapport in detail te bestuderen en de aanbevelingen te waarderen ten opzichte 
van al bestaande instrumenten, om zo te bepalen welke acties in het plan van 
aanpak voor de versterking van het huidige zoiinosenbeleid een plek moeten 
krijgen. Tegelijk wil het kabinet ook vooruit en heeft u in deze brief aangegeven 
hoe u met een aantal aanbevelingen nu al aan de slag gaat. 
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De expertgroep heeft in de inleiding aangegeven dat zij niet beschikte over de tijd 
en menskracht om alle bestaande instrumenten (in Nederland en wereldwijd) in 
detail te beschrijven en hun bijdrage te evalueren; zij hebben zich in deze analyse 
en de weging beperkt tot de hoofdlijnen. De factoren die bijdragen aan 
zoi:inotische risico's zijn zorgvuldig beschreven en op hoofdlijnen gewogen. 
Wij zullen de komende maanden benutten om het rapport in detail te bestuderen 
en de aanbevelingen te waarderen ten opzichte van al bestaande instrumenten, 
om zo te bepalen welke acties in het plan van aanpak voor de versterking van het 
huidige zoiinosenbeleid een plek moeten krijgen. 

De aanbevelingen in het rapport bieden veel aanknopingspunten voor verdere 
verbeteringen op het gebied van preventie, paraatheid, vroegtijdige signalering en 
uitbraakmanagement. Van belang is dat de expertgroep de volle breedte van "One 
Health" daarbij heeft betrokken. De expertgroep beschikte niet over de tijd en 
menskracht om alle bestaande instrumenten (in Nederland en wereldwijd) in detail 
te beschrijven en hun bijdrage te evalueren; deze analyse en de weging beperken 
zich dan ook tot de hoofdlijnen. De factoren die bijdragen aan zoiinotische risico's 
zijn zorgvuldig beschreven en op hoofdlijnen gewogen. 

Voor wat betreft aanbevelingen die het VWS terrein aangaan is nu een eerste 
reactie op hoofdlijnen gegeven op een aantal aanbevelingen aangaande de 
versterking van monitoring en surveillance in het kader van paraatheid. Ook 
geven we daarbij aan dat deze deels worden meegenomen in het traject 
pandemische paraatheid, waarover de minister van VWS de Kamer op 18 juni 
heeft geïnformeerd. 

4 Draagvlak politiek 
Er ligt een motie van het lid Ouwehand (PvdD) (Kamerstuk 25 295, nr. 452) met 
een toezegging van de minister van VWS om te komen tot een ambitieus plan van 
aanpak. Daarnaast is in de Kamerbrief van 21 november jl. (Kamerstuk 28286, nr. 
1138) aangegeven dat het kabinet, gelet op de ontwikkelingen en de impact van 
zol5nosen op mens, dier en maatschappij, vooruit wil blikken en breder gaat 
bezien wat nodig is om zostinosen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. 
In de Kamerbrief van 31 december 2020 is nader uiteengezet hoe deze beide 
toezeggingen worden uitgevoerd: het kabinet zal daartoe, samen met een ex-
pertgroep die ingesteld wordt, in beeld brengen wat nodig is in de breedte van 
volksgezondheid, diergezondheid en milieu om het risico op het ontstaan van 
zoEinosen zoveel mogelijk te verkleinen. Met de Kamerbrief van 12 februari heeft u 
de Kamer geïnformeerd over de samenstelling van en de opdracht aan de 
expertgroep. In de Kamerbrief van 14 juni is, op verzoek van de commissie LNV, 
een laatste stand van zaken gegeven met betrekking tot zoiinosen. De commissie 
LNV heeft een zoiinosendebat aangekondigd. 

5 	Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
• Op 7 juli is een boerenmanifestatie aangekondigd naar aanleiding van de 

stikstofplannen. Op 8 juli debatteert de Tweede Kamer met de minister 
van LNV over de Slotwet. De verwachting is dat het rapport Bekedam 
gevoelig ligt bij boerenorganisaties. Advies is daarom om de brief op 6 juli, 
na het gesprek met dhr. Bekedam, aan de Tweede Kamer te versturen. 

• We zoeken vanuit VWS/LNV niet zelf actief de publiciteit. Dit volgt pas bij 
de uitgebreidere kabinetsreactie. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
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• Er wordt een procesmatige woordvoeringslijn opgesteld, conform de 
aanbiedingsbrief aan de Kamer. Enerzijds wordt benadrukt dat het een 
belangrijk rapport is, dat u het eerst zorgvuldig wilt bestuderen en overleg 
wilt plegen met de sectoren (dit geldt met name voor LNV), en anderzijds 
wordt benadrukt dat u de urgentie van de aanbevelingen herkent. Later 
volgt een uitgebreidere kabinetsreactie op het rapport. Dit past ook bij de 
demissionaire status van het kabinet. Wat betreft de aanbevelingen die 
gaan over pandemische paraatheid (zoals versterking van de surveillance) 
is aangegeven dat we ze meenemen in het traject pandemische paraatheid 
zoals aangekondigd in de Covid-brief van 18 juni. 

• Mogelijk worden de leden van de expertgroep benaderd door de media. 
Met dhr. Bekedam is besproken dat de experts een inhoudelijke toelichting 
kunnen geven, en dat de ministeries gaan over de beleidsmatige 
consequenties van het rapport. Vanuit VWS/LNV worden de persverzoeken 
geco&dineerd. 

6 	Financiële en personele gevolgen 
nvt 

7 	Juridische aspecten haalbaarheid 
Nvt 

8 	Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
De brief wordt parallel voorgelegd aan de minister van LNV. 

9 Gevolgen administratieve lasten 
Nvt. 

10 Toezeggingen 
U heeft toegezegd dat het rapport voor de zomer aan de Tweede Kamer wordt 
verzonden, en dat het beschikbaar zal zijn voor de formatietafel. Deze toezegging 
doet u met deze brief af. 

11 Fraudetoets 
Nvt. 

12 Informatie die niet openbaar wordt gemaakt 
Nvt. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
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Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 
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Datum 
8 juni 2021 

Kenmerk 
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Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Presentatie rapport Bekedam over zo6nosen 
6 juli 2021 
16:15 — 16:45 
Webex 

Zaaknummer 

Paraaf directeur  Paraaf DGV 	 Directeur PG 

1 Aanleiding en doel overleg 
In februari heeft u samen met de minister van LNV dhr. Henk Bekedam gevraagd 
een expertgroep in te richten, met de opdracht om aanbevelingen te doen om de 
risico's op toekomstige zotinotische uitbraken te verkleinen. Het rapport is 
opgeleverd op 30 juni en dhr. Bekedam zal tijdens het overleg op 6 juli het 
rapport toelichten. Het overleg met dhr. Bekedam is van 16.15- 16:45. Na zijn 
vertrek is er een nabespreking in dezelfde webex met de minister van LNV en de 
ambtelijke ondersteuning tot 17:00. 

2 	Deelnemers overleg 
Mevr. Tamara van Ark, minister voor Medische Zorg en Sport 
Mevr. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Dhr. Henk Bekedam, voorzitter expertgroep 
Dhr. Arjan Stegeman, vicevoorzitter expertgroep 
Mevr. 	 Publieke Gezondheid (VWS) 
Mevr. 	 Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn 
(LNV) 
Dhr. 	 (LNV) 
Mevr. 	 Publieke 
Gezondheid (VWS) 
Mevr. 
Dhr. 
Dierenwelzijn (LNV) 

Publieke Gezondheid (VWS) 
Dierlijke Agroketens en 
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3 Te bespreken punten 
• U kunt dhr. Bekedam vragen de belangrijkste uitkomsten uit het rapport 

toe te lichten. De 23 kernaanbevelingen uit het rapport zijn bijgevoegd als 
bijlage bij deze nota. Het volledige rapport treft u ook aan. 

• U kunt de expertgroep bedanken voor de grote hoeveelheid werk die de 
leden in korte tijd hebben verzet, waarbij ze de volle breedte van "One 
Health" hebben betrokken. Het rapport biedt een goede basis voor een 
vertaling naar een plan van aanpak zotinosen. 

• U kunt aangeven dat u het rapport op 6 juli, na afloop van dit gesprek, 
aanbiedt aan de Tweede Kamer met alvast een korte appreciatie (deze 
ontvangt u met een aparte nota), en dat een uitgebreidere reactie later 
volgt. 

• Op dat moment (bij de uitgebreidere reactie) zullen VWS en LNV ook pas 
ruchtbaarheid willen geven aan het rapport. Uiteraard staat het experts 
vrij om zich uit te laten in de pers, maar daarbij kunt u verwijzen naar 
afspraken die daarover zijn gemaakt met woordvoering (namelijk dat 
experts een inhoudelijke toelichting kunnen geven, en dat de ministeries 
gaan over de beleidsmatige consequenties van het rapport). 

4 	Advies en toelichting 
• De aanbevelingen in het rapport bieden de nodige aanknopingspunten 

voor verdere verbeteringen op het gebied van preventie, paraatheid, 
vroegtijdige signalering en uitbraakmanagement. Van belang is dat de 
expertgroep de volle breedte van "One Health" daarbij heeft betrokken. De 
expertgroep heeft in de inleiding aangegeven dat zij niet over de tijd en 
menskracht beschikten om alle bestaande instrumenten (in Nederland en 
wereldwijd) in detail te beschrijven en hun bijdrage te evalueren; zij 
hebben zich in deze analyse en de weging beperkt tot de hoofdlijnen. De 
factoren die bijdragen aan zoitinotische risico's zijn zorgvuldig beschreven 
en op hoofdlijnen gewogen. 

• Het rapport van de expertgroep wordt door het kabinet gebruikt om te 
komen tot een plan van aanpak om de risico's op het ontstaan en de 
verspreiding van zotinosen zo veel mogelijk te verkleinen. 

• Omdat de expertgroep zelf niet is toegekomen aan de reeds ingezette 
bestaande (beleids)instrumenten en een beperkte weging van waar de 
belangrijkste risico's liggen, ligt daar nog een opdracht voor na de zomer. 

• Wij zullen de komende maanden benutten om het rapport in detail te 
bestuderen en de aanbevelingen te waarderen ten opzichte van al 
bestaande instrumenten, om zo te bepalen welke acties in het plan van 
aanpak voor de versterking van het huidige zotinosenbeleid een plek 
moeten krijgen. 

• De verwachting is dat het rapport Bekedam, ivm de aanbevelingen 
omtrent de veehouderij, gevoelig ligt bij boerenorganisaties. De 
verwachting is dat, mede in het licht van de al aangekondigde 
boerenmanifestatie vanwege stikstofplannen op 7 juli, negatief gereageerd 
zal worden op het rapport Bekedam. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Kenmerk 
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Bijlage: de 23 kernaanbevelingen 

Algemeen 
1. Versterk vanuit een One Health benadering de gezondheid van dieren en het 

milieu en de algemene gezondheidstoestand van mensen (aansluitend bij de 
missies in het binnen het thema Gezondheid en Zorg van het missiegedreven 
topsectoren- en innovatiebeleid). 

2. Ontwikkel doelgroepgerichte en wetenschappelijk onderbouwde 
zoënosegeletterdheid, met inachtneming van de juiste balans tussen 
zoënoserisico en intensiteit van de voorlichting. Voer hiertoe eerst een 
verkenning uit van de verschillende relevante doelgroepen (bijvoorbeeld 
veehouders, eigenaren van gezelschapsdieren, internationale reizigers, 
specifieke beroepsgroepen, etc.). 

3. Ontwikkel op grond van bestaande draaiboeken en richtlijnen een omvattend 
nationaal plan voor paraatheid en respons (Pandemie Preparedness & 
Response Plan), gebruikmakend van de lessen uit diverse uitbraken en 
pandemieën het verleden (waaronder COVID-19) en houd daarbij ook 
rekening met de mogelijkheid dat landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren of 
wilde dieren en eventueel vectoren een rol (blijven) spelen bij de 
vermeerdering en verspreiding van de ziekteverwekker. 

4. Zorg dat Nederland tijdig inspeelt op internationale ontwikkelingen 
samenhangend met de recente WHO International Health Regulations (IHR) 
evaluatie van de COVID-19 pandemie, het recente rapport van de 
Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) en de 
totstandkoming van een internationale "Treaty on Pandemic Prevention and 
Preparedness". 

5. Maak preventie en paraatheid op het gebied van zoënosen een speerpunt van 
de internationale samenwerking waarin Nederland het voortouw neemt op die 
terreinen waar ons land specifieke kennis en expertise heeft, om internationaal 
het zoënoserisico te reduceren; 

Landbouwhuisdieren 
6. Verminder in de komende jaren samen met lokale overheden, vanuit de One 

Health benadering en met inachtneming van de EU wetgeving de dichtheid van 
veehouderijen en de aantallen dieren op de bedrijven tot een niveau waarbij 
efficiënte overdracht (transmissie) van zoënotische ziektekiemen tussen 
bedrijven wordt verhinderd. Efficiënte overdracht is gedefinieerd als de situatie 
waarbij een geïnfecteerd bedrijf gemiddeld meer dan 1 ander bedrijf besmet 
(de reproductie ratio tussen bedrijven Rh >1), wat resulteert in een grote 
uitbraak. 

7. Ontwikkel en implementeer op korte termijn een jaarlijkse onafhankelijke 
zoënose risico/bioveiligheidscheck voor commerciële veehouderijen en 
veehouderijen met een publieksfunctie, aansluitend bij bestaande 
kwaliteitssystemen en keurmerken op het gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn. Voor pluimveehouderijen bevat de check maatregelen die een 
aannemelijke risicovermindering opleveren wat betreft het contact met wilde 
vogels en bij varkensbedrijven maatregelen ter voorkoming van persistente 
circulatie van zoënotische ziektekiemen als varkensinfluenza. 

8. Analyseer het zoënoserisico bij de opkomst van nieuwe dierhouderijsectoren 
(bv insectenhouderij of aquacultuur), bij snelle uitbreiding bestaandé 
dierhouderijen (zoals melkgeitenhouderij) en bij nieuwe ontwikkelingen in de 
veehouderij (bijvoorbeeld circulaire landbouw), zodat hiermee rekening 
gehouden kan worden in het beleid van LNV en lokale overheden. 
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Gezelschapsdieren 
9. Stel een lijst vast van alle diersoorten die als gezelschapsdieren gehouden 

mogen worden (positieflijst), rekening houdend met het zodnoserisico naast 
andere relevante aspecten zoals dierenwelzijn en bedreigde diersoorten. 
Daarbij moet voldoende rekening worden gehouden met de juridische 
barrières waardoor een eerdere positieflijst niet kon worden ingevoerd. 

Wilde dieren 
10. Realiseer systematische en zo volledig mogelijke monitoring van wilde dieren 

in Nederland (met name ook vogels en knaagdieren) om zo compleet mogelijk 
zicht te hebben op hun populaties en de (zodnotische) ziektekiemen waarmee 
zij besmet zijn. Voer altijd gericht onderzoek uit bij signalen die duiden op een 
toenemende kans op zodnosen. 

Vectoren 
11. Garandeer een structurele systematische monitoring van de populaties en 

besmettingsgraad van vectoren, niet alleen de exoten maar ook de inheemse 
soorten, om de effecten van lange termijn veranderingen zoals 
klimaatverandering in kaart te kunnen brengen. 

Vaccinaties 
12. Stimuleer het beschikbaar komen en de internationale acceptatie van 

effectieve vaccins in de veehouderij voor zodnotische ziekteverwekkers en 
vaccineer bij voorkeur met DIVA-vaccins ('Differentiating Infected from 
Vaccinated Animals'), naast voortgaande investeringen in screening en 
bioveiligheid. 

13. Bied het jaarlijkse influenzavaccin aan voor alle veehouders en anderen die 
regelmatig in contact komen met pluimvee, wilde vogels of varkens. Betrek al 
deze betrokkenen en geef heldere voorlichting over het risico dat mensen en 
dieren elkaar besmetten met influenzavirussen en dat verschillende 
influenzavirussen in de mens of in het dier genen kunnen uitwisselen en zo 
een gevaarlijke nieuwe variant vormen. 

Surveillance 
14. Geef opdracht voor een project dat een sluitend geautomatiseerd 

rapportagesysteem opzet voor ziekenhuisopnamen op grond van 
diagnoses/klachten die kunnen samenhangen met zodnosen, zoals ernstige 
luchtweginfecties (Severe Acute Respiratory Infections, SARI) en 
hersenontsteking (encefalitis). 

15. Organiseer in de komende jaren gerichte infectiesurveillance bij mensen, met 
meer en uitgebreidere microbiologische diagnostiek, om te beginnen in (alle) 
ziekenhuizen, steekproefsgewijs en op indicatie, en later in de eerste lijn. 
Financier deze diagnostiek uit landelijke publieke middelen, niet via de 
Zorgverzekeringswet. 

16. Versterk in de komende jaren het surveillanceprogramma in de eerste lijn 
door uitbreiding van het aantal NIVEL-peilstations en het aantal syndromen 
dat gerapporteerd wordt, bij voorkeur geautomatiseerd en dagelijks. Streef 
ernaar dat op termijn alle huisartspraktijken geautomatiseerd rapporteren 
over syndromen die mogelijk wijzen op een zodnose. 

Wetgeving 
17. Onderzoek (mede aan de hand van evaluaties van de COVID-19 pandemie) 

welke praktische beperkingen in de surveillance en uitbraakmanagement 
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ontstaan door privacywetgeving (AVG e.a.) en ontwikkel breed gedragen 
oplossingen, voortbouwend op de oplossingen die in de pandemie ontwikkeld 
zijn. 

18. Inventariseer de belangrijkste juridische knelpunten in de 
gegevensuitwisseling tussen veterinaire en humane gezondheidszorg (Wet 
Dieren, Wet Publieke Gezondheid, AVG) en werk in de komende jaren toe 
naar een verdere harmonisatie tussen de genoemde wetten. Overweeg op 
termijn de invoering van een overkoepelende `One Health' wet. 

Internationale afstemming 
19. Stimuleer het internationale onderzoek naar populaties van wilde dieren en de 

ziektekiemen die zij bij zich dragen. 
20. Werk internationaal aan het terugdringen en beter reguleren van het 

transport van levende (wilde) dieren en aan het uitbannen van markten met 
levende dieren. 

21. Besteed in internationale afspraken (IHR, Pandemic Prevention and 
Preparedness verdrag) aandacht aan het belang van snelle uitwisseling van 
monsters en sequenties op een manier die recht doet aan de geest van het 
Nagoya verdrag, maar ook voorkomt dat de volksgezondheid van een land 
lijdt onder politieke of economische afwegingen. 

22. Ontwikkel samen met internationale organisaties een positieflijst van 
diersoorten die internationaal getransporteerd mogen worden, rekening 
houdend met het zotinoserisico en andere aspecten zoals dierenwelzijn en 
uitstervende diersoorten. 

23. Werk samen met Europese organisaties toe naar een reductie van het 
transport van levende landbouwhuisdieren om het risico op verspreiding van 
(nog) niet gereguleerde opkomende zotinosen te verminderen. Het is vooral 
van belang te vermijden dat dieren uit verschillende bedrijven en 
verschillende landen op bedrijven worden gemengd en met elkaar in contact 
komen. Het terugdringen van diertransporten over lange afstanden beperkt 
het herkomstgebied van nieuwe zotinotische ziektekiemen. 
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Afwezig 

Kopie aan 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag en actiepunten stuurgroep 10 mei 
3. Publicatie rapport expertgroep 

a. Voorbereiding gesprek Henk Bekedam 14 juni 
Het conceptrapport is vrijdag 11 juni gereed en wordt nagezonden 
aan de stuurgroep. In de stuurgroep wordt besproken a) wat is de 
eerste reactie op het rapport, b) welke vragen hebben we aan dhr. 
Bekedam en c) procesafspraak maken voor een reactie op het 
conceptrapport. 

Algemene reactie op rapport 
- Major piece; ontzettend veel werk in korte tijd verzet. Lijvig en breed 

rapport, veel thema's aangetikt. Mooi overall beeld van wat er belangrijk 
is als het gaat om zotinosen. 

- Het rapport is een basis voor herijking of verrijking van beleid. Onderdeel 
van de opdracht was nadrukkelijk; zet het af tegen het huidige beleid. 
Waar zitten de witte vlekken in het huidige beleid. "Wat is er extra nodig 
als je risico's weegt". Dat mist. In het rapport en in de samenvatting. 
Onduidelijk is dus of hetgeen we nu al doen voldoende is, of dat er een 
schep bovenop moet. 

- Wat mist is de risico-afweging: waar zitten de grootste risico's? Waar zit 
de urgentie, waar te beginnen, ook afgezet tegen wat er allemaal al 
gebeurt. 

- Wij hebben behoefte aan feitelijke (verduidelijkende) vragen en vragen 
naar onderbouwing (van bijv aanbevelingen) aan expertgroep. Gevaar bij 
dit rapport is dat je het aan het eind te snel afmaakt vanwege de 
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tijdsdruk, terwijl het de basis is voor een meerjarig actieplan dat je 
internationaal wilt uitdragen. Dan moet je niet veel feitelijke vragen en 
onduidelijkheden hebben bij het rapport zelf. 

Aantal concrete punten die we mee kunnen geven 
- Onderbouwing en adresseren van aanbevelingen (onderscheid tussen 

ministeries hoeft expertgroep niet te maken). 
- Verzoek om wetenschappelijke onderbouwing bij jaartallen (Als niet 

aanwezig, dan zijn het politieke uitspraken en daar hebben we niet om 
gevraagd) 

- Alleen zaken met relatie tot zoënosen (dierenwelzijn?) 
- Soms wordt niet aangegeven waar een aanbeveling op gebaseerd is. Bv 

introductie bioveiligheidsscan. Volgens rapport is bioveiligheid in NL op 
orde 

- Variatie in heel algemene en heel gedetailleerde aanbevelingen. 
- Impact van Nederland op buitenlandse ecosystemen is één van de 

hoofdoorzaken van zoënosen, zou dat niet opgenomen moeten worden in 
de samenvatting? 

- Soms onduidelijk wat met bepaalde termen wordt bedoeld. Bv 
intraverkeer en import wordt door elkaar gebruikt. Zoënoserisico; welk 
risico (van de velen) wordt daarmee bedoeld? 

- De ict aanbeveling is niet heel duidelijk; daar ontbreekt nog een 
probleemanalyse 

Planning 
- Oorspronkelijke planning: 21 juni opleveren, 23 juni gesprek bwp, 28 juni 

verzending TK (toezegging M MZS: rapport voor reces aan TK. En voor 
formatietafel) 
Niet verantwoord om gevraagde wijzigingen op korte termijn van hen te 
vragen. Nog twee weken voor reces, zou nog wel mogelijk moeten zijn om 
aanpassingen te doen. In ieder geval de feitencheck en de confrontatie 
met wat er al gebeurt en waar dus de witte vlekken zitten. 

- Optie: RIVM en NVWA meer tijd gunnen om op complete rapport te 
reflecteren. 

- Nieuwe planning: wel voor reces naar de kamer, maar wel zo laat 
mogelijk. Zodat het mogelijk is om opmerkingen te verwerken. Mikken op 
8 juli Kamerbrief, of evt in eerste week reces (uiterlijk 15 juli). 

- Kan gesprek met bwp op 23 juni blijven staan? Zal uit gesprek met Henk 
Bekedam moeten blijken. 

geeft aan dat IZ ook opmerkingen kan leveren. 

b. Concept Kamerbrief en nota 
De stuurgroep geeft een aantal punten mee voor de brief: 

- De discussie "actieplan" of "plan van aanpak" is semantisch; geef aan wat 
het verschil is. 

- De verbinding met UNEP mag eventueel genoemd worden in de brief. 
- Benoem de aanbevelingen op meta-niveau ("substantiële aanbevelingen 

bij de rol van de veehouderij, ..., ..."). Wees daar niet selectief in. 
- Het is niet mogelijk om in het najaar al een gedragen en uitvoerbaar 

actieplan te presenteren. Voorstel is om een knip te maken in 1) na de 
zomer een kabinetsreactie met proces om te komen tot een nationaal 
actieplan (met een eerste ronde betrokkenheid vanuit het veld) en 2) het 
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nationaal actieplan. Een verdere invulling van een nationaal actieplan is 
aan het nieuwe kabinet. 

c. Communicatie en openbaarmaking rapport Bekedam 
De stuurgroep gaat akkoord met het communicatievoorstel. 

Binnen de EU zullen we kansen benutten als deze voorbij komen. 

7. Volgende stuurgroepvergadering 12 juli 
Voorraadagenda: 

o Eerste inhoudelijke appreciatie rapport Bekedam 

Na overleg met Bekedam zal worden bezien of een extra stuurgroep nodig is 
voordat het rapport wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. 
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Aanbevelingen rapport Bekedam 

Kernaanbevelingen 
Algemeen 

1. Versterk vanuit een One Health benadering de gezondheid van dieren en het milieu en de 
algemene gezondheidstoestand van mensen (aansluitend bij de missies in het binnen het thema 
Gezondheid en Zorg van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid). 

Liin 
We onderschrijven de One Health-benadering. Naast humaan en veterinair moet er ook aandacht 
zijn voor natuurbeleid (LNV). Missies van topsector Health gaan we opnieuw bezien. 

Betrokken partijen  

Verantwoordelijk 
VWS/MEVAj 	(via  ® )  
LNV 

2. Ontwikkel doelgroepgerichte en wetenschappelijk onderbouwde zobnosegeletterdheid, met 
inachtneming van de juiste balans tussen zoënoserisico en intensiteit van de voorlichting. Voer 
hiertoe eerst een verkenning uit van de verschillende relevante doelgroepen (bijvoorbeeld 
veehouders, eigenaren van gezelschapsdieren, internationale reizigers, specifieke 
beroepsgroepen, etc.). 

Lijn 
Voor westnijlvirus is inmiddels een (onderzoeks)aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is een 
communicatieplan ten aanzien van de risico's bij verspreiding van infectieziekten door muggen, 
gericht op burgers en andere betrokken partijen. Risicocommunicatie is immers ook een belangrijke 
taak van de overheid. Dit is een voorbeeld waarmee invulling wordt gegeven aan de aanbevelingen 
omtrent de in het advies benadrukte 'zodnosegeletterdheid'. [KB 6/7] 
We vragen RIVM om een verkenning uit te voeren naar relevante doelgroepen. 
Er werd al gewerkt aan een algemene zodnosefolder voor het publiek. 

Betrokken partijen 
RIVM (LCI), 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/ 
LNV/DAD/ 

3. Ontwikkel op grond van bestaande draaiboeken en richtlijnen een omvattend nationaal plan 
voor paraatheid en respons (Pandemic Preparedness & Response Plan), gebruikmakend van 
de lessen uit diverse uitbraken en pandemieën het verleden (waaronder COVID-19) en houd 
daarbij ook rekening met de mogelijkheid dat landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren of wilde 
dieren en eventueel vectoren een rol (blijven) spelen bij de vermeerdering en verspreiding van 
de ziekteverwekker. 

Liin  
Naar aanleiding van COVID-19 vinden nationaal en internationaal evaluaties plaats. Uiteindelijk 
zullen hier beleidsaanscherpingen uit volgen. Deze worden vertaald in crisisplannen en draaiboeken, 
zoals het Nationaal Crisisplan Infectieziekten dat herijkt wordt. [KB 6/7] 

Betrokken partijen  
RIVM, GGD'en, GGD GHOR NL, [heel veel partijen...] 

Verantwoordelijk  
VWS/PG/Project Pandemische Paraatheid~R. 
(LNV) 

4. Zorg dat Nederland tijdig inspeelt op internationale ontwikkelingen samenhangend met de 
recente WHO International Health Regulations (IHR) evaluatie van de COVID-19 pandemie, het 
recente rapport van de Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) en 
de totstandkoming van een internationale "Treaty on Pandemic Prevention and Preparedness". 
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Liin  

Betrokken partijen 

Verantwoordelijk  
VWS/IZ/ 

5. Maak preventie en paraatheid op het gebied van zotinosen een speerpunt van de 
internationale samenwerking waarin Nederland het voortouw neemt op die terreinen waar 
ons land specifieke kennis en expertise heeft, om internationaal het zoEmoserisico te reduceren; 

Lijn  
- Nederland heeft bij de 74.5te  World Health Assembly (WHA) steun betuigd voor een internationaal 

pandemieverdrag. [KB 6/7] 
- Onze inbreng in en betrokkenheid bij onder meer het EU Health Union traject en ECDC-verband, 

waarin we samenwerken op het verbeteren van infectieziektebestrijding, surveillance en 
pandemische paraatheid en respons. [KB 6/7] 

- Op 20 mei hebben WHO, FAO, OIE en UNEP gezamenlijk een One Health High Level Expert Panel 
(OHHLEP) gelanceerd, waarvan het secretariaat belegd is bij de WHO. Dit panel, waarvan ook de 
Nederlandse Prof. dr. M.P.G. (Marion) Koopmans deel uit maakt, gaat deze organisaties adviseren 
over de ontwikkeling van een lange termijnplan voor wat er wereldwijd nodig is om de opkomst en 
verspreiding van zoiinotische uitbraken te voorkomen. [KB 6/7] 

- Detacheringen bij relevante internationale instellingen. 

Betrokken partijen  
WHO, EC, EU Health Union, ECDC 

Verantwoordelijk  
VWS/IZi 

Landbouwhuisdieren 
6. Verminder in de komende jaren samen met lokale overheden, vanuit de One Health benadering 

en met inachtneming van de EU wetgeving de dichtheid van veehouderijen en de aantallen 
dieren op de bedrijven tot een niveau waarbij efficiënte overdracht (transmissie) van 
zoijnotische ziektekiemen tussen bedrijven wordt verhinderd. Efficiënte overdracht is 
gedefinieerd als de situatie waarbij een geïnfecteerd bedrijf gemiddeld meer dan 1 ander bedrijf 
besmet (de reproductie ratio tussen bedrijven Rh >1), wat resulteert in een grote uitbraak. 

Lijn  . 
Opdracht om epidemiologische modellen door te ontwikkelen om de mate van transmissie van 
zoitinosen te berekenen bij verschillende bedrijfsdichtheden en groottes van bedrijven. [KB 6/7] 
Ook in de roadmap strategische aanpak vogelgriep (2018) wordt aandacht besteed aan de locatie 
en dichtheid van pluimveebedrijven om het risico op insleep en verspreiding van vogelgriep te 
verminderen. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 

7. Ontwikkel en implementeer op korte termijn een jaarlijkse onafhankelijke zobnose 
risico/bioveiligheidscheck voor commerciële veehouderijen en veehouderijen met een 
publieksfunctie, aansluitend bij bestaande kwaliteitssystemen en keurmerken op het gebied van 
diergezondheid en dierenwelzijn. Voor pluimveehouderijen bevat de check maatregelen die een 
aannemelijke risicovermindering opleveren wat betreft het contact met wilde vogels en bij 
varkensbedrijven maatregelen ter voorkoming van persistente circulatie van zoiinotische 
ziektekiemen als varkensinfluenza. 

Lijn 

Betrokken partijen 
RIVM 
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Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 
(VWS) 

8. Analyseer het zoijinoserisico bij de opkomst van nieuwe dierhouderijsectoren (bv 
insectenhouderij of aquacultuur), bij snelle uitbreiding bestaande dierhouderijen (zoals 
melkgeitenhouderij) en bij nieuwe ontwikkelingen in de veehouderij (bijvoorbeeld circulaire 
landbouw), zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het beleid van LNV en lokale 
overheden. 

Lijn  
De risico's voor de volksgezondheid van het kweken van insecten zijn al door de NVWA beoordeeld, 
en is dit een onderdeel van de uitgebreide onderzoeksagenda van deze nieuwe sector. [KB 6/7] 
Ook loopt al geruime tijd onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van geitenhouderijen 
(VGO). De tussentijdse resultaten worden gedeeld met de provincies en zullen worden 
meegenomen in het beleid rond de inpassing van geitenhouderijen. [KB6/7] 

Betrokken partijen  
Provincies, RIVM (analyses), BuRO NVWA 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 
(VWS) 

Gezelschapsdieren 
9. Stel een lijst vast van alle diersoorten die als gezelschapsdieren gehouden mogen worden 

(positieflijst), rekening houdend met het zoiinoserisico naast andere relevante aspecten zoals 
dierenwelzijn en bedreigde diersoorten. Daarbij moet voldoende rekening worden gehouden met 
de juridische barrières waardoor een eerdere positieflijst niet kon worden ingevoerd. 

Lijn  
Het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst heeft een uitgebreide lijst van zoogdiersoorten 
beoordeeld volgens een wetenschappelijk vastgestelde beoordelingssystematiek. Het risico voor de 
volksgezondheid, inclusief het risico op zobnosen, heeft een centrale plek in deze systematiek. Uw 
Kamer zal na de zomer nader geïnformeerd worden over het vervolg van de positieflijst, waarbij we 
via die weg invulling zullen geven aan deze aanbeveling van de expertgroep. [KB 6/7] 

Betrokken partijen  
Adviescollege huis- en hobbydierenlijst 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 

Wilde dieren 
10. Realiseer systematische en zo volledig mogelijke monitoring van wilde dieren in Nederland 

(met name ook vogels en knaagdieren) om zo compleet mogelijk zicht te hebben op hun 
populaties en de (zoiinotische) ziektekiemen waarmee zij besmet zijn. Voer altijd gericht 
onderzoek uit bij signalen die duiden op een toenemende kans op zotinosen. 

Lijn  
Het kabinet gaat met het RIVM en de NVWA in gesprek om te bekijken of zij een rol kunnen spelen 
in het, op basis van risico-inschattingen, in beeld te brengen van verbeteringen van de monitoring 
van wilde dieren en vectoren en welke stappen zij nodig achten om adequaat te kunnen reageren 
op nieuwe zobnotische bedreigingen. [KB 6/7] 
We hebben nog een evaluatie van DWHC van 2019, uitgevoerd door RIVM, NVWA en WUR. Die 
betrekken we hier ook bij. 
LNV Natuur: beschikbaar maken van data over de omvang van populaties, zodat betere 
risicoanalyses kunnen worden gemaakt. 

Betrokken partijen  
RIVM, NVWA, DWHC, WUR 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/ 
LNV/Natuur/ 

Vectoren 
11. Garandeer een structurele systematische monitoring van de populaties en 

besmettingsgraad van vectoren, niet alleen de exoten maar ook de inheemse soorten, om 
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de effecten van lange termijn veranderingen zoals klimaatverandering in kaart te kunnen 
brengen. 

Lijn 
- Het kabinet gaat met het RIVM en de NVWA in gesprek om te bekijken of zij een rol kunnen spelen 

in het, op basis van risico-inschattingen, in beeld te brengen van verbeteringen van de monitoring 
van wilde dieren en vectoren en welke stappen zij nodig achten om adequaat te kunnen reageren 
op nieuwe zodnotische bedreigingen. [KB 6/7] 

- WOT 

Betrokken partijen  
RIVM, NVWA (CMV), WUR 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/ 
LNV/DAD en Natuur/ 

Vaccinaties 
12. Stimuleer het beschikbaar komen en de internationale acceptatie van effectieve vaccins in de 

veehouderij voor zoiinotische ziekteverwekkers en vaccineer bij voorkeur met DIVA-vaccins 
('Differentiating Infected from Vaccinated Animals'), naast voortgaande investeringen in 
screening en bioveiligheid. 

Lijn 

Betrokken partijen 
WBVR, NVWA 

Verantwoordelijk  
LNV/DAD en PAV/ 

13. Bied het jaar►ijkse influenzavaccin aan voor alle veehouders en anderen die regelmatig in 
contact komen met pluimvee, wilde vogels of varkens. Betrek al deze betrokkenen en 
geef heldere voorlichting over het risico dat mensen en dieren elkaar besmetten met 
influenzavirussen en dat verschillende influenzavirussen in de mens of in het dier genen kunnen 
uitwisselen en zo een gevaarlijke nieuwe variant vormen. 

Lijn 
- Het is een interessant voorstel dat nader uitgezocht moet worden: 

o onder welke verantwoordelijkheid; Arbo (SZW? LNV?) of publieke gezondheid (PG)? 
o Mogelijk wordt binnenkort een influenza-advies uitgebracht door GR waar we op kunnen 

aanhaken? 
o Kosten moeten in kaart worden gebracht. 
o Mogelijk om aan te haken bij stelselherziening GGD? 
o Uitvoeringstoets door RIVM? 
o Advies van subcommissie Gezondheidsraad nodig over vaccinatie werknemers? 

Betrokken partijen  
RIVM, GGD, GR, huisartsen 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/Vaczo ism LNV of SZW 

Surveillance 
14. Geef opdracht voor een project dat een sluitend geautomatiseerd rapportagesysteem 

opzet voor ziekenhuisopnamen op grond van diagnoses/klachten die kunnen samenhangen met 
zoOnosen, zoals ernstige luchtweginfecties (Severe Acute Respiratory Infections, SARI) en 
hersenontsteking (encefalitis). 

Lijn 
- Ten aanzien van de surveillance zal bekeken moeten worden waar verbetering op bestaande 

systemen kan plaatsvinden en waar aanvullend behoefte aan is. We gaan met het RIVM in gesprek 
over de mogelijkheden van rapportagesystemen voor ziekenhuisopnamen op grond van klachten die 
kunnen samenhangen met zodnosen, waaruit de meerwaarde blijkt ten opzichte van de bestaande 
surveillance. [KB 6/7] 
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het kabinet onderzoekt of de infrastructuur van rioolwatermonitoring, zoals opgázet voor de 
monitoring van SARS-CoV-2, ingezet kan worden om andere indicatoren te monitoren. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk  
VWS/PG en DI en PDC-19 (dashboard)/ 

15. Organiseer in de komende jaren gerichte infectiesurveillance bij mensen, met meer en 
uitgebreidere microbiologische diagnostiek, om te beginnen in (alle) ziekenhuizen, 
steekproefsgewijs en op indicatie, en later in de eerste lijn. Financier deze diagnostiek uit 
landelijke publieke middelen, niet via de Zorgverzekeringswet. 

Lijn 
- 	We willen onderzoeken hoe we (meer) systematische microbiologische diagnostiek van onder 

andere zodnotische infecties kunnen inzetten. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, 

Verantwoordelijk   
/\A/S/~1~11 111~111111 

16. Versterk in de komende jaren het surveillanceprogramma in de eerste lijn door uitbreiding 
van het aantal NIVEL-peilstations en het aantal syndromen dat gerapporteerd wordt, bij 
voorkeur geautomatiseerd en dagelijks. Streef ernaar dat op termijn alle huisartspraktijken 
geautomatiseerd rapporteren over syndromen die mogelijk wijzen op een zoiinose. 

Lijn  
het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijke meerwaarde en voorwaarden om het aantal Nivel-
peilstations voor patiënten met influenza/griepachtige klachten of met andere acute 
luchtweginfecties bij huisartsen uit te breiden. In de komende periode zal ik uw Kamer hierover 
uitgebreider informeren. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, 

Verantwoordelijk  
VWS/PG en PDC-19 (dashboard)/ 

Wetgeving 
17. Onderzoek (mede aan de hand van evaluaties van de COVID-19 pandemie) welke praktische 

beperkingen in de surveillance en uitbraakmanagement ontstaan door privacywetgeving (AVG 
e.a.) en ontwikkel breed gedragen oplossingen, voortbouwend op de oplossingen die in de 
pandemie ontwikkeld zijn. 

Lijn  
We gaan met het RIVM en andere partijen in gesprek over een analyse van de knelpunten die zij op 
dit terrein zien. Afhankelijk van deze uitkomsten kan worden bezien welke aanpassingen in wet- en 
regelgeving nodig zijn. [KB 6/7] 
In samenhang behandelen met nr. 18 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk  
VWS/PG en PDC-19/ 

18. Inventariseer de belangrijkste juridische knelpunten in de gegevensuitwisseling tussen 
veterinaire en humane gezondheidszorg (Wet Dieren, Wet Publieke Gezondheid, AVG) en werk 
in de komende jaren toe naar een verdere harmonisatie tussen de genoemde wetten. Overweeg 
op termijn de invoering van een overkoepelende 'One Health' wet. 

Lijn 
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- We gaan met het RIVM en andere partijen in gesprek over een analyse van de knelpunten die zij op 
dit terrein zien. Afhankelijk van deze uitkomsten kan worden bezien welke aanpassingen in wet- en 
regelgeving nodig zijn. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, NVWA 

Verantwoordelijk 
VWS/PG en PDC-19/ 
LNV/ 

Internationale afstemming 
19. Stimuleer het internationale onderzoek naar populaties van wilde dieren en de ziektekiemen 

die zij bij zich dragen. 

Lijn  
- HORIZON mogelijkheden verkennen (RIVM in partnerschap over pandemische paraatheid) 
- ERRAZE? 

Betrokken partijen 
RIVM, WUR 

Verantwoordelijk 
VWS 
LNV 

20. Werk internationaal aan het terugdringen en beter reguleren van het transport van levende 
(wilde) dieren en aan het uitbannen van markten met levende dieren. 

Lijn  
Nederland heeft op de 74"e WHA aandacht gevraagd voor de uitwerking en opvolging van het 
advies van WHO, OIE en UNEP (over de handel in levende dieren op traditionele voedselmarkten, 
gericht op het beperken van de zoCinotische risico's van deze markten). De WHO heeft toegezegd 
dat dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende Executive Board Meeting gezet zal worden. 
[KB 6/7] 
Het kabinet zal zich daarom sterk maken om te komen tot een verbod op de import en het 
aanwezig zijn op markten en beurzen van uit het wild gevangen niet-gedomesticeerde dieren van 
buiten Europa, zoals hiervoor binnen de EU al langer een verbod geldt op wildvang. [KB 6/7] 
Verder zal het kabinet in beeld brengen in welke mate nu in gevangenschap gefokte, maar niet-
gedomesticeerde diersoorten in Nederland op markten en beurzen aanwezig zijn en welke 
zotinotische risico's hiermee gepaard gaan. Op basis daarvan zullen we beoordelen of aanvullende 
maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een eventueel verbod op de handel in of het 
tentoonstellen van bepaalde diersoorten, noodzakelijk zijn om deze risico's te verkleinen. Hiervoor 
zal tevens een verkenning worden uitgevoerd naar de juridische basis voor dergelijke maatregelen. 
[KB 6/7] 

Betrokken partijen 
NVWA, douane, RVO 

Verantwoordelijk  
LNV/DAD/ 
VWS/IZ (markten met levende dieren) 

21. Besteed in internationale afspraken (IHR, Pandemic Prevention and Preparedness verdrag) 
aandacht aan het belang van snelle uitwisseling van monsters en sequenties op een 
manier die recht doet aan de geest van het Nagoya verdrag, maar ook voorkomt dat de 
volksgezondheid van een land lijdt onder politieke of economische afwegingen. 

Lijn 
Deze aanbeveling nemen we over. 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk 
VWS/IZ en PG/ 
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22. Ontwikkel samen met internationale organisaties een positieflijst van diersoorten die 
internationaal getransporteerd mogen worden, rekening houdend met het zoiiinoserisico en 
andere aspecten zoals dierenwelzijn en uitstervende diersoorten. 

Liin 
Evt koppelen aan markten met levende dieren. 

Betrokken partijen 
CITES, EU, WHO 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 

23. Werk samen met Europese organisaties toe naar een reductie van het transport van 
levende landbouwhuisdieren om het risico op verspreiding van (nog) niet gereguleerde 
opkomende zoiiinosen te verminderen. Het is vooral van belang te vermijden dat dieren uit 
verschillende bedrijven en verschillende landen op bedrijven worden gemengd en met elkaar in 
contact komen. Het terugdringen van diertransporten over lange afstanden beperkt het 
herkomstgebied van nieuwe zoiiiinotische ziektekiemen. 

Liin  
Nederland zal dit (transport) in Europees verband inbrengen in de relevante gremia en lopende 
Europese beleidstrajecten. Het kabinet maakt zich omwille van de aantasting van het dierenwelzijn 
binnen de EU al langer sterk voor het verminderen van de transportduur van levende dieren, 
bijvoorbeeld van kalveren en zal dat blijven doen. Het risico op zoiinosen is een aanvullend thema, 
dat moet worden meegenomen in de discussies over deze diertransporten. [KB 6/7] 
Ook de Farm-to-fork strategie van de Europese Commissie richt zich op een transitie naar kortere 
ketens, die wij ondersteunen. Daarnaast kent Nederland al jaren zeer strikte regels, vaak boven-
Europees, ten aanzien van het verplaatsen van dieren. In de herziening van de Europese 
regelgeving op het gebied van diergezondheid (en zoeinosen) heeft Nederland ook gepleit voor 
strikte regelgeving voor transport van dieren. De volledig herziene EU-diergezondheidsverordening 
(AHR) is op 21 april van dit jaar van toepassing geworden. De AHR stelt strenge eisen aan 
diergezondheid bij het transporteren van (landbouwhuis)dieren binnen de EU en voor import uit 
derde landen. In de AHR zijn instrumenten voorhanden om te reageren op nieuwe dierziekten en 
zoijnosen, waarbij verplaatsen van dieren een risicofactor is. Lidstaten moeten verplicht monitoren 
op opkomende, en onbekende, ziekten. Mochten deze vastgesteld worden, dan biedt de AHR 
mogelijkheid om ook EU-wetgeving in te stellen om maatregelen te nemen om verspreiding via de 
handel en transport in dieren te voorkomen. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
EU, NVWA, (RIVM) 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/  
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Overige/aanvullende aanbevelingen uit de verschillende hoofdstukken 

Gastheren en vectoren 
Inleiding 

24. Maak op basis van analyses zoals het EmZoo rapport een lijst van zoënotische ziekteverwekkers 
in Nederland die aanleiding kunnen geven tot uitbraken en actualiseer deze regelmatig 
(tenminste eens per drie jaar), waarbij de mogelijkheid dat de ziekteverwekker wordt 
overgedragen van mens op mens (en dus aanleiding kan geven tot een ernstige uitbraak of 
zelfs een pandemie) een zwaarwegende factor wordt. 

Gezelschapsdieren en hulpdieren 
25. Ontwikkel een draaiboek voor het geval dat veel voorkomende gezelschapsdieren zoals honden, 

katten en vogels een rol zouden spelen in de epidemiologie van een zoënotische uitbraak 
(bijvoorbeeld met een Disease X). 

26. Versterk kennis en bewustzijn van zoënoserisico's (zoënosegeletterdheid) bij (dieren)artsen en 
individuele houders en bij communities van mensen die bepaalde diersoorten houden. 

Wilde dieren 
27. Versterk de (internationale) kennis op het gebied van infectieziekten bij wilde dieren en hun 

transmissie in ecologische netwerken (al dan niet met betrokkenheid van vectoren). 

Vectoren en hun gastheren 
28. Controleer zowel gastheren als (grote aantallen) vectoren op een breed spectrum aan mogelijke 

ziekteverwekkers en integreer deze surveillance activiteiten door verbeterde samenwerking 
tussen de diverse betrokken organisaties. 

29. Onderzoek de impact van klimaat en klimaatmaatregelen en andere menselijke activiteiten op 
vectoren en besmettingskansen. 

30. Verhoog de alertheid en kennis (zoënosegeletterdheid) van de bevolking rond die vectoren 
waarover voldoende wetenschappelijke kennis bestaat, via informatiecampagnes zoals de 
jaarlijkse 'Week van de Teek'. Geef nascholing/voorlichting over zeldzamere vectorgebonden 
aandoeningen aan professionals die concreet actie kunnen ondernemen, zoals artsen, 
dierenartsen en milieukundigen. 

31. Onderzoek de mogelijkheden voor de toepassing van (nieuwe) methodes voor de bestrijding 
van vectoren en vectorgebonden zoënosen die duurzaam en (kosten)effectief zijn, . 
Voorbeelden van zulke methodes zijn mechanische en chemische vormen van bestrijding, 
vaccins, en biologische methoden waaronder bepaalde vallen, het gebruik van bacteriën (o.a. 
Wolbachia) en genetische modificaties van muggen die leiden tot steriliteit. 

Risico-factoren door menselijk handelen 
Veehouderijsystemen 

32. Ontwikkel en implementeer een instrument waarmee bij de ruimtelijke ordening van 
veehouderijen (het verlenen van vergunningen aan veehouders, eventuele uitkoopregelingen, 
bedrijfsuitbreiding) het mogelijke effect op de blootstelling van omwonenden in, kaart gebracht 
kan worden. 

33. Streef ernaar dat zich geen pluimveehouderijen bevinden in gebieden waar veel watervogels 
voorkomen. Verstrek in elk geval geen vergunningen voor nieuwe bedrijven en werk aan een 
reductie van de bestaande bedrijven. 

34. Verricht wetenschappelijk onderzoek om te komen tot een goede inschatting van alle 
zoënoserisico's in de veehouderij en neem maatregelen om deze te voorkomen, te monitoren en 
zo nodig aan te pakken. 

35. Ontwikkel modellen waarmee voorspeld kan worden bij welke dichtheid van bedrijven en-
bedrijfsgroottes uitgebreide verspreiding van zoënotische infecties wordt verhinderd, met in 
achtneming van de internationaal afgesproken bestrijdingsmaatregelen. 

36. Ondersteun internationale initiatieven waarmee de veterinaire infrastructuur en capaciteit om 
uitbraken van zonosen effectief te bestrijden wordt versterkt. 

Globalisering en de handel in wilde en gehouden dieren 
37. Zorg dat binnen Nederland voldoende capaciteit bestaat om de internationale handel in 

(exotische) dieren te controleren en verhandelde dieren te onderzoeken op bekende en 
onbekende ziektekiemen. 

38. Zorg dat binnen Nederland voldoende capaciteit bestaat om illegale dierenhandel op te sporen 
en aan te pakken en werk ook in internationaal verband samen aan het handhaven van regels 
en het terugdringen van illegale handel in dieren. 
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39. Verhoog de zoënosegeletterdheid van Nederlandse reizigers naar verre landen, onder meer door 
uitbreiding van de huidige voorlichting op reizigerspoliklinieken en online en besteed daarbij 
aandacht aan specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld veehouders, mensen met verhoogde 
kwetsbaarheid). 

Biodiversiteit, landgebruik en wereldbevolking 
40. Monitor de effecten op het zoënoserisico bij veranderingen in het landschap, zoals de voltooiing 

van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebieden in Nederland en de versterking van 
dit initiatief in Europees verband. 

41. Ontwikkel vanuit een One Health perspectief modellen waarmee het opkomen en de 
verspreiding van zoënotische ziekteverwekkers in ecosystemen voorspeld kan worden en die 
gebruikt kunnen worden voor het nemen van preventieve maatregelen. 

42. Onderzoek systematisch de impact van Nederlands beleid op (tropische) ontbossing en 
veranderd landgebruik in het buitenland en beperk door actief beleid de ongewenste impact. 
Besteed hierbij specifieke aandacht aan de impact van diervoer voor de Nederlandse 
veehouderij. 

Klimaatverandering 
43. Onderzoek de mogelijke impact van klimaatverandering op zoënoserisico's en welke 

maatregelen Nederland verder nog kan nemen om deze risico's te beperken, naast de 
noodzakelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, conform het internationale 
Klimaatverdrag. 

Veiligheid in laboratoria 
44. Bevorder internationaal wetenschappelijk onderzoek en diagnostiek op het gebied van zoënosen 

en ondersteun internationale inspanningen om te komen tot een systeem van onafhankelijke 
toetsing en kennisuitwisseling op het gebied van biosafety en biosecurity in microbiologische 
laboratoria (zie ook de International Health Regulations in Hoofdstuk 15). 

Instrumenten/interventies/strategieën 
One Health benadering 

45. Bevorder de uitwisseling van kennis, vaardigheden en informatie tussen professionals op het 
gebied van milieu, diergezondheid en volksgezondheid. Includeer One Health in het curriculum 
van toekomstige dierenartsen, artsen, verpleegkundigen, ecologen, biologen, milieukundigen en 
streef naar gezamenlijke opleidingsmomenten. 

46. Versterk en sluit aan bij internationale inspanningen op het gebied van een integrale One Health 
benadering van infectierisico's. 

47. Organiseer een langjarig ongebonden transdisciplinair onderzoeksprogramma naar 
infectieziekten vanuit een One Health benadering en met financiële input van de drie betrokken 
ministeries (LNV, VWS, I&M13). Geef de transdisciplinariteit inhoud door naast 
wetenschappelijke inzichten ook gebruik te maken van de ervaringskennis van betrokkenen 
zoals veehouders, jagers en lokale bewoners, zowel binnen Nederland als internationaal. 

Community engagement en zoënosegeletterdheid 
48. Ontwikkel programma's voor een dialoog met diverse communities (waaronder ook 

professionals, bedrijven en overheden) en de samenleving als geheel op het gebied van 
dierenwelzijn, zoënosen en zoënosegeletterdheid vanuit een One Health benadering. 

49. Besteed daarbij speciaal aandacht aan groepen die een verhoogd risico lopen op blootstelling 
(bijvoorbeeld vanwege werk of hobby), mensen met medische risicofactoren en mensen die 
door sociaaleconomische, culturele of andere factoren een lagere 'health literacy' hebben. 

50. Geef kinderen de gelegenheid om meer te leren over dieren en hun verzorging, met aandacht 
voor infectieziekten en gezondheid. 

51. Luister naar de behoeften van diverse groepen en zorg ervoor dat deze vertaald worden in 
herkenbare acties en duidelijke communicatiestructuren, die kunnen worden ingezet zodra zich 
een uitbraak of grotere crisis voordoet. 

52. Evalueer na elk probleem (van incidenten tot grote uitbraken of zelfs een pandemie) hoe de 
aanpak gefunctioneerd heeft en wat er kan verbeteren.Investeer in goede preventie en 
openbare gezondheidszorg; de algemene gezondheid van mensen is medebepalend voor de 
gezondheidsrisico's die ze lopen bij een eventuele besmetting. 

Preventie 
53. Investeer in goede preventie en openbare gezondheidszorg; de algemene gezondheid van 

mensen is medebepalend voor de gezondheidsrisico's die ze lopen bij een eventuele besmetting. 
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Monitoring en surveillance van zobnosen 
Humaan-veterinaire samenwerking en capaciteit 

54. Versterk en borg de capaciteit (menskracht, laboratoriumcapaciteit) van de essentiële 
organisaties in de keten van monitoring, surveillance en respons, zowel aan de veterinaire kant 
als aan de humane kant. 

55. Verricht regelmatig en systematisch een gelijktijdige bemonstering van vectoren en gastheren 
op dezelfde locaties.. 

Beschikbaarheid data en monsters 
56. Versterk de (continue) informatie-uitwisseling tussen veterinaire en humane gezondheidszorg 

op het gebied van zoifinosen, inclusief uitwisseling van isolaten en sequenties en zorg dat alle 
resultaten van microbiologische laboratoria die 'de diagnostiek verzorgen in de veterinaire sector 
en de eerste-, tweede- en derdelijns geneeskunde toegankelijk zijn voor nationale surveillance 
doeleinden. 

57. Zorg dat de melding van aangifteplichtige ziekten bij dier en mens geborgd blijft ook wanneer 
microbiologische laboratoria in het buitenland gevestigd zijn. 

58. Onderzoek de mogelijkheden voor een geïntegreerd informatieplatform met gestandaardiseerde 
data voor de surveillance van zotinosen in de diverse compartimenten van de humane 
gezondheidszorg. Dit zou later kunnen worden uitgebreid naar de veterinaire gezondheidszorg. 

Screening van milieu, wilde en gehouden dieren 
59. Screen alle gezelschapsdieren die van buiten en sommige landen binnen de EU worden 

geïmporteerd op relevante zoiinotische ziekteverwekkers en karakteriseer potentieel 
bedreigende ziektekiemen met DNA/RNA sequencing. 

60. Monitor steekproefsgewijs hoe vaak zoijinotische ziekteverwekkers (zoals SARS-CoV-2 en 
influenza) voorkomen bij (zwerf)katten, honden, paarden en andere veelvoorkomende 
gezelschapsdieren. 

61. Ontwikkel een brede methodiek om metingen in het milieu in te zetten voor zotinosemonitoring. 
Onderzoek daartoe de bruikbaarheid van metingen in geaggregeerde monsterstromen zoals 
rioolwater, mest, tankmelk, eieren, stof-monsters, etc. 

Respons op een uitbraak van een zobnose 
62. Identificeer eventuele zwaktes in de respons aan de veterinaire kant en ontwikkel beleid om bij 

een actieve verspreiding vanuit dierlijke gastheren snel, adequaat en met zo veel mogelijk 
aandacht voor dierenwelzijn in te grijpen. 

63. Organiseer schaalbaarheid, zowel op het gebied van materialen als personeel, bijvoorbeeld door 
het versterken van de GGD-en en de inzet van andere organisaties. 

64. Organiseer de snelle uitwisseling van gegevens, ook uit bron- en contractonderzoek, binnen en 
tussen de veterinaire en humane sectoren (en in eerste-, tweede- en derdelijns zorg). Zoek 
daarbij naar een aanpak die dataveiligheid en privacy zo goed mogelijk garandeert en past 
binnen de wettelijke kaders. 

65. Verricht wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van niet-farmaceutische interventies in 
het intermenselijk contact en in de contacten met dieren. Het betreft primair maatregelen zoals 
afstand houden, hygiëne-adviezen, gebruik van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen 
(PPE). Ook kan gedacht worden aan algemenere maatregelen zoals transportverboden voor 
dieren, quarantaine, avondklok, sluiting van scholen, winkels, horeca, etc. Een betere 
onderbouwing is nodig van deze eerste opties voor een interventie. Datzelfde geldt voor 
adviezen ten aanzien van vectoren. 

66. Versterk de coordinatie van de medische sector, zowel internationaal als nationaal en verbeter 
de afstemming van casusdefinities, preventieve maatregelen en (evaluatie van) behandeling. 

67. Versterk ook de landelijke en regionale coordinatie van de verdeling van patiënten over 
ziekenhuisbedden, optimaal gebruik makend van landelijke en internationale IC capaciteit, 
voortbouwend op wat is gerealiseerd in het kader van COVID-19. 

68. Bouw voort op eerdere inspanningen op het gebied van community engagement (Hoofdstuk 11) 
in eenduidige communicatie en samenwerking met stakeholders voor het creëren van draagvlak 
voor respons-maatregelen en het voorkomen van stigmatisering. 

69. Investeer in wetenschappelijk onderzoek dat als basis kan dienen voor nuttige toepassingen 
zoals diagnostiek, vaccins en medische behandelingen voor (zoiinotische) infectieziekten met 
een hoge kans op uitbraken. 

Maatschappelijke en juridische aspecten 
70. Onderzoek waar de huidige financiering van diergeneeskunde en (openbare) gezondheidszorg 

inclusief de eerstelijnszorg een barrière vormt voor paraatheid, surveillance, een effectieve 
respons en onderzoek en zoek oplossingen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 



5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 
	 Doc. 06 

71. Versterk de rol van de (eerstelijns) dierenarts bij de preventie en detectie van zoiinosen door de 
bijbehorende taken explicieter onderdeel te laten uitmaken van het veterinaire 
kwaliteitssysteem. 

72. Versterk de rol van de huisarts in de openbare gezondheidszorg door financiële en andere 
barrières weg te nemen. 

73. Verbeter vanuit een One Health benadering de communicatie tussen huisarts en dierenarts en 
neem eventuele barrières weg. 

74. Vergroot de publieke financiering voor innovatief onderzoek zonder verplichte matching van 
middelen of personele inzet door private partijen. 



Voorstel voor op de agenda 
6 juli 2021 Rapport Bekedam aangeboden 

aan de Kamer 
Input voor kabinetsreactie 
Bijstuurmoment (door vakanties wrs geen 
volledige bezetting wrs) 
Eerste beelden/dilemma's na overleg met 
sectoren en IPO/VNG/GGDGHOR 
/RIVM/NVWA 

Ma 12 juli 
Ma 9 aug 

Stuurgroep zodnosen 
Stuurgroep zodnosen 

Ma 13 sept Stuurgroep zodnosen 

Stuurgroep zodnosen 
Stuurgroep zodnosen 

Eerste concept kabinetsreactie (excl nertsen) 
Volgend concept kabinetsreactie (excl 
nertsen) 

Ma 11 okt 
Ma 8 nov 

Half november Nertsenevaluatie gereed 
Ma 13 dec 
2022 

Stuurgroep zodnosen 
Voortgang aanbevelingen / plan 
van aanpak 

Kabinetsreactie voor akkoord 

Veehouderij 

Gez.dieren 

etc 

Projectgroep LNV: 

Thema's: 
Diergezondheid 

& Omgeving 

Overkoepelende 
Projectgroep: LNV & VWS 

'One Health' 

Stuurgroep 
VWS &  
LNV 

Projectgroep VWS: 

Thema's: 
Humane 

gezondheid 

Doc. 07 
Notitie voor stuurgroep zodnosen 12 juli over 'Vormgeving en tijdpad kabinetsreactie' 

Aanleiding  
Het rapport Bekedam is afgerond en op 6 juli jl. aan de Kamer aangeboden. In de aanbiedingsbrief 
zeggen we een kabinetsreactie toe, die moet leiden tot een plan van aanpak om het 
zodnosenbeleid te verbeteren. 
In het rapport Bekedam staan 74 aanbevelingen. In de projectgroep hebben we een eerste slag 
gemaakt om de 23 kernaanbevelingen toe te bedelen aan ministeries, waarbij duidelijk werd dat 
een aantal aanbevelingen alléén LNV of VWS zijn, een aantal gezamenlijk moeten worden 
opgepakt of een aantal primair VWS of LNV, maar waarbij wel meekijken gewenst is (zie bijlage). 
Een volgende stap is om de aanbevelingen thematisch te clusteren en de overige aanbevelingen 
plus nog losse aanbevelingen uit de lopende tekst hieronder te voegen, zodat er een 
totaaloverzicht ontstaat. 
Met deze notitie willen we de stuurgroep input vragen op een aantal zaken die samenhangen met 
de kabinetsreactie op de aanbevelingen, zodat we deze in lijn met de wensen en aandachtspunten 
van de stuurgroep kunnen gaan opstellen. 

Tijdpad 

Bespreekpunten:  

1. Voorstel is om de zomerperiode te gebruiken voor overleg met sectoren zoals IPO, VNG, 
GGDGHOR, RIVM, NVWA en de sectorbesturen aan de dierkant, zodat op 13 september eerste 
beelden in de stuurgroep vanuit deze gesprekken kunnen worden besproken. 

2. Hoe wil de stuurgroep de governance van de gezamenlijke projectstructuur verder vormgeven? 
Advies is om de aanbevelingen welke duidelijk in hun geheel op het terrein van VWS danwel 
LNV liggen ook binnen dat departement op te pakken. Uiteraard wordt de gezamenlijke 
projectstructuur gebruikt voor informeren en afstemmen. Binnen het departement worden de 
aanbevelingen in thema's ingedeeld (bijvoorbeeld veehouderij, internationaal, natuur) en in 
werkgroepen uitgewerkt, waarin de relevante stakeholders zitting kunnen nemen. Deze 
werkgroepen kunnen in september worden opgestart. Schematisch: 
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3. Hoe bepalend vindt de stuurgroep de formatie voor het tijdpad van de kabinetsreactie? 
Een aantal aanbevelingen zijn nu door het demissionaire kabinet al opgepakt of er wordt 
voorwerk in gang gezet. Aanname is dat er in het najaar een nieuw kabinet is, maar stel dat 
dit niet het geval is: zetten we hoe dan ook in op een kabinetsreactie nog dit jaar? Of maken 
we dan opnieuw een schifting van een aantal aanbevelingen die niet langer kunnen wachten en 
aanbevelingen die écht aan een nieuwe kabinet zijn? 

4. Hoe bepalend vindt de stuurgroep de nertsenevaluatie voor de kabinetsreactie? 
De nertsenevaluatie wordt half november verwacht. Ons advies is om deze te betrekken bij de 
kabinetsreactie om zo in één keer een complete reactie te geven. Dit betekent dat we sowieso 
niet voor half november de kabinetsreactie uit kunnen sturen. Risico is wel dat we ons hiermee 
afhankelijk maken van oplevering van deze evaluatie. 

5. Vorm van kabinetsreactie: het rapport Bekedam kent 74 aanbevelingen, waarvan 23 
kernaanbevelingen. Er zijn een aantal mogelijke vormen van kabinetsreacties, zoals hieronder 
weergegeven. Wat heeft de voorkeur van de stuurgroep? Is het de ambitie om aan elk van de 
74 aanbevelingen invulling te geven? 

a. Kamerbrief als oplegger en als bijlage een tabel/opsomming met de 74 aanbevelingen 
en hoe deze worden opgepakt. 

b. Kamerbrief als oplegger en als bijlage een tabel/opsomming met de 23 
kernaanbevelingen en hoe deze worden opgepakt. 

c. Lange kamerbrief waarin op hoofdlijnen wordt ingegaan op hoe de aanbevelingen 
worden opgepakt, bijvoorbeeld op thema. Dus geen precies huishoudboekje van welke 
aanbevelingen wel/niet. 

6. Beelden bij plan van aanpak 
Wanneer in de kabinetsreactie de aanbevelingen Bekedam zijn geadresseerd, wat zijn dan de 
beelden van de stuurgroep bij het aangekondigde plan van aanpak? Betreft dit het omzetten 
van de aanbevelingen Bekedam in een thematische agenda, zodat duidelijk wordt dat dit om 
de ambities van het (nieuwe) kabinet gaat? 
Welke thema's naast de aanbevelingen Bekedam zouden hierin nog een plek moeten krijgen? 

7. Samenhang met andere grote trajecten/ afbakening 

Hoe bepalend is het stikstofdossier voor de kabinetsreactie? In hoeverre worden de 
aanbevelingen die hiermee samenhangen meegenomen in het stikstoftraject? 

VWS werkt met RIVM aan een beleidsagenda pandemische paraatheid die in het najaar wordt 
opgenomen in een kamerbrief. Hoe ziet de stuurgroep de samenhang met dit traject als het 
gaat om de aanbevelingen met betrekking tot pandemische paraatheid en versterking van 
monitoring en surveillance? 

8. Voorstel van de projectgroep is om de stuurgroep van 9 augustus ivm de zomervakantie om te 
zetten in een informeel bijpraatmoment zonder voorbereiding door projectgroep. Alternatief is 
volledig schrappen. Graag een reactie van de stuurgroep. 
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Stuurgroep versterking zobnosebeleid 
12 juli 2021 12:30 

Webex 

Datum 
12 juli 2021 

Aantal pagina's 
2 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag en actiepunten stuurgroep 14 juni 

Het verslag wordt na genoemde wijzigingen goedgekeurd. 

3. Rapport Bekedam 
a. Terugblik 

Het rapport Bekedam heeft in de media weinig aandacht gekregen. In de TK- 
debatten werd gevraagd naar de doorzettingsmacht van de minister van VWS. 

De minister van LNV heeft de Kamerbrief bij het rapport toegelicht aan de 
sectorbestuurders. Ook is er ambtelijk gesproken met de sectorbestuurders, 
waarin LNV het vervolgproces heeft geschetst: de sectorbestuurders worden op in 
elk geval twee momenten aangehaakt 1) eerste week van september met een 
voorstel voor de opdracht omtrent bedrijfsdichtheid en 2) tweede helft september 
met procesvoorstel hoe we aan de slag gaan met de aanbevelingen uit het 
rapport. De sectorbestuurders zullen themagewijs aangehaakt worden bij het 
vervolg. Hen is nu al gevraagd om aan te geven wat er nu al gebeurt op het 
gebied van de diverse aanbevelingen. 

Pagina 1 van 2 
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b. Vormgeving en tijdpad kabinetsreactie 
• Verzoek aan de projectgroep is om in beeld te brengen met welke partijen 

we in gesprek moeten (in elk geval: IPO, VNG, NVWA, RIVM, GGD GHOR 
NL). In gesprek met deze partijen zullen we het proces schetsen van hoe 
te komen tot een kabinetsreactie en vervolgens het plan van aanpak, en 
hun rol daarin. Er wordt nog geen inhoudelijk gesprek gevoerd. Pas na de 
stuurgroep van 13 september worden inhoudelijke keuzes gemaakt. 

• Qua planning zullen we nader moeten bezien of er in oktober een nieuw 
kabinet zit. Het tijdspad om in oktober een kabinetsreactie te hebben is 
ambitieus. We houden vast aan de planning om in oktober een concept 
van de kabinetsreactie voor te leggen aan de stuurgroep. Indien de 
nertsenevalutie niet tijdig gereed is, zal deze niet worden meegenomen in 
de kabinetsreactie. Een plan van aanpak volgt pas later. 

• We bundelen de aanbevelingen thematisch en geven op hoofdlijnen een 
reactie. 

• Met het plan van aanpak presenteren we een versterkt zoiinosebeleid. Het 
zal aankondigen wat we gaan doen, gesteund door onder andere (maar 
niet alleen) het rapport Bekedam. De zotinosestructuur krijgt een vervolg 
naar aanleiding van de nertsenevaluatie en betreft een apart thema in het 
"zoiinosebeleid 2.0". 

.111111~11111116~ 
5. Volgende stuurgroepvergadering 9 augustus 

De stuurgroep van 9 augustus wordt verzet naar 16 augustus. 

6. WVTTK/rondvraag 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondhe d 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Datum 
10 juni 2021 

Pagina 2 van 2 
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Stuurgroep zodnosenbeleid 16 augustus 2021 
Betreft: oplegnotitie bij 74 aanbevelingen 

Inleiding 
In de bijlage zijn de 74 aanbevelingen thematisch ingedeeld volgens onderstaand figuur. Binnen de 
thema's zijn waar mogelijk aanbevelingen geclusterd in verschillende subthema's. Een overzicht van 
de thema's en subthema's met bijbehorende aanbevelingen is terug te vinden in het werkdocument. 
Wat betreft het werkdocument; voor enkele aanbevelingen is reeds een lijn geschetst (bijvoorbeeld 
in de Kamerbrief van 6 juli 2021 met aanbieding van rapport Bekedam), maar de mate van 
concreetheid verschilt nog. Er is in eerste instantie prioriteit gegeven aan een verdeling van de 
aanbevelingen. Indien er akkoord wordt gegaan met de voorgestelde indeling kan een 
projectorganisatie ingericht gaan worden waarmee invulling kan worden gegeven aan de uitwerking 
van de aanbevelingen. Daarmee kan ook per aanbeveling de basis van een lijn worden geschetst die 
mogelijk in de kamerbrief kan worden meegenomen. 

Groen = gezamenlijk VWS-DAD/NVLG, DAD/NVLG-VWS of NVLG-DAD 
Geel = alleen VWS of alleen LNV 
Roze = internationaal 

Kamerbrief 
Voor de kabinetsreactie die we maken (streven najaar 2021) komen we op basis van deze sessie tot 
dit framework voor de brief met de drie pijlers uit de one health benadering en een aantal 
dwarsdoorsnijdende thema's: 

1. Inleiding: ingaan op one health benadering 
2. Versterking zotinosenbeleid op het gebied van volksgezondheid 
3. Versterking zoijnosenbeleid op het gebied van diergezondheid 
4. Versterking zotinosenbeleid op het gebied van leefomgeving 
5. Internationale inzet 
6. Monitoring en surveillance inclusief aspecten van informatie-uitwisseling 
7. Communicatie 
8. Onderzoek 
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Tijdpad 
Het tijdpad is aangevuld met dikgedrukte regels. 

Voorstel voor op de agenda 
9 aug 	Stuurgroep zotinosen 	 Bijstuurmoment (door vakanties wrs geen 

volledige bezetting) 
13 sept 	Stuurgroep zoEmosen 	 Eerste beelden/dilemma's na overleg met 

sectoren en IPO/VNG/GGDGHOR 
/RIVM/NVWA 

11 okt 
	

Stuurgroep zoiinosen 	 Eerste concept kabinetsreactie (excl nertsen) 
8 nov 	Stuurgroep zoiinosen 	 Volgend concept kabinetsreactie (excl 

nertsen) 
Half nov Nertsenevaluatie gereed 
13 dec 	Stuurgroep zoEmosen 	 Kabinetsreactie voor akkoord 
2022 
	

Voortgang aanbevelingen / plan van 
aanpak 

Vragen aan de stuurgroep 
• Is de indeling van de aanbevelingen herkenbaar? 
• Kan de stuurgroep zich vinden in de indeling voor de Kamerbrief? 
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In de projectgroep van 21 juli hebben we de 74 aanbevelingen uit het rapport Bekedam ingedeeld 
zoals hieronder: 
Groen = gezamenlijk VWS-DAD/NVLG, DAD/NVLG-VWS of NVLG-DAD 
Geel = alleen VWS of alleen LNV 
Roze = internationaal 

Link naar Jamboard: 

Voor de kabinetsreactie die we maken (streven najaar 2021) komen we op basis van deze sessie tot 
dit framework voor de brief met de drie pijlers uit de one health benadering en een aantal 
dwarsdoorsnijdende thema's: 

1. Inleiding: ingaan op one health benadering 
2. Versterking zotinosenbeleid op het gebied van volksgezondheid 
3. Versterking zotinosenbeleid op het gebied van diergezondheid 
4. Versterking zotinosenbeleid op het gebied van leefomgeving 
5. Internationale inzet 
6. Monitoring en surveillance inclusief aspecten van informatie-uitwisseling 
7. Communicatie 
8. Onderzoek 

Ieder thema bevat een aantal aanbevelingen die op zichzelf ook weer op onderwerp te clusteren in 
verschillende sub-thema's. Zo zijn de aanbevelingen onder 'Versterking zotinosenbeleid op het 
gebied van volksgezondheid' onderverdeeld in sub-thema's 'Algemeen', 'Pandemische paraatheid', 
'Internationaal', enzovoort. Het thema 'Versterking zoiinosenbeleid [...] diergezondheid' is 
onderverdeeld in sub-thema's 'Veehouderij', 'Pandemische paraatheid', 'Gezelschapsdieren' en 
'Internationaal'. Ieder thema heeft zo zijn eigen onderverdeling. Hieronder een overzicht van de 
verschillende subthema's onder de thema's met bijbehorende aanbevelingen. 
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Weergave van aanbevelingen in thema's en sub-thema's 

A. Versterking zoéinosenbeleid op het gebied van volksgezondheid 
1. Algemeen: 	 1 
2. Pand. Paraatheid: 	3, 4, 24, 25, 63 
3. Internationaal: 	5, 21 
4. Vaccinatie: 	 13 
5. Klimaat: 	 29b 
6. Zorg: 	 53, 66, 67, 72 
7. Communicatie: 	2 

B. Gezamenlijke versterking zoiinosenbeleid VWS & LNV 
1. Algemeen: 	 52, 70 

C. Versterking zotinosenbeleid op het gebied van diergezondheid 
1. Veehouderij 	 6, 35, 7, 12, 33 
2. Pand. Paraatheid: 	8, 62, 7 
3. Gezelschapsdieren: 	9, 59 
4. Internationaal: 	20, 22, 23 

D. Versterking zoémosenbeleid op het gebied van leefomgeving 
1. 	Algemeen: 	 37, 38, 40 

E. Internationale inzet 
1. Algemeen: 	 36, 44, 46 

F. 	Monitoring en surveillance inclusief aspecten van informatie-uitwisseling 
1. Gastheren en vect.: 	28, 55, 60, 10, 11 
2. Humaan: 	 14, 15, 16 
3. Organisatie: 	 54 

G. Informatie-uitwisseling 
1. AVG: 	 17, 18 
2. Verb. Informatieuitw.: 56, 58, 64, 57 

H. Communicatie 
1. Zotinosegeletterheid en Community engagement: 26, 30, 39, 48, 49, 50, 51, 68 
2. Professionals: 	45, 73 

I. Onderzoek 
1. Algemeen: 	 61, 65, 69, 74 
2. Klimaat: 	 29A, 43 
3. Vectoren 	 31 
4. Veehouderij: 	32, 34 
5. Internationaal: 	19, 27, 41, 42, 47 
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I. OP ONDERWERP INGEDEELD 

A. Volksgezondheid / VWS 
1. Algemeen 

1  Versterk vanuit een One Health benadering de gezondheid van dieren en het milieu en de 
algemene gezondheidstoestand van mensen (aansluitend bij de missies in het binnen het 
thema Gezondheid en Zorg van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid). 

Lijn  
We onderschrijven de One Health-benadering. Naast humaan en veterinair moet er ook 
aandacht zijn voor natuurbeleid (LNV). Missies van topsector Health gaan we opnieuw 
bezien. 

Betrokken partijen 

Verantwoordelijk 
VWS/MEVAIIMM (via 
LNV 

2. Pandemische paraatheid 

3  Ontwikkel op grond van bestaande draaiboeken en richtlijnen een omvattend nationaal plan 
voor paraatheid en respons (Pandemic Preparedness & Response Plan), gebruikmakend van 
de lessen uit diverse uitbraken en pandemieën het verleden (waaronder COVID-19) en houd 

daarbij ook rekening met de mogelijkheid dat landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren of wilde 
dieren en eventueel vectoren een rol (blijven) spelen bij de vermeerdering en verspreiding van de 
ziekteverwekker. 

4Zorg dat Nederland tijdig inspeelt op internationale ontwikkelingen samenhangend met de 
recente WHO International Health Regulations (IHR) evaluatie van de COVID-19 pandemie, het 
recente rapport van de Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) 

en de totstandkoming van een internationale "Treaty on Pandemic Prevention and Preparedness". 

Lijn 
Naar aanleiding van COVID-19 vinden nationaal en internationaal evaluaties plaats. 
Uiteindelijk zullen hier beleidsaanscherpingen uit volgen. Deze worden vertaald in 
crisisplannen en draaiboeken, zoals het Nationaal Crisisplan Infectieziekten dat herijkt 
wordt. [KB 6/7] 

Betrokken partijen  
RIVM, GGD'en, GGD GHOR NL, [heel veel partijen...] 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/Project Pandemische Paraatheid/11~ 
(LNV) 

2 M aa  k op 
basis van a nal 	 zoalsyses 	het E m Zo o rapporteenlijs t van zoën ot i s che 

ziekteverwekkersinNederianddieaanieidingkunnengeventotuitbrakenen  actualiseer 
deze regelmatig (tenminste eens per drie jaar), waarbij de mogelijkheid dat de 
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ziekteverwekker wordt overgedragen van mens op mens (en dus aanleiding kan geven tot een 
ernstige uitbraak of zelfs een pandemie) een zwaarwegende factor wordt. 

Lijn  
Er ligt een briefrapport RIVM 
Betrokken partijen  

Verantwoordelijk 
VWS-LNV 

2 Ontwikkelee  een draaiboek voor het geval dat veel voorkomende gezelschapsd i erenzoals 
spelen e 

 

uitbraak (bijvoorbeeld met een Disease X). 

Lijn  
Relatie met evaluatie nertsen. Parkeren tot half november.' 
Betrokken partijen  

Verantwoordelijk  
VWS-LNV 6 	

bijvoorbeeld 
  Organiseer   

d 
 s ch
o
a 
d
a 
r n 

 l ba
e
a
t 

 r h 
versterken
e  id ,  zowel  

v 
 op
an d 

 het
eGGD-en 

 g ebi ed
e 

 van
n d 

 materialen 
vand 

 als
a n 

  
e re

personeel,
gdra n 

 

VWS pandemic preparedness 
isaties. 

3. Internationaal 

5  Maak preventie en paraatheid op het gebied van zotinosen een speerpunt van de 
internationale samenwerking waarin Nederland het voortouw neemt op die terreinen waar 
ons land specifieke kennis en expertise heeft, om internationaal het zoiinoserisico te 

reduceren; 

Lijn  
- Nederland heeft bij de 74ste World Health Assembly (WHA) steun betuigd voor een 

internationaal pandemieverdrag. [KB 6/7] 
- Onze inbreng in en betrokkenheid bij onder meer het EU Health Union traject en ECDC-

verband, waarin we samenwerken op het verbeteren van infectieziektebestrijding, 
surveillance en pandemische paraatheid en respons. [KB 6/7] 

- Op 20 mei hebben WHO, FAO, OIE en UNEP gezamenlijk een One Health High Level Expert 
Panel (OHHLEP) gelanceerd, waarvan het secretariaat belegd is bij de WHO. Dit panel, 
waarvan ook de Nederlandse Prof. dr. M.P.G. (Marion) Koopmans deel uit maakt, gaat 
deze organisaties adviseren over de ontwikkeling van een lange termijnplan voor wat er 
wereldwijd nodig is om de opkomst en verspreiding van zoitinotische uitbraken te 
voorkomen. [KB 6/7] 

- Detacheringen bij relevante internationale instellingen. 

Betrokken partijen  
WHO, EC, EU Health Union, ECDC 

Verantwoordelijk 
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op een manier die recht doet aan de geest van het Nagoya verdrag, maar ook voorkomt 
dat de volksgezondheid van een land lijdt onder politieke of economische afwegingen. 

Lijn 
Deze aanbeveling nemen we over. 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk 
VWS/IZ en PG/ 

4. Vaccinatie 
1 	Bied het jaarlijkse influenzavaccin aan voor alle veehouders en anderen die regelmatig in 

contact komen met pluimvee, wilde vogels of varkens. Betrek al deze betrokkenen en 
geef heldere voorlichting over het risico dat mensen en dieren elkaar besmetten met 

influenzavirussen en dat verschillende influenzavirussen in de mens of in het dier genen kunnen 
uitwisselen en zo een gevaarlijke nieuwe variant vormen. 

Lijn 
- Het is een interessant voorstel dat nader uitgezocht moet worden: 

o onder welke verantwoordelijkheid; Arbo (SZW? LNV?) of publieke gezondheid 
(PG)? 

o Mogelijk wordt binnenkort een influenza-advies uitgebracht door GR waar we op 
kunnen aanhaken? 

o Kosten moeten in kaart worden gebracht. 
o Mogelijk om aan te haken bij stelselherziening GGD? 
o Uitvoeringstoets door RIVM? 
o Advies van subcommissie Gezondheidsraad nodig over vaccinatie werknemers? 

Betrokken partijen  
RIVM, GGD, GR, huisartsen 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/Vaczo ism LNV of SZW 

5. Klimaat 

29 
b : bij planning van klimaatadaptiemaatregelen stil te staan bij zodnosenrisico, Nederlanders 
bewust maken 

VWS  t 	 ) — LNV (counterparts opzoeken, 

6. Zorg 
Investeer in 
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VWS staand beleid nationaal preventie akkoord (OJGZ, 	 ) 
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66 Versterk de coordinatie van de medische sector, zowel internationaal als nationaal en verbeter de 
afstemming van casusdefinities, preventieve maatregelen en (evaluatie van) behandeling. 
VWS 
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voortbouwend op wat is gerealiseerd in het kader van COVID-19. 
VWS CZ 7 	Versterk de rol van de huisarts in de openbare gezondheidszorg door financiële en andere 

barrières weg te nemen. 
VWS hoofdtekst op nalezen p.128 kostenloze nascholing op het gebied van zobnosen 

link met kernaanbeveling? 

7. Communicatie 

2  Ontwikkel doelgroepgerichte en wetenschappelijk onderbouwde zodnosegeletterdheid, met 
inachtneming van de juiste balans tussen zotinoserisico en intensiteit van de voorlichting. Voer 
hiertoe eerst een verkenning uit van de verschillende relevante doelgroepen (bijvoorbeeld 

veehouders, eigenaren van gezelschapsdieren, internationale reizigers, specifieke beroepsgroepen, 
etc.). 

Lijn 
- Voor westnijlvirus is inmiddels een (onderzoeks)aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is 

een communicatieplan ten aanzien van de risico's bij verspreiding van infectieziekten door 
muggen, gericht op burgers en andere betrokken partijen. Risicocommunicatie is immers 
ook een belangrijke taak van de overheid. Dit is een voorbeeld waarmee invulling wordt 
gegeven aan de aanbevelingen omtrent de in het advies benadrukte 
'zoiinosegeletterdheid'. [KB 6/7] 

- We vragen RIVM om een verkenning uit te voeren naar relevante doelgroepen. 
- Er werd al gewerkt aan een algemene zotinosefolder voor het publiek. 

Betrokken partijen 
RIVM (LCI), 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/ 
LNV/DAD/ 
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B. VWS en LNV gezamenlijk 5 	Evalueer na elk probleem (van incidenten tot grote uitbraken of zelfs een pandemie) hoe de 
aanpak gefunctioneerd heeft en wat er kan verbeteren.lnvesteer in goede preventie en openbare 
gezondheidszorg; de algemene gezondheid van mensen is medebepalend voor de 

gezondheidsrisico's die ze lopen bij een eventuele besmetting. 
VWS — LNV is ook onderdeel van de beleidscirkel 

70  Onderzoek waar de huidige financiering van diergeneeskunde en (openbare) 
gezondheidszorg inclusief de eerstelijnszorg een barrière vormt voor paraatheid, 
surveillance, een effectieve respons en onderzoek en zoek oplossingen die 

maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 
VWS-LNV hoofdtekst op nalezen 



Lijn 
GGD denkt mee met vergunningverlening (medisch milieukundigen), adviesrol. Dwingender rol 
nodig? Infectieziekten juridische norm nodig? 

Betrokken partijen 
GGDGHOR 

Verantwoordelijk  
LNV-VWS (link met VGO) 

en (gezonde leefomgeving) 
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C. Veterinair / DAD 
1. Veehouderij 

6  Verminder in de komende jaren samen met lokale overheden, vanuit de One Health 
benadering en met inachtneming van de EU wetgeving de dichtheid van veehouderijen en de 
aantallen dieren op de bedrijven tot een niveau waarbij efficiënte overdracht (transmissie) 

van zoiinotische ziektekiemen tussen bedrijven wordt verhinderd. Efficiënte overdracht is 
gedefinieerd als de situatie waarbij een geïnfecteerd bedrijf gemiddeld meer dan 1 ander bedrijf 
besmet (de reproductie ratio tussen bedrijven Rh >1), wat resulteert in een grote uitbraak. 

Lijn  
- Opdracht om epidemiologische modellen door te ontwikkelen om de mate van transmissie 

van zoiinosen te berekenen bij verschillende bedrijfsdichtheden en groottes van bedrijven. 
[KB 6/7] 

- Ook in de roadmap strategische aanpak vogelgriep (2018) wordt aandacht besteed aan de 
locatie en dichtheid van pluimveebedrijven om het risico op insleep en verspreiding van 
vogelgriep te verminderen. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 3 	Ontwikkel modellen waarmee voorspeld kan worden bij welke dichtheid van 

bedrijven en bedrijfsgroottes uitgebreide verspreiding van zo5notische infecties 
wordt verhinderd, met in achtneming van de internationaal afgesproken 

bestrijdingsmaatregelen. 
LNV -> opdracht wordt uitgezet bij WBVR, wordt gewerkt aan vraagstelling, apart 
traject. Na de zomer wordt de Kamer separaat geïnformeerd, relatie met stikstof en 
inrichting landelijk gebied in MR 27 aug. Spitsroeden lopen met sectoren. 3 Ontwikkel en 
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uitkoopregelingen, bedrijfsuitbreiding) het mogelijke effect op de blootstelling van 
omwonenden in kaart gebracht kan worden. 

7  Ontwikkel en implementeer op korte termijn een jaarlijkse onafhankelijke zoiinose 
risico/bioveiligheidscheck voor commerciële veehouderijen en veehouderijen met een 
publieksfunctie, aansluitend bij bestaande kwaliteitssystemen en keurmerken op het gebied 

van diergezondheid en dierenwelzijn. Voor pluimveehouderijen bevat de check maatregelen die een 
aannemelijke risicovermindering opleveren wat betreft het contact met wilde vogels en bij 
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varkensbedrijven maatregelen ter voorkoming van persistente circulatie van zotinotische 
ziektekiemen als varkensinfluenza. 

Lijn 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 
(VWS) 

1 Stimuleer het beschikbaar komen en de internationale acceptatie van effectieve vaccins 
in de veehouderij voor zoiinotische ziekteverwekkers en vaccineer bij voorkeur met 
DIVA-vaccins ('Differentiating Infected from Vaccinated Animals'), naast voortgaande 

investeringen in screening en bioveiligheid. 

Lijn 

Betrokken partijen 
WBVR, NVWA 

Verantwoordelijk  
LNV/DAD en PAV/ 

3 	
Streef ernaar dat zich geen pluimveehouderijen bevinden in gebieden waar veel 
watervogels voorkomen. Verstrek in elk geval geen vergunningen voor nieuwe 
bedrijven en werk aan een reductie van de bestaande bedrijven. 

LNV 
IPO (provincies verlenen vergunningen) en VNG: via bestaande LNV werkgroep 

2. Pandemische paraatheid 

8  Analyseer het zoiinoserisico bij de opkomst van nieuwe dierhouderijsectoren (bv 
insectenhouderij of aquacultuur), bij snelle uitbreiding bestaande dierhouderijen (zoals 
melkgeitenhouderij) en bij nieuwe ontwikkelingen in de veehouderij (bijvoorbeeld circulaire 

landbouw), zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het beleid van LNV en lokale overheden. 

Lijn  
- De risico's voor de volksgezondheid van het kweken van insecten zijn al door de NVWA 

beoordeeld, en is dit een onderdeel van de uitgebreide onderzoeksagenda van deze 
nieuwe sector. [KB 6/7] 

- Ook loopt al geruime tijd onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van 
geitenhouderijen (VGO). De tussentijdse resultaten worden gedeeld met de provincies en 
zullen worden meegenomen in het beleid rond de inpassing van geitenhouderijen. [KB6/7] 

Betrokken partijen  
Provincies, RIVM (analyses), BuRO NVWA 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 
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(VWS) 6 	Identificeer eventuele zwaktes in de respons aan de veterinaire kant en 
ontwikkel beleid om bij een actieve verspreiding vanuit dierlijke gastheren snel, 
adequaat en met zo veel mogelijk aandacht voor dierenwelzijn in te grijpen. 
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van het veterinaire kwaliteitssysteem. 
LNVDAD bestaand traject versterking positie dierenarts 

3. Gezelschapsdieren 

9  Stel een lijst vast van alle diersoorten die als gezelschapsdieren gehouden mogen worden 
(positieflijst), rekening houdend met het zoiinoserisico naast andere relevante aspecten zoals 
dierenwelzijn en bedreigde diersoorten. Daarbij moet voldoende rekening worden gehouden 

met de juridische barrières waardoor een eerdere positieflijst niet kon worden ingevoerd. 

Lijn  
- Het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst heeft een uitgebreide lijst van zoogdiersoorten 

beoordeeld volgens een wetenschappelijk vastgestelde beoordelingssystematiek. Het 
risico voor de volksgezondheid, inclusief het risico op zoiinosen, heeft een centrale plek in 
deze systematiek. Uw Kamer zal na de zomer nader geïnformeerd worden over het vervolg 
van de positieflijst, waarbij we via die weg invulling zullen geven aan deze aanbeveling van 
de expertgroep. [KB 6/7] 

Betrokken partijen  
Adviescollege huis-  en hobbydierenlijst 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 

59 Screen alle gezelschapsdieren die van buiten en sommige landen binnen de EU 
worden geïmporteerd op relevante zotinotische ziekteverwekkers en 
karakteriseer potentieel bedreigende ziektekiemen met DNA/RNA sequencing. 

LNV: verder gaan dus dan alleen rabiës 

4. Internationaal 

20 Werk internationaal aan het terugdringen en beter reguleren van het transport van 
levende (wilde) dieren en aan het uitbannen van markten met levende dieren. 

Lijn  
- Nederland heeft op de 74ste WHA aandacht gevraagd voor de uitwerking en opvolging van 

het advies van WHO, OIE en UNEP (over de handel in levende dieren op traditionele 
voedselmarkten, gericht op het beperken van de zoiinotische risico's van deze markten). 
De WHO heeft toegezegd dat dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende Executive 
Board Meeting gezet zal worden. [KB 6/7] 

- Het kabinet zal zich daarom sterk maken om te komen tot een verbod op de import en het 
aanwezig zijn op markten en beurzen van uit het wild gevangen niet-gedomesticeerde 
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dieren van buiten Europa, zoals hiervoor binnen de EU al langer een verbod geldt op 
wildvang. [KB 6/7] 

- Verder zal het kabinet in beeld brengen in welke mate nu in gevangenschap gefokte, maar 
niet-gedomesticeerde diersoorten in Nederland op markten en beurzen aanwezig zijn en 
welke zotinotische risico's hiermee gepaard gaan. Op basis daarvan zullen we beoordelen 
of aanvullende maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een eventueel verbod op de 
handel in of het tentoonstellen van bepaalde diersoorten, noodzakelijk zijn om deze 
risico's te verkleinen. Hiervoor zal tevens een verkenning worden uitgevoerd naar de 
juridische basis voor dergelijke maatregelen. [KB 6/7] 

Betrokken partijen  
NVWA, douane, RVO 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 
VWS/IZ (markten met levende dieren) 2  
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zoEmoserisico en andere aspecten zoals dierenwelzijn en uitstervende .diersoorten. 

Lijn 
- Evt koppelen aan markten met levende dieren. 

Betrokken partijen 
CITES, EU, WHO 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 2 	Werk samen met Europese organisaties toe naar een reductie van het transport van 

levende landbouwhuisdieren om het risico op verspreiding van (nog) niet gereguleerde 
opkomende zotinosen te verminderen. Het is vooral van belang te vermijden dat dieren 

uit verschillende bedrijven en verschillende landen op bedrijven worden gemengd en met elkaar in 
contact komen. Het terugdringen van diertransporten over lange afstanden beperkt het 
herkomstgebied van nieuwe zorjnotische ziektekiemen. 

Lijn 
Nederland zal dit (transport) in Europees verband inbrengen in de relevante gremia en 
lopende Europese beleidstrajecten. Het kabinet maakt zich omwille van de aantasting van 
het dierenwelzijn binnen de EU al langer sterk voor het verminderen van de transportduur 
van levende dieren, bijvoorbeeld van kalveren en zal dat blijven doen. Het risico op 
zotinosen is een aanvullend thema, dat moet worden meegenomen in de discussies over 
deze diertransporten. [KB 6/7] 

- Ook de Farm-to-fork strategie van de Europese Commissie richt zich op een transitie naar 
kortere ketens, die wij ondersteunen. Daarnaast kent Nederland al jaren zeer strikte 
regels, vaak boven-Europees, ten aanzien van het verplaatsen van dieren. In de herziening 
van de Europese regelgeving op het gebied van diergezondheid (en zoiinosen) heeft 
Nederland ook gepleit voor strikte regelgeving voor transport van dieren. De volledig 
herziene EU-diergezondheidsverordening (AHR) is op 21 april van dit jaar van toepassing 
geworden. De AHR stelt strenge eisen aan diergezondheid bij het transporteren van 
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(landbouwhuis)dieren binnen de EU en voor import uit derde landen. In de AHR zijn 
instrumenten voorhanden om te reageren op nieuwe dierziekten en zoijnosen, waarbij 
verplaatsen van dieren een risicofactor is. Lidstaten moeten verplicht monitoren op 
opkomende, en onbekende, ziekten. Mochten deze vastgesteld worden, dan biedt de AHR 
mogelijkheid om ook EU-wetgeving in te stellen om maatregelen te nemen om 
verspreiding via de handel en transport in dieren te voorkomen. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
EU, NVWA, (RIVM) 

Verantwoordelijk  
LNV/DAD/ 
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D. Omgeving/NVLG 3 	Zorg dat binnen Nederland voldoende capaciteit bestaat om de internationale handel in (exotische) 
dieren te controleren en verhandelde dieren te onderzoeken op bekende en onbekende 
ziektekiemen. 

38 Zorg dat binnen Nederland voldoende capaciteit bestaat om illegale dierenhandel op te sporen en 
aan te pakken en werk ook in internationaal verband samen aan het handhaven van regels en het 
terugdringen van illegale handel in dieren. 

37 en 38 rol voor Douane en NVWA 
LNV-NVLG  aiii  en ? ) 4 	Monitor de effecten op het zoOnoserisico bij veranderingen in het landschap, zoals de voltooiing 

van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebieden in Nederland en de versterking van dit 
initiatief in Europees verband. 

LNV-NVLG 	) 
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E. Internationaal 

36 Ondersteun internationale initiatieven waarmee de veterinaire infrastructuur en capaciteit 
om uitbraken van zoiJnosen effectief te bestrijden wordt versterkt. 

Lijn  
detachering bij OIE (onderdeel kwartet), wat we al gaan doen 
Betrokken partijen  

Verantwoordelijk 
LNV/DAD 
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onafhankelijke toetsing en kennisuitwisseling op het gebied van biosafety en biosecurity 
in microbiologische laboratoria (zie ook de International Health Regulations in Hoofdstuk 15). 

Lijn 
internationaal onderzoek -> Europese onderzoeksinitiatieven 
Beleidsmatige uitspraken over deze terreinen 
koppeling met 36 

Er start een nieuwe Joint Action mbt biosafety waarvoor 	 (VWS PG) aanspreekpunt 
is. Wetgeving op het gebied van laboratorium veiligheid wordt besproken in een 
directeurenoverleg VenJ-BuZa-VWS 	-> check 
Betrokken partijen  

Verantwoordelijk 
VWS/PG 

46 Versterk en sluit aan bij internationale inspanningen op het gebied van een integrale One 
Health benadering van infectierisico's. 
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F. Monitoring/Surveillance 
1. Gastheren en vectoren 

28 Controleer zowel gastheren als (grote aantallen) vectoren op een breed spectrum aan 
mogelijke ziekteverwekkers en integreer deze surveillance activiteiten door verbeterde 
samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties. 

55 Verricht regelmatig en systematisch een gelijktijdige bemonstering van vectoren en 
gastheren op dezelfde locaties. 

6 	Monitor steekproefsgewijs hoe vaak zoiinotische ziekteverwekkers (zoals SARS-CoV-2 en 
influenza) voorkomen bij (zwerf)katten, honden, paarden en andere veelvoorkomende 
gezelschapsdieren. 

Lijn  
Koppel 28 en 55 
Beleidsadvies van RIVM en NVWA uit 2016 herzien? 
welke gastheren zijn er? 
hoe surveillance nodig? 
Proportionaliteit. 
NB monitoring gezelschapsdieren gebeurt al 
Betrokken partijen  
RIVM en NVWA 
Verantwoordelijk  
VWS-LNV 1 	Realiseer systematische en zo volledig mogelijke monitoring van wilde dieren in 

Nederland (met name ook vogels en knaagdieren) om zo compleet mogelijk zicht te 
hebben op hun populaties en de (zoiinotische) ziektekiemen waarmee zij besmet zijn. 

Voer altijd gericht onderzoek uit bij signalen die duiden op een toenemende kans op zotinosen. 

Lijn  
- Het kabinet gaat met het RIVM en de NVWA in gesprek om te bekijken of zij een rol 

kunnen spelen in het, op basis van risico-inschattingen, in beeld te brengen van 
verbeteringen van de monitoring van wilde dieren en vectoren en welke stappen zij nodig 
achten om adequaat te kunnen reageren op nieuwe zotinotische bedreigingen. [KB 6/7] 

- We hebben nog een evaluatie van DWHC van 2019, uitgevoerd door RIVM, NVWA en 
WUR. Die betrekken we hier ook bij. 

- LNV Natuur: beschikbaar maken van data over de omvang van populaties, zodat betere 
risicoanalyses kunnen worden gemaakt. 

Betrokken partijen  
RIVM, NVWA, DWHC, WUR 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/ 
LNV/Natuur/ 1 	
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om de effecten van lange termijn veranderingen zoals klimaatverandering in kaart te 

kunnen brengen. 
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Lijn 
Het kabinet gaat met het RIVM en de NVWA in gesprek om te bekijken of zij een rol 
kunnen spelen in het, op basis van risico-inschattingen, in beeld te brengen van 
verbeteringen van de monitoring van wilde dieren en vectoren en welke stappen zij nodig 
achten om adequaat te kunnen reageren op nieuwe zoiinotische bedreigingen. [KB 6/7] 

- WOT 

Betrokken partijen  
RIVM, NVWA (CMV), WUR 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/ 
LNV/DAD en Natuur/ 

2. Humaan 
1 	Geef opdracht voor een project dat een sluitend geautomatiseerd rapportagesysteem 

opzet voor ziekenhuisopnamen op grond van diagnoses/klachten die kunnen 
samenhangen met zoiinosen, zoals ernstige luchtweginfecties (Severe Acute Respiratory 

Infections, SARI) en hersenontsteking (encefalitis). 

Lijn  
- Ten aanzien van de surveillance zal bekeken moeten worden waar verbetering op 

bestaande systemen kan plaatsvinden en waar aanvullend behoefte aan is. We gaan met 
het RIVM in gesprek over de mogelijkheden van rapportagesystemen voor 
ziekenhuisopnamen op grond van klachten die kunnen samenhangen met zoiinosen, 
waaruit de meerwaarde blijkt ten opzichte van de bestaande surveillance. [KB 6/7] 

- het kabinet onderzoekt of de infrastructuur van rioolwatermonitoring, zoals opgezet voor 
de monitoring van SARS-CoV-2, ingezet kan worden om andere indicatoren te monitoren. 
[KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk 
VWS/PG en Dl en PDC-19 (dashboard)/ 
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steekproefsgewijs en op indicatie, en later in de eerste lijn. Financier deze diagnostiek uit 
landelijke publieke middelen, niet via de Zorgverzekeringswet. 

Lijn 
- 	We willen onderzoeken hoe we (meer) systematische microbiologische diagnostiek van 

onder andere zotinotische infecties kunnen inzetten. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, 

Verantwoordelijk 

	

erL".111. 	 
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wordt, bij voorkeur geautomatiseerd en dagelijks. Streef ernaar dat op termijn alle 

huisartspraktijken geautomatiseerd rapporteren over syndromen die mogelijk wijzen op een 
zoiinose. 

Lijn  
het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijke meerwaarde en voorwaarden om het 
aantal Nivel-peilstations voor patiënten met influenza/griepachtige klachten of met 
andere acute luchtweginfecties bij huisartsen uit te breiden. In de komende periode zal ik 
uw Kamer hierover uitgebreider informeren. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, 

Verantwoordelijk 
VWS/PG en PDC-19 (dashboard)/ 

3. Organisatie 

54 Versterk en borg de capaciteit (menskracht, laboratoriumcapaciteit) van de essentiële 
organisaties in de keten van monitoring, surveillance en respons, zowel aan de 
veterinaire kant als aan de humane kant. 

Lijn 

Betrokken partijen  
schakeling tussen WOT en RIVM 

Verantwoordelijk 
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G. Informatieuitwisseling 
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privacywetgeving (AVG e.a.) en ontwikkel breed gedragen oplossingen, voortbouwend 
op de oplossingen die in de pandemie ontwikkeld zijn. 1 	Inventariseer de belangrijkste juridische knelpunten in de gegevensuitwisseling tussen 

veterinaire en humane gezondheidszorg (Wet Dieren, Wet Publieke Gezondheid, AVG) 
en werk in de komende jaren toe naar een verdere harmonisatie tussen de genoemde 

wetten. Overweeg op termijn de invoering van een overkoepelende 'One Health' wet. 

Lijn  
We gaan met het RIVM en andere partijen in gesprek over een analyse van de knelpunten 
die zij op dit terrein zien. Afhankelijk van deze uitkomsten kan worden bezien welke 
aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, NVWA 

Verantwoordelijk  
VWS/PG en PDC-19/ 
LNV/ 

2. Verbetering informatieuitwisseling 5 	Versterk de (continue) informatie-uitwisseling tussen veterinaire en humane 
gezondheidszorg op het gebied van zoiinosen, inclusief uitwisseling van isolaten en 
sequenties en zorg dat alle resultaten van microbiologische laboratoria die de 

diagnostiek verzorgen in de veterinaire sector en de eerste-, tweede- en derdelijns geneeskunde 
toegankelijk zijn voor nationale surveillance doeleinden. 

58  Onderzoek de mogelijkheden voor een geïntegreerd informatieplatform met 
gestandaardiseerde data voor de surveillance van zoijnosen in de diverse 
compartimenten van de humane gezondheidszorg. Dit zou later kunnen worden 

uitgebreid naar de veterinaire gezondheidszorg. 6 	Organiseerde snelle uitwisseling
t..humanesectoren  (en 

 van gegevens,ook uit bron- ent 
tweede-

contractonderzoek, 
binnen re en 

 
tussen de 

derdelijns zorg). Zoek daarbij naar een aanpak die dataveiligheid en privacy zo goed 
mogelijk garandeert en past binnen de wettelijke kaders. 

Lijn 

Betrokken partijen  
GGDGHOR en RIVM 

Verantwoordelijk  
linkt met AVG en juristen VWS en LNV, directie 1 
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57 Zorg dat de melding van aangifteplichtige ziekten bij dier en mens geborgd blijft ook 
wanneer microbiologischè laboratoria in het buitenland gevestigd zijn. 

Lijn  
LNV voor wettelijke monitoringsprogramma's geregeld, geen buitenlandse labs betrokken. 
Casus: varkensinfluenza ontdekt in België bij NLse persoon, werd niet gemeld, was niet geregeld 

VWS eerst analyse nodig, voor welk probleem is dit een oplossing? 

Betrokken partijen  

Verantwoordelijk  
VWS, LNV 
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H. Communicatie 
1. Zotinosegeletterdheid en community engangement 

2 	Versterk kennis en bewustzijn van zoiinoserisico's (zo(5nosegeletterdheid) bij 
(dieren)artsen en individuele houders en bij communities van mensen die bepaalde 
diersoorten houden. 

3 	Verhoog de alertheid en kennis (ztotinoshegeletit
..ek kennise 
	

bestaat, 
 rdheid) van de  bevolking

. 
	rond die 

vectoren 
	

voldoende 
 

informatiecampagnes zoals de jaarlijkse 'Week van de Teek'. Geef 
nascholing/voorlichting over zeldzamere vectorgebonden aandoeningen aan professionals die 
concreet actie kunnen ondernemen, zoals artsen, dierenartsen en milieukundigen. 

3 	Verhoog de zotinosegeletterdheid van Nederlandse reizigers naar verre landen, onder 
meer door uitbreiding van de huidige voorlichting op reizigerspoliklinieken en online en 
besteed daarbij aandacht aan specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld veehouders, mensen 

met verhoogde kwetsbaarheid). 

48 
Ontwikkel programma's voor een dialoog met diverse communities (waaronder ook 
professionals, bedrijven en overheden) en de samenleving als geheel op het gebied van 
dierenwelzijn, zoiinosen en zotinosegeletterdheid vanuit een One Health benadering. 

4 	Besteed daarbij speciaal aandacht aan groepen die een verhoogd risico lopen op 
blootstelling (bijvoorbeeld vanwege werk of hobby), mensen met medische 
risicofactoren en mensen die door sociaaleconomische, culturele of andere factoren een 

lagere 'health literacy' hebben. 

50 
Geef kinderen de gelegenheid om meer te leren over dieren en hun verzorging, met 
aandacht voor infectieziekten en gezondheid. 
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creëren van draagvlak voor respons-maatregelen en het voorkomen van stigmatisering. 

2. Professionals 4 	Bevorder de uitwisseling van kennis, vaardigheden en informatie tussen professionals op 
het gebied van milieu, diergezondheid en volksgezondheid. Includeer One Health in het 
curriculum van toekomstige dierenartsen, artsen, verpleegkundigen, ecologen, biologen, 

milieukundigen en streef naar gezamenlijke opleidingsmomenten. 

Lijn  
witte vlekken analyse: one health portal is er al -> goed voeden, breder verspreiden 
in Utrecht bestaat minor one health al -> wat is er meer nodig? 

Betrokken partijen 
NCOH 
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Verantwoordelijk 

7  3 Verbeter vanuit vanuit een One Health
eventuele b 

 benadering de communicatie tussen huisarts en 
s en neem 

Lijn  
p.128 gezamenlijke kostenloze nascholing op het gebied van zobnosen 

Betrokken partijen  

Verantwoordelijk  
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I. Onderzoek 
1.Algemeen 

6zOntwikkel 
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geaggregeerde monsterstromen zoals rioolwater, mest, tankmelk, eieren, stof-monsters, 
etc. 

Rioolwatermonitoring (PDC) 
Hoofdvraag: wat zijn zinvolle activiteiten? Analyse RIVM nodig. 

6 Verricht wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van niet-farmaceutische 
interventies in het intermenselijk contact en in de contacten met dieren. Het betreft 
primair maatregelen zoals afstand houden, hygiëne-adviezen, gebruik van mondkapjes 

en andere beschermingsmiddelen (PPE). Ook kan gedacht worden aan algemenere maatregelen zoals 
transportverboden voor dieren, quarantaine, avondklok, sluiting van scholen, winkels, horeca, etc. 
Een betere onderbouwing is nodig van deze eerste opties voor een interventie. Datzelfde geldt voor 
adviezen ten aanzien van vectoren. 
69-Investeer in wetenschappelijk onderzoek dat als basis kan dienen voor nuttige toepassingen zoals 
diagnostiek, vaccins en medische behandelingen voor (zoiinotische) infectieziekten met een hoge 
kans op uitbraken. 

74 Vergroot de publieke financiering voor innovatief onderzoek zonder verplichte matching 
van middelen of personele inzet door private partijen. 

2. Klimaat 

2 	
Onderzoek de impact van klimaat en klimaatmaatregelen en andere 
menselijke activiteiten op vectoren en besmettingskansen. 

4 	Onderzoek de mogelijke impact van klimaatverandering op zoqnoserisico's en welke 
maatregelen Nederland verder nog kan nemen om deze risico's te beperken, naast de 
noodzakelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, conform het 

internationale Klimaatverdrag. 

zie ook aanbevelingen in de tekst p.84 

3. Vectoren 
Onderzoek
bestrijding van 	3 vectoren 

mogelijkheden e
e
d
n
e
v
n
e
v
c
o
t o
o
r
r
g
d
e
e
o o

toepassing v
o
a
s
n
e n

( (nieuwe) e
i e
u w
d duurzaam r

m
z a

e
a
t
m
h methodes s( 

(kosten)effectief e
r 
n
d

)
e 

zijn. Voorbeelden van zulke methodes zijn mechanische en chemische vormen van ffectief  
bestrijding, vaccins, en biologische methoden waaronder bepaalde vallen, het gebruik van bacteriën 
(o.a. Wolbachia) en genetische modificaties van muggen die leiden tot steriliteit. 

Lijn  
vooraf analyse van RIVM en NVWA nodig op of het nodig is 
Betrokken partijen  

Verantwoordelijk 
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 monitoren en zo nodig aan te pakken. 

1 
Internationaal 

9  Stimuleer het internationale onderzoek naar populaties van wilde dieren en de 
ziektekiemen die zij bij zich dragen. 

Lijn  
- HORIZON mogelijkheden verkennen (RIVM in partnerschap over pandemische paraatheid) 
- ERRAZE? 

Prezode? 
Duitse initiatief mbt handel in wild? 

Betrokken partijen 
RIVM, WUR 

Verantwoordelijk 
VWS 
LNV 

27 
41 

Versterk de (internationale) kennis op het gebied van infectieziekten bij wilde dieren en 
hun transmissie in ecologische netwerken (al dan niet met betrokkenheid van vectoren). 

Ontwikkel vanuit een One Health perspectief modellen waarmee het opkomen en de 
verspreiding van zoënotische ziekteverwekkers in ecosystemen voorspeld kan worden 
en die gebruikt kunnen worden voor het nemen van preventieve maatregelen. 

4 	Onderzoek    
landgebruik 
 s yst ema ts  ic h 
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 h de impact 

buitenland 
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n he perk d 
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impact. Besteed hierbij specifieke aandacht aan de impact van diervoer (bedoeld voor 
soja, BNC fiche EK) voor de Nederlandse veehouderij. 

4 O rganiseer een langjarig ongebonden transdisciplinair onderzoeksprogramma naar 
infectieziekten vanuit een One Health benadering en met financiële input van de drie 
betrokken ministeries (LNV, VWS, l&M13). Geef de transdisciplinariteit inhoud door 

naast wetenschappelijke inzichten ook gebruik te maken van de ervaringskennis van betrokkenen 
zoals veehouders, jagers en lokale bewoners, zowel binnen Nederland als internationaal. 
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II OP VOLGORDE VAN HET RAPPORT 

Versterking zoiinosenbeleid op het gebied van volksgezondheid 

1. 	1-Versterk vanuit een One Health benadering de gezondheid van dieren en het milieu en de 
algemene gezondheidstoestand van mensen (aansluitend bij de missies in het binnen het 
thema Gezondheid en Zorg van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid). 

Lijn  
- We onderschrijven de One Health-benadering. Naast humaan en veterinair moet er ook 

aandacht zijn voor natuurbeleid (LNV). Missies van topsector Health gaan we opnieuw 
bezien. 

Betrokken partijen 

Verantwoordelijk 
VWS/MEVAZIEM (via 
LNV 

2. 2-Ontwikkel doelgroepgerichte en wetenschappelijk onderbouwde zoilinosegeletterdheid, met 
inachtneming van de juiste balans tussen zoEmoserisico en intensiteit van de voorlichting. Voer 
hiertoe eerst een verkenning uit van de verschillende relevante doelgroepen (bijvoorbeeld 
veehouders, eigenaren van gezelschapsdieren, internationale reizigers, specifieke 
beroepsgroepen, etc.). 

Lijn 
- Voor westnijlvirus is inmiddels een (onderzoeks)aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is 

een communicatieplan ten aanzien van de risico's bij verspreiding van infectieziekten door 
muggen, gericht op burgers en andere betrokken partijen. Risicocommunicatie is immers 
ook een belangrijke taak van de overheid. Dit is een voorbeeld waarmee invulling wordt 
gegeven aan de aanbevelingen omtrent de in het advies benadrukte 
'zotinosegeletterdheid'. [KB 6/7] 
We vragen RIVM om een verkenning uit te voeren naar relevante doelgroepen. 

- Er werd al gewerkt aan een algemene zoiinosefolder voor het publiek. 

Betrokken partijen 
RIVM (LCI), 

Verantwoordelijk 
VWS/PG/ 
LNV/DAD/ 

3. 3-Ontwikkel op grond van bestaande draaiboeken en richtlijnen een omvattend nationaal plan 
voor paraatheid en respons (Pandemic Preparedness & Response Plan), gebruikmakend van de 
lessen uit diverse uitbraken en pandemieën het verleden (waaronder COVID-19) en houd daarbij 
ook rekening met de mogelijkheid dat landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren of wilde dieren en 
eventueel vectoren een rol (blijven) spelen bij de vermeerdering en verspreiding van de 
ziekteverwekker. 

Lijn  
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- Naar aanleiding van COVID-19 vinden nationaal en internationaal evaluaties plaats. 
Uiteindelijk zullen hier beleidsaanscherpingen uit volgen. Deze worden vertaald in 
crisisplannen en draaiboeken, zoals het Nationaal Crisisplan Infectieziekten dat herijkt 
wordt. [KB 6/7] 

Betrokken partijen  
RIVM, GGD'en, GGD GHOR NL, [heel veel partijen...] 

Verantwoordelijk  
VWS/PG/Project Pandemische Paraatheid/ 
(LNV) 

4. 4-Zorg dat Nederland tijdig inspeelt op internationale ontwikkelingen samenhangend met de 
recente WHO International Health Regulations (IHR) evaluatie van de COVID-19 pandemie, het 
recente rapport van de Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) en 
de totstandkoming van een internationale "Treaty on Pandemic Prevention and Preparedness". 

Lijn 

Betrokken partijen 

Verantwoordelijk 
VWS/IZ/ 

5. 5-Maak preventie en paraatheid op het gebied van zotinosen een speerpunt van de 
internationale samenwerking waarin Nederland het voortouw neemt op die terreinen waar ons 
land specifieke kennis en expertise heeft, om internationaal het zotinoserisico te reduceren; 

Lijn 
Nederland heeft bij de 74' World Health Assembly (WHA) steun betuigd voor een 
internationaal pandemieverdrag. [KB 6/7] 

- Onze inbreng in en betrokkenheid bij onder meer het EU Health Union traject en ECDC-
verband, waarin we samenwerken op het verbeteren van infectieziektebestrijding, 
surveillance en pandemische paraatheid en respons. [KB 6/7] 

- Op 20 mei hebben WHO, FAO, OIE en UNEP gezamenlijk een One Health High Level Expert 
Panel (OHHLEP) gelanceerd, waarvan het secretariaat belegd is bij de WHO. Dit panel, 
waarvan ook de Nederlandse Prof. dr. 	 deel uit maakt, gaat 
deze organisaties adviseren over de ontwikkeling van een lange termijnplan voor wat er 
wereldwijd nodig is om de opkomst en verspreiding van zotinotische uitbraken te 
voorkomen. [KB 6/7] 

- Detacheringen bij relevante internationale instellingen. 

Betrokken partijen  
WHO, EC, EU Health Union, ECDC 

Verantwoordelijk 
VWS/IZ~ 



Doc. 11 5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 
Werkdocument aanbevelingen rapport Bekedam projectgroep zobnosen VWS-LNV 
Versie 11 augustus 2021 

Landbouwhuisdieren 
6. 

	

	6-Verminder in de komende jaren samen met lokale overheden, vanuit de One Health benadering 
en met inachtneming van de EU wetgeving de dichtheid van veehouderijen en de aantallen 
dieren op de bedrijven tot een niveau waarbij efficiënte overdracht (transmissie) van zoifinotische 
ziektekiemen tussen bedrijven wordt verhinderd. Efficiënte overdracht is gedefinieerd als de 
situatie waarbij een geïnfecteerd bedrijf gemiddeld meer dan 1 ander bedrijf besmet (de 
reproductie ratio tussen bedrijven Rh >1), wat resulteert in een grote uitbraak. 

Lijn  
- Opdracht om epidemiologische modellen door te ontwikkelen om de mate van transmissie 

van zotinosen te berekenen bij verschillende bedrijfsdichtheden en groottes van bedrijven. 
[KB 6/7] 

- Ook in de roadmap strategische aanpak vogelgriep (2018) wordt aandacht besteed aan de 
locatie en dichtheid van pluimveebedrijven om het risico op insleep en verspreiding van 
vogelgriep te verminderen. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 

7. 7-Ontwikkel en implementeer op korte termijn een jaarlijkse onafhankelijke zoiinose 
risico/bioveiligheidscheck voor commerciële veehouderijen en veehouderijen met een 
publieksfunctie, aansluitend bij bestaande kwaliteitssystemen en keurmerken op het gebied van 
diergezondheid en dierenwelzijn. Voor pluimveehouderijen bevat de check maatregelen die een 
aannemelijke risicovermindering opleveren wat betreft het contact met wilde vogels en bij 
varkensbedrijven maatregelen ter voorkoming van persistente circulatie van zoijnotische 
ziektekiemen als varkensinfluenza. 

Lijn 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 
(VWS) 

8. 8-Analyseer het zotinoserisico bij de opkomst van nieuwe dierhouderijsectoren (bv 
insectenhouderij of aquacultuur), bij snelle uitbreiding bestaande dierhouderijen (zoals 
melkgeitenhouderij) en bij nieuwe ontwikkelingen in de veehouderij (bijvoorbeeld circulaire 
landbouw), zodat hiermee rekening gehouden kan worden in het beleid van LNV en lokale 
overheden. 

Lijn 
De risico's voor de volksgezondheid van het kweken van insecten zijn al door de NVWA 
beoordeeld, en is dit een onderdeel van de uitgebreide onderzoeksagenda van deze 
nieuwe sector. [KB 6/7] 
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Ook loopt al geruime tijd onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van 
geitenhouderijen (VGO). De tussentijdse resultaten worden gedeeld met de provincies en 
zullen worden meegenomen in het beleid rond de inpassing van geitenhouderijen. [KB6/7] 

Betrokken partijen  
Provincies, RIVM (analyses), BuRO NVWA 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 
(VWS) 

Gezelschapsdieren 
9. 9-Stel een lijst vast van alle diersoorten die als gezelschapsdieren gehouden mogen worden 

(positieflijst), rekening houdend met het zoEmoserisico naast andere relevante aspecten zoals 
dierenwelzijn en bedreigde diersoorten. Daarbij moet voldoende rekening worden gehouden met 
de juridische barrières waardoor een eerdere positieflijst niet kon worden ingevoerd. 

Lijn 
- Het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst heeft een uitgebreide lijst van zoogdiersoorten 

beoordeeld volgens een wetenschappelijk vastgestelde beoordelingssystematiek. Het 
risico voor de volksgezondheid, inclusief het risico op zoirinosen, heeft een centrale plek in 
deze systematiek. Uw Kamer zal na de zomer nader geïnformeerd worden over het vervolg 
van de positieflijst, waarbij we via die weg invulling zullen geven aan deze aanbeveling van 
de expertgroep. [KB 6/7] 

Betrokken partijen  
Adviescollege huis- en hobbydierenlijst 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 

Wilde dieren 
10. 10-Realiseer systematische en zo volledig mogelijke monitoring van wilde dieren in Nederland 

(met name ook vogels en knaagdieren) om zo compleet mogelijk zicht te hebben op hun 
populaties en de (zotinotische) ziektekiemen waarmee zij besmet zijn. Voer altijd gericht 
onderzoek uit bij signalen die duiden op een toenemende kans op zotinosen. 

Lijn  
- Het kabinet gaat met het RIVM en de NVWA in gesprek om te bekijken of zij een rol 

kunnen spelen in het, op basis van risico-inschattingen, in beeld te brengen van 
verbeteringen van de monitoring van wilde dieren en vectoren en welke stappen zij nodig 
achten om adequaat te kunnen reageren op nieuwe zotinotische bedreigingen. [KB 6/7] 

- We hebben nog een evaluatie van DWHC van 2019, uitgevoerd door RIVM, NVWA en 
WUR. Die betrekken we hier ook bij. 

- LNV Natuur: beschikbaar maken van data over de omvang van populaties, zodat betere 
risicoanalyses kunnen worden gemaakt. 

Betrokken partijen  
RIVM, NVWA, DWHC, WUR 

Verantwoordelijk 
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VWS/PG/ 
LNV/Natuur/ 

Vectoren 
11. 11-Garandeer een structurele systematische monitoring van de populaties en besmettingsgraad 

van vectoren, niet alleen de exoten maar ook de inheemse soorten, om de effecten van lange 
termijn veranderingen zoals klimaatverandering in kaart te kunnen brengen. 

Lijn  
- Het kabinet gaat met het RIVM en de NVWA in gesprek om te bekijken of zij een rol 

kunnen spelen in het, op basis van risico-inschattingen, in beeld te brengen van 
verbeteringen van de monitoring van wilde dieren en vectoren en welke stappen zij nodig 
achten om adequaat te kunnen reageren op nieuwe zotinotische bedreigingen. [KB 6/7] 

- WOT 

Betrokken partijen  
RIVM, NVWA (CMV), WUR 

Verantwoordelijk  
VWS/PG/ 
LNV/DAD en Natuur/ 

Vaccinaties 
12. 12-Stimuleer het beschikbaar komen en de internationale acceptatie van effectieve vaccins in de 

veehouderij voor zotinotische ziekteverwekkers en vaccineer bij voorkeur met DIVA-vaccins 
('Differentiating Infected from Vaccinated Animals'), naast voortgaande investeringen in screening 
en bioveiligheid. 

Lijn 

Betrokken partijen 
WBVR, NVWA 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD en PAV/ 

13. 13-Bied het jaarlijkse influenzavaccin aan voor alle veehouders en anderen die regelmatig in 
contact komen met pluimvee, wilde vogels of varkens. Betrek al deze betrokkenen en geef 
heldere voorlichting over het risico dat mensen en dieren elkaar besmetten met influenzavirussen 
en dat verschillende influenzavirussen in de mens of in het dier genen kunnen uitwisselen en zo 
een gevaarlijke nieuwe variant vormen. 

Lijn  
- Het is een interessant voorstel dat nader uitgezocht moet worden: 

o onder welke verantwoordelijkheid; Arbo (SZW? LNV?) of publieke gezondheid 
(PG)? 

o Mogelijk wordt binnenkort een influenza-advies uitgebracht door GR waar we op 
kunnen aanhaken? 

o Kosten moeten in kaart worden gebracht. 
o Mogelijk om aan te haken bij stelselherziening GGD? 
o Uitvoeringstoets door RIVM? 
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o 	Advies van subcommissie Gezondheidsraad nodig over vaccinatie werknemers? 

Betrokken partijen  
RIVM, GGD, GR, huisartsen 

Verantwoordelijk  
VWS/PG/Vaczo ism LNV of SZW 

Surveillance 
14. 14-Geef opdracht voor een project dat een sluitend geautomatiseerd rapportagesysteem opzet 

voor ziekenhuisopnamen op grond van diagnoses/klachten die kunnen samenhangen met 
zoi5nosen, zoals ernstige luchtweginfecties (Severe Acute Respiratory Infections, SARI) en 
hersenontsteking (encefalitis). 

Lijn 
- Ten aanzien van de surveillance zal bekeken moeten worden waar verbetering op 

bestaande systemen kan plaatsvinden en waar aanvullend behoefte aan is. We gaan met 
het RIVM in gesprek over de mogelijkheden van rapportagesystemen voor 
ziekenhuisopnamen op grond van klachten die kunnen samenhangen met zoEmosen, 
waaruit de meerwaarde blijkt ten opzichte van de bestaande surveillance. [KB 6/7] 

- het kabinet onderzoekt of de infrastructuur van rioolwatermonitoring, zoals opgezet voor 
de monitoring van SARS-CoV-2, ingezet kan worden om andere indicatoren te monitoren. 
[KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk 
VWS/PG en Dl en PDC-19 (dashboard)/ 

15. 15-Organiseer in de komende jaren gerichte infectiesurveillance bij mensen, met meer en 
uitgebreidere microbiologische diagnostiek, om te beginnen in (alle) ziekenhuizen, 
steekproefsgewijs en op indicatie, en later in de eerste lijn. Financier deze diagnostiek uit 
landelijke publieke middelen, niet via de Zorgverzekeringswet. 

Lijn 
- We willen onderzoeken hoe we (meer) systematische microbiologische diagnostiek van 

onder andere zoi5notische infecties kunnen inzetten. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, 

Verantwoordelijk 
VWS/PG 	 en 

16. 16-Versterk in de komende jaren het surveillanceprogramma in de eerste lijn door uitbreiding 
van het aantal NIVEL-peilstations en het aantal syndromen dat gerapporteerd wordt, bij voorkeur 
geautomatiseerd en dagelijks. Streef ernaar dat op termijn alle huisartspraktijken 
geautomatiseerd rapporteren over syndromen die mogelijk wijzen op een zoiinose. 
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Lijn 
- het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijke meerwaarde en voorwaarden om het 

aantal Nivel-peilstations voor patiënten met influenza/griepachtige klachten of met 
andere acute luchtweginfecties bij huisartsen uit te breiden. In de komende periode zal ik 
uw Kamer hierover uitgebreider informeren. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, 

Verantwoordelijk 
VWS/PG en PDC-19 (dashboard)/ 

Wetgeving 
17. 17-Onderzoek (mede aan de hand van evaluaties van de COVID-19 pandemie) welke praktische 

beperkingen in de surveillance en uitbraakmanagement ontstaan door privacywetgeving (AVG 
e.a.) en ontwikkel breed gedragen oplossingen, voortbouwend op de oplossingen die in de 
pandemie ontwikkeld zijn. 

Lijn  
- We gaan met het RIVM en andere partijen in gesprek over een analyse van de knelpunten 

die zij op dit terrein zien. Afhankelijk van deze uitkomsten kan worden bezien welke 
aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn. [KB 6/7] 

- In samenhang behandelen met nr. 18 

Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk 
VWS/PG en PDC-19/ 

18. 18-Inventariseer de belangrijkste juridische knelpunten in de gegevensuitwisseling tussen 
veterinaire en humane gezondheidszorg (Wet Dieren, Wet Publieke Gezondheid, AVG) en werk in 
de komende jaren toe naar een verdere harmonisatie tussen de genoemde wetten. Overweeg op 
termijn de invoering van een overkoepelende 'One Health' wet. 

Lijn 
We gaan met het RIVM en andere partijen in gesprek over een analyse van de knelpunten 
die zij op dit terrein zien. Afhankelijk van deze uitkomsten kan worden bezien welke 
aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
RIVM, NVWA 

Verantwoordelijk 
VWS/PG en PDC-19/ 
LNV/ 

Internationale afstemming 
19. 19-Stimuleer het internationale onderzoek naar populaties van wilde dieren en de ziektekiemen 

die zij bij zich dragen. 
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Lijn  

- HORIZON mogelijkheden verkennen (RIVM in partnerschap over pandemische paraatheid) 
- ERRAZE? 

Prezode? 
Duitse initiatief mbt handel in wild? 

Betrokken partijen 
RIVM, WUR 

Verantwoordelijk 
VWS 
LNV 

20. 20-Werk internationaal aan het terugdringen en beter reguleren van het transport van levende 
(wilde) dieren en aan het uitbannen van markten met levende dieren. 

Lijn  
- Nederland heeft op de 74ste  WHA aandacht gevraagd voor de uitwerking en opvolging van 

het advies van WHO, OIE en UNEP (over de handel in levende dieren op traditionele 
voedselmarkten, gericht op het beperken van de zoijnotische risico's van deze markten). 
De WHO heeft toegezegd dat dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende Executive 
Board Meeting gezet zal worden. [KB 6/7] 

- Het kabinet zal zich daarom sterk maken om te komen tot een verbod op de import en het 
aanwezig zijn op markten en beurzen van uit het wild gevangen niet-gedomesticeerde 
dieren van buiten Europa, zoals hiervoor binnen de EU al langer een verbod geldt op 
wildvang. [KB 6/7] 

- Verder zal het kabinet in beeld brengen in welke mate nu in gevangenschap gefokte, maar 
niet-gedomesticeerde diersoorten in Nederland op markten en beurzen aanwezig zijn en 
welke zoiinotische risico's hiermee gepaard gaan. Op basis daarvan zullen we beoordelen 
of aanvullende maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een eventueel verbod op de 
handel in of het tentoonstellen van bepaalde diersoorten, noodzakelijk zijn om deze 
risico's te verkleinen. Hiervoor zal tevens een verkenning worden uitgevoerd naar de 
juridische basis voor dergelijke maatregelen. [KB 6/7] 

Betrokken partijen  
NVWA, douane, RVO 

Verantwoordelijk .  

LNV/DAD/ 
VWS/IZ (markten met levende dieren) 

21. 21-Besteed in internationale afspraken (IHR, Pandemic Prevention and Preparedness verdrag) 
aandacht aan het belang van snelle uitwisseling van monsters en sequenties op een manier die 
recht doet aan de geest van het Nagoya verdrag, maar ook voorkomt dat de volksgezondheid van 
een land lijdt onder politieke of economische afwegingen. 

Lijn  
- Deze aanbeveling nemen we over. 
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Betrokken partijen 
RIVM 

Verantwoordelijk 
VWS/IZ en PG/ 

22. 22-Ontwikkel samen met internationale organisaties een positieflijst van diersoorten die 
internationaal getransporteerd mogen worden, rekening houdend met het zoiinoserisico en 
andere aspecten zoals dierenwelzijn en uitstervende diersoorten. 

Lijn  
- Evt koppelen aan markten met levende dieren. 

Betrokken partijen 
CITES, EU, WHO 

Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 

23. 23-Werk samen met Europese organisaties toe naar een reductie van het transport van levende 
landbouwhuisdieren om het risico op verspreiding van (nog) niet gereguleerde opkomende 
zotinosen te verminderen. Het is vooral van belang te vermijden dat dieren uit verschillende 
bedrijven en verschillende landen op bedrijven worden gemengd en met elkaar in contact komen. 
Het terugdringen van diertransporten over lange afstanden beperkt het herkomstgebied van 
nieuwe zotinotische ziektekiemen. 

Lijn  
- Nederland zal dit (transport) in Europees verband inbrengen in de relevante gremia en 

lopende Europese beleidstrajecten. Het kabinet maakt zich omwille van de aantasting van 
het dierenwelzijn binnen de EU al langer sterk voor het verminderen van de transportduur 
van levende dieren, bijvoorbeeld van kalveren en zal dat blijven doen. Het risico op 
zotinosen is een aanvullend thema, dat moet worden meegenomen in de discussies over 
deze diertransporten. [KB 6/7] 

- Ook de Farm-to-fork strategie van de Europese Commissie richt zich op een transitie naar 
kortere ketens, die wij ondersteunen. Daarnaast kent Nederland al jaren zeer strikte 
regels, vaak boven-Europees, ten aanzien van het verplaatsen van dieren. In de herziening 
van de Europese regelgeving op het gebied van diergezondheid (en zoiinosen) heeft 
Nederland ook gepleit voor strikte regelgeving voor transport van dieren. De volledig 
herziene EU-diergezondheidsverordening (AHR) is op 21 april van dit jaar van toepassing 
geworden. De AHR stelt strenge eisen aan diergezondheid bij het transporteren van 
(landbouwhuis)dieren binnen de EU en voor import uit derde landen. In de AHR zijn 
instrumenten voorhanden om te reageren op nieuwe dierziekten en zotinosen, waarbij 
verplaatsen van dieren een risicofactor is. Lidstaten moeten verplicht monitoren op 
opkomende, en onbekende, ziekten. Mochten deze vastgesteld worden, dan biedt de AHR 
mogelijkheid om ook EU-wetgeving in te stellen om maatregelen te nemen om 
verspreiding via de handel en transport in dieren te voorkomen. [KB 6/7] 

Betrokken partijen 
EU, NVWA, (RIVM) 
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Verantwoordelijk 
LNV/DAD/ 
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Overige/aanvullende aanbevelingen uit de verschillende hoofdstukken 

Gastheren en vectoren 
Inleiding 

24. 24-Maak op basis van analyses zoals het EmZoo rapport een lijst van zoitinotische 
ziekteverwekkers in Nederland die aanleiding kunnen geven tot uitbraken en actualiseer deze 
regelmatig (tenminste eens per drie jaar), waarbij de mogelijkheid dat de ziekteverwekker wordt 
overgedragen van mens op mens (en dus aanleiding kan geven tot een ernstige uitbraak of zelfs 
een pandemie) een zwaarwegende factor wordt. 

Er ligt een briefrapport RIVM 

VWS-LNV 

Gezelschapsdieren en hulpdieren 
25. 25-Ontwikkel een draaiboek voor het geval dat veel voorkomende gezelschapsdieren zoals 

honden, katten en vogels een rol zouden spelen in de epidemiologie van een zoiinotische uitbraak 
(bijvoorbeeld met een Disease X). 

Relatie met evaluatie nertsen. Parkeren tot half november. 
VWS-LNV 

26. 26-Versterk kennis en bewustzijn van zoi5noserisico's (zotinosegeletterdheid) bij (dieren)artsen en 
individuele houders en bij communities van mensen die bepaalde diersoorten houden. 

Communicatie 

Wilde dieren 
27. 27-Versterk de (internationale) kennis op het gebied van infectieziekten bij wilde dieren en hun 

transmissie in ecologische netwerken (al dan niet met betrokkenheid van vectoren). 

Onderzoek 

Vectoren en hun gastheren 
28. 28-Controleer zowel gastheren als (grote aantallen) vectoren op een breed spectrum aan 

mogelijke ziekteverwekkers en integreer deze surveillance activiteiten door verbeterde 
samenwerking tussen de diverse betrokken organisaties. 

Beleidsadvies van RIVM en NVWA uit 2016 herzien? 
welke gastheren zijn er? 
hoe surveillance nodig? 
Proportionaliteit. 

VWS-LNV met RIVM en NVWA 

29. 29-A. Onderzoek de impact van klimaat en klimaatmaatregelen en andere menselijke activiteiten 
op vectoren en besmettingskansen. 
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onderzoek, zie ook aanbevelingen in de tekst p.84 
29 b : bij planning van klimaatadaptiemaatregelen stil te staan bij zotinosenrisico, Nederlanders 
bewust maken 

VWS 
	

) — LNV (counterparts opzoeken, 
kennisdirectie?) 

30. 30-Verhoog de alertheid en kennis (zoEmosegeletterdheid) van de bevolking rond die vectoren 
waarover voldoende wetenschappelijke kennis bestaat, via informatiecampagnes zoals de 
jaarlijkse 'Week van de Teek'. Geef nascholing/voorlichting over zeldzamere vectorgebonden 
aandoeningen aan professionals die concreet actie kunnen ondernemen, zoals artsen, 
dierenartsen en milieukundigen. 

communicatie 

31. 31-Onderzoek de mogelijkheden voor de toepassing van (nieuwe) methodes voor de bestrijding 
van vectoren en vectorgebonden zoiinosen die duurzaam en (kosten)effectief zijn, . Voorbeelden 
van zulke methodes zijn mechanische en chemische vormen van bestrijding, vaccins, en 
biologische methoden waaronder bepaalde vallen, het gebruik van bacteriën (o.a. Wolbachia) en 
genetische modificaties van muggen die leiden tot steriliteit. 

onderzoek 
vooraf analyse van RIVM en NVWA nodig op of het nodig is 

Risico-factoren door menselijk handelen 
Veehouderijsystemen 

32. 32-Ontwikkel en implementeer een instrument waarmee bij de ruimtelijke ordening van 
veehouderijen (het verlenen van vergunningen aan veehouders, eventuele uitkoopregelingen, 
bedrijfsuitbreiding) het mogelijke effect op de blootstelling van omwonenden in kaart gebracht 
kan worden. 

LNV-VWS (link met VGO) 
GGD denkt mee met vergunningverlening (medisch milieukundigen), adviesrol. Dwingender rol 
nodig? Infectieziekten juridische norm nodig? 
Onderzoek -> lange termijn 
GGDGHOR 

en 	 (gezonde leefomgeving) 

33. 33-Streef ernaar dat zich geen pluimveehouderijen bevinden in gebieden waar veel watervogels 
voorkomen. Verstrek in elk geval geen vergunningen voor nieuwe bedrijven en werk aan een 
reductie van de bestaande bedrijven. 

LNV 
IPO (provincies verlenen vergunningen) en VNG: via bestaande LNV werkgroep 

34. 34-Verricht wetenschappelijk onderzoek om te komen tot een goede inschatting van alle 
zoEmoserisico's in de veehouderij en neem maatregelen om deze te voorkomen, te monitoren en 
zo nodig aan te pakken. 
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onderzoek 

35. 35-Ontwikkel modellen waarmee voorspeld kan worden bij welke dichtheid van bedrijven en 
bedrijfsgroottes uitgebreide verspreiding van zoijnotische infecties wordt verhinderd, met in 
achtneming van de internationaal afgesproken bestrijdingsmaatregelen. 

LNV -> uitgezet bij WBVR, wordt gewerkt aan vraagstelling, apart traject. Na de zomer wordt de 
Kamer separaat geïnformeerd, relatie met stikstof en inrichting landelijk gebied in MR 27 aug. 
Spitsroeden lopen met sectoren. 

36. 36-Ondersteun internationale initiatieven waarmee de veterinaire infrastructuur en capaciteit om 
uitbraken van zoi5nosen effectief te bestrijden wordt versterkt. 
detachering bij OIE (onderdeel kwartet), wat we al gaan doen 
internationaal (onderzoek) 

Globalisering en de handel in wilde en gehouden dieren 
37. 37-Zorg dat binnen Nederland voldoende capaciteit bestaat om de internationale handel in 

(exotische) dieren te controleren en verhandelde dieren te onderzoeken op bekende en 
onbekende ziektekiemen. 

38. 38-Zorg dat binnen Nederland voldoende capaciteit bestaat om illegale dierenhandel op te sporen 
en aan te pakken en werk ook in internationaal verband samen aan het handhaven van regels en 
het terugdringen van illegale handel in dieren. 
37 en 38 rol voor Douane en NVWA 
LNV-NVLG 	en ? ) 

39. 39-Verhoog de zoitinosegeletterdheid van Nederlandse reizigers naar verre landen, onder meer 
door uitbreiding van de huidige voorlichting op reizigerspoliklinieken en online en besteed daarbij 
aandacht aan specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld veehouders, mensen met verhoogde 
kwetsbaarheid). 

Communicatie 

Biodiversiteit, landgebruik en wereldbevolking 
40. 40-Monitor de effecten op het zotinoserisico bij veranderingen in het landschap, zoals de 

voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebieden in Nederland en de 
versterking van dit initiatief in Europees verband. 
LNV-NVLG 

41. 41-Ontwikkel vanuit een One Health perspectief modellen waarmee het opkomen en de 
verspreiding van zotinotische ziekteverwekkers in ecosystemen voorspeld kan worden en die 
gebruikt kunnen worden voor het nemen van preventieve maatregelen. 
onderzoek - internationaal 

42. 42-Onderzoek systematisch de impact van Nederlands beleid op (tropische) ontbossing en 
veranderd landgebruik in het buitenland en beperk door actief beleid de ongewenste impact. 
Besteed hierbij specifieke aandacht aan de impact van diervoer (bedoeld voor soja, BNC fiche EK) 
voor de Nederlandse veehouderij. 
onderzoek - internationaal 

Klimaatverandering 



Doc. 11 5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 
Werkdocument aanbevelingen rapport Bekedam projectgroep zoOnosen VWS-LNV 
Versie 11 augustus 2021 

43. 43-Onderzoek de mogelijke impact van klimaatverandering op zoiinoserisico's en welke 
maatregelen Nederland verder nog kan nemen om deze risico's te beperken, naast de 
noodzakelijke maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, conform het internationale 
Klimaatverdrag. 
koppeling met 29a onderzoek 

Veiligheid in laboratoria 
44. 44-Bevorder internationaal wetenschappelijk onderzoek en diagnostiek op het gebied van 

zoijnosen en ondersteun internationale inspanningen om te komen tot een systeem van 
onafhankelijke toetsing en kennisuitwisseling op het gebied van biosafety en biosecurity in 
microbiologische laboratoria (zie ook de International Health Regulations in Hoofdstuk 15). 
internationaal onderzoek -> Europese onderzoeksinitiatieven 
Beleidsmatige uitspraken over deze terreinen 
koppeling met 36 

Er start een nieuwe Joint Action mbt biosafety waarvoor—(VWS PG) aanspreekpunt 
is. Wetgeving op het gebied van laboratorium veiligheid wordt besproken in een 
directeurenoverleg VenJ-Bula—VWS 	-> check 

Instrumenten/interventies/strategieën 
One Health benadering 

45. 45-Bevorder de uitwisseling van kennis, vaardigheden en informatie tussen professionals op het 
gebied van milieu, diergezondheid en volksgezondheid. Includeer One Health in het curriculum 
van toekomstige dierenartsen, artsen, verpleegkundigen, ecologen, biologen, milieukundigen en 
streef naar gezamenlijke opleidingsmomenten. 
witte vlekken analyse: one health portai is er al -> goed voeden, breder verspreiden 
in Utrecht bestaat minor one health al -> wat is er meer nodig? 
NCOH 
communicatie 

46. 46-Versterk en sluit aan bij internationale inspanningen op het gebied van een integrale One 
Health benadering van infectierisico's. 
internationaal 

47. 47-Organiseer een langjarig ongebonden transdisciplinair onderzoeksprogramma naar 
infectieziekten vanuit een One Health benadering en met financiële input van de drie betrokken 
ministeries (LNV, VWS, l&M13). Geef de transdisciplinariteit inhoud door naast wetenschappelijke 
inzichten ook gebruik te maken van de ervaringskennis van betrokkenen zoals veehouders, jagers 
en lokale bewoners, zowel binnen Nederland als internationaal. 
onderzoek 

Community engagement en zoënosegeletterdheid 
48. 48-Ontwikkel programma's voor een dialoog met diverse communities (waaronder ook 

professionals, bedrijven en overheden) en de samenleving als geheel op het gebied van 
dierenwelzijn, zoijnosen en zoijnosegeletterdheid vanuit een One Health benadering. 
communicatie 

49. 49-Besteed daarbij speciaal aandacht aan groepen die een verhoogd risico lopen op blootstelling 
(bijvoorbeeld vanwege werk of hobby), mensen met medische risicofactoren en mensen die door 
sociaaleconomische, culturele of andere factoren een lagere 'health literacy' hebben. 
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communicatie 

50. 50-Geef kinderen de gelegenheid om meer te leren over dieren en hun verzorging, met aandacht 
voor infectieziekten en gezondheid. 
communicatie 

51. 51-Luister naar de behoeften van diverse groepen en zorg ervoor dat deze vertaald worden in 
herkenbare acties en duidelijke communicatiestructuren, die kunnen worden ingezet zodra zich 
een uitbraak of grotere crisis voordoet. 
communicatie 

52. 52-Evalueer na elk probleem (van incidenten tot grote uitbraken of zelfs een pandemie) hoe de 
aanpak gefunctioneerd heeft en wat er kan verbeteren.lnvesteer in goede preventie en openbare 
gezondheidszorg; de algemene gezondheid van mensen is medebepalend voor de 
gezondheidsrisico's die ze lopen bij een eventuele besmetting. 
VWS — LNV is ook onderdeel van de beleidscirkel 

Preventie 
53. 53-Investeer in goede preventie en openbare gezondheidszorg; de algemene gezondheid van 

mensen is medebepalend voor de gezondheidsrisico's die ze lopen bij een eventuele besmetting. 
VWS staand beleid nationaal preventie akkoord (OJGZ, 

Monitoring en surveillance van zodnosen 
Humaan-veterinaire samenwerking en capaciteit 

54. 54-Versterk en borg de capaciteit (menskracht, laboratoriumcapaciteit) van de essentiële 
organisaties in de keten van monitoring, surveillance en respons, zowel aan de veterinaire kant als 
aan de humane kant. 
monitoring en surveillance 
schakeling tussen WOT en RIVM 

55. 55-Verricht regelmatig en systematisch een gelijktijdige bemonstering van vectoren en gastheren 
op dezelfde locaties.. 
link met 28 

Beschikbaarheid data en monsters 
56. 56-Versterk de (continue) informatie-uitwisseling tussen veterinaire en humane gezondheidszorg 

op het gebied van zoEmosen, inclusief uitwisseling van isolaten en sequenties en zorg dat alle 
resultaten van microbiologische laboratoria die de diagnostiek verzorgen in de veterinaire sector 
en de eerste-, tweede- en derdelijns geneeskunde toegankelijk zijn voor nationale surveillance 
doeleinden. 
koppelen aan 58 
GGDGHOR en RIVM, directie  1 
tinkt met AVG en juristen VWS en LNV 

57. 57-Zorg dat de melding van aangifteplichtige ziekten bij dier en mens geborgd blijft ook wanneer 
microbiologische laboratoria in het buitenland gevestigd zijn. 
LNV voor wettelijke monitoringsprogramma's geregeld, geen buitenlandse labs betrokken 
casus: varkensinflunza ontdekt in België bij NLse persoon, werd niet gemeld, was niet geregeld 

VWS eerst analyse nodig, voor welk probleem is dit een oplossing? 
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58. 58-Onderzoek de mogelijkheden voor een geïntegreerd informatieplatform met 
gestandaardiseerde data voor de surveillance van zoënosen in de diverse compartimenten van de 
humane gezondheidszorg. Dit zou later kunnen worden uitgebreid naar de veterinaire 
gezondheidszorg. 
zie 56 

Screening van milieu, wilde en gehouden dieren 
59. 59-Screen alle gezelschapsdieren die van buiten en sommige landen binnen de EU worden 

geïmporteerd op relevante zoënotische ziekteverwekkers en karakteriseer potentieel 
bedreigende ziektekiemen met DNA/RNA sequencing. 

LNV: verder gaan dus dan alleen rabiës 

60. 60-Monitor steekproefsgewijs hoe vaak zoënotische ziekteverwekkers (zoals SARS-CoV-2 en 
influenza) voorkomen bij (zwerf)katten, honden, paarden en andere veelvoorkomende 
gezelschapsdieren. 
LNV gebeurt al 

61. 61-Ontwikkel een brede methodiek om metingen in het milieu in te zetten voor 
zoënosemonitoring. Onderzoek daartoe de bruikbaarheid van metingen in geaggregeerde 
monsterstromen zoals rioolwater, mest, tankmelk, eieren, stof-monsters, etc. 

Rioolwatermonitoring (PDC) 
Hoofdvraag: wat zijn zinvolle activiteiten? Analyse RIVM nodig. 

Respons op een uitbraak van een zobnose 
62. 62-Identificeer eventuele zwaktes in de respons aan de veterinaire kant en ontwikkel beleid om 

bij een actieve verspreiding vanuit dierlijke gastheren snel, adequaat en met zo veel mogelijk 
aandacht voor dierenwelzijn in te grijpen. 
koppeling met evaluatie nertsen, draaiboek koppeling met 25 

63. 63-Organiseer schaalbaarheid, zowel op het gebied van materialen als personeel, bijvoorbeeld 
door het versterken van de GGD-en en de inzet van andere organisaties. 
VWS pandemic preparedness 

64. 64-Organiseer de snelle uitwisseling van gegevens, ook uit bron- en contractonderzoek, binnen en 
tussen de veterinaire en humane sectoren (en in eerste-, tweede- en derdelijns zorg). Zoek daarbij 
naar een aanpak die dataveiligheid en privacy zo goed mogelijk garandeert en past binnen de 
wettelijke kaders. 
koppeling met 56 en 58 

65. 65-Verricht wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van niet-farmaceutische interventies in 
het intermenselijk contact en in de contacten met dieren. Het betreft primair maatregelen zoals 
afstand houden, hygiëne-adviezen, gebruik van mondkapjes en andere beschermingsmiddelen 
(PPE). Ook kan gedacht worden aan algemenere maatregelen zoals transportverboden voor 
dieren, quarantaine, avondklok, sluiting van scholen, winkels, horeca, etc. Een betere 
onderbouwing is nodig van deze eerste opties voor een interventie. Datzelfde geldt voor adviezen 
ten aanzien van vectoren. 
onderzoek (nav COVID) 
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66. 66-Versterk de coordinatie van de medische sector, zowel internationaal als nationaal en verbeter 
de afstemming van casusdefinities, preventieve maatregelen en (evaluatie van) behandeling. 
VWS 

67. 67-Versterk ook de landelijke en regionale coordinatie van de verdeling van patiënten over 
ziekenhuisbedden, optimaal gebruik makend van landelijke en internationale IC capaciteit, 
voortbouwend op wat is gerealiseerd in het kader van COVID-19. 
VWS CZ 

68. 68-Bouw voort op eerdere inspanningen op het gebied van community engagement (Hoofdstuk 
11) in eenduidige communicatie en samenwerking met stakeholders voor het creëren van 
draagvlak voor respons-maatregelen en het voorkomen van stigmatisering. 
VWS 

69. 69-Investeer in wetenschappelijk onderzoek dat als basis kan dienen voor nuttige toepassingen 
zoals diagnostiek, vaccins en medische behandelingen voor (zainotische) infectieziekten met een 
hoge kans op uitbraken. 
onderzoek 

Maatschappelijke en juridische aspecten 
70. 70-Onderzoek waar de huidige financiering van diergeneeskunde en (openbare) gezondheidszorg 

inclusief de eerstelijnszorg een barrière vormt voor paraatheid, surveillance, een effectieve 
respons en onderzoek en zoek oplossingen die maatschappelijk aanvaardbaar zijn. 
VWS-LNV hoofdtekst op nalezen 

71. 71-Versterk de rol van de (eerstelijns) dierenarts bij de preventie en detectie van zotinosen door 
de bijbehorende taken explicieter onderdeel te laten uitmaken van het veterinaire 
kwaliteitssysteem. 

LNVDAD bestaand traject versterking positie dierenarts 

72. 72-Versterk de rol van de huisarts in de openbare gezondheidszorg door financiële en andere 
barrières weg te nemen. 
VWS hoofdtekst op nalezen p.128 kostenloze nascholing op het gebied van zoiinosen 
link met kernaanbeveling? 

73. 73-Verbeter vanuit een One Health benadering de communicatie tussen huisarts en dierenarts en 
neem eventuele barrières weg. 
p.128 gezamenlijke kostenloze nascholing op het gebied van zotinosen 

74. 74-Vergroot de publieke financiering voor innovatief onderzoek zonder verplichte matching van 
middelen of personele inzet door private partijen. 
onderzoek 
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Notitie stand van zaken gesprekken 
Stuurgroep 16 augustus 2021 

Met deze notitie wil de projectgroep de stuurgroep informeren over de partijen met wie wij zullen 
spreken of gesproken hebben. Vanwege de vakantieperiode vindt het overgrote deel van de 
gesprekken na de zomer plaats. 

• RIVM: een eerste gesprek heeft plaatsgevonden. Op 24 augustus vindt een vervolggesprek 
plaats waarin het RIVM met een reactie zal komen op het rapport. 

• NVWA: 	 (evt ook met 	en 	). 
en 	voeren gesprek (nog in te plannen). 	 loopt momenteel 

de aan eve ingen na, legt het naast huidig beleid tbv een oogover witte vlekken analyse. 
Na vakanties contact. 

• IPO: gesprek staat op 31 augustus gepland met 	 11~  en  

• VNG: 	zoekt gesprekspartner fysiek domein.. gaat achter naam aan voor 
sociaa domein 

• GGD GHOR NL: organiseert". benadert 
• Diersectoren: LNV. Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden voor de zomer. Afgesproken 

dat de sectoren na de zomer wellicht mee kunnen draaien in werkgroepen om invulling te 
geven aan aanbevelingen. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
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Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
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2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
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agenda 
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Inlichtingen bij 

Betreft 
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Vergaderplaats 
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Kopie aan 

Stuurgroep versterking zoijnosebeleld 
13 september 2021 12:30-13:30 
Webex 
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Datum 
13 september 2021 

Aantal pagina's 
1 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag en actiepunten stuurgroep 16 augustus 

3. Terugblik gevoerde gesprekken met externe partijen 
• Notitie 

4. Format kamerbrief, tussenstand aanbevelingen 
• Oplegnotitie 
• Werkdocument aanbevelingen/kamerbrief 

6. Volgende stuurgroepvergadering 11 oktober 
• Framework projectorganisatie 
• Stand van zaken externe gesprekken 
• Eerste concept kabinetsreactie (excl nertsen) 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Bezoekadres: 
Pamassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
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Verslag 
www.rijksoverheid.nl  

Inlichtingen bij 

©minvws.nl 
Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Stuurgroep versterking zotinosebeleid 

16 augustus 2021 12:30 

Webex 

Datum 
16 augustus 2021 

Aantal pagina's 
3 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1_ nnAninn An mariAriAlinnAn 

2. Verslag en actiepunten stuurgroep 12 juli 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

3. Tussenstand verdeling aanbevelingen 
De stuurgroep geeft aan dat het handzaam is om de aanbevelingen in te delen zoals 
voorgesteld door de projectgroep. Wel moet ervoor gewaakt worden dat 
verkokering ontstaat, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Inhoudelijk kunnen de 
horizontale regels dat voorkomen. Niet alles hangt met alles samen; je mag best 

Pagina 1 van 3 
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onderscheid maken tussen wat humaan dan wel veterinair geregeld moet worden, 
zolang het op hoofdlijnen (in project- dan wel stuurgroep) weer samenkomt. 

Bij het inrichten van de projectorganisatie zal specifiek aandacht zijn voor het 
voorkomen van verkokering. Er moet een juiste balans gevonden worden van 
gezamenlijk optrekken en het toewijzen van bepaalde thema's aan specifieke 
departementen. Zo staat niet alleen de inhoudelijke invulling centraal, maar moet 
ook zeker de politieke weging daarachter worden meegenomen met het toewijzen 
van thema-eigenaarschap. Ter illustratie: het verkleinen van de veestapel is een 
LNV-thema, maar dusdanig politiek dat VWS betrokken zou moeten worden in de 
besluitvorming. Besproken is hoe dit vorm zou moeten krijgen. Een uitwerking is dat 
de stuurgroep een belangrijke rol zal gaan spelen. De projectorganisatie zal op 13 
september besproken worden in de stuurgroep ener zal expliciet worden 
stilgestaan bij ieders rol. 

Met een volgende slag moeten we per onderwerp helder krijgen wat de kern is: wat 
is de hoofdboodschap? Welke lijnen hebben we al, wat is no regret, wat moeten we 
nog uitzoeken (bijvoorbeeld tijdens gesprekken), en waar moet nog een keuze in 
worden gemaakt (waar moeten we zwaar op in gaan zetten en wat minder?). 

De stuurgroep gaat akkoord met de hoofdlijn van de Kamerbrief. De Kamerbrief zal 
op thema geschreven worden, en politiek op hoofdlijnen. Sommige keuzes kunnen 
al in deze Kamerbrief, voor anderen is uitwerkingsruimte nodig. De concreetheid 
van het beleid volgt in het plan van aanpak, volgend jaar, in samenwerking met 
externe partijen. We willen geen Kamerbrief van, bij wijze van spreken, 40 pagina's. 

De evaluatie van de nertsencrisis is pas net aanbesteed. Het is nog onduidelijk of de 
resultaten betrokken kunnen worden in de Kamerbrief. Het zou passend zijn, maar 
als de evaluatie niet tijdig gereed is, wachten we niet met de zoënosebrief. 

4. Stand van zaken gesprekken externe partijen 
De stuurgroep adviseert om vooraf te bepalen wat het doel is van de verschillende 
gesprekken en dit ook bij de externe partijen kenbaar te maken. Bij de NVWA en 
het RIVM willen we witte vlekken toetsen. De andere partijen vragen we of zij 
samen met ons het proces in willen gaan. Zij zullen een rol hebben in de 
uitvoering. Hun rollen en verantwoordelijkheden kunnen we vermelden in de 
volgende Kamerbrief. Ook kunnen we schetsen hoe ze bij de projectorganisatie 
worden betrokken, en hoe bestuurlijke afstemming plaatsvindt. Daarnaast kunnen 
we hen vragen wat ze ons op dit moment al inhoudelijk willen meegeven na lezing 
van het rapport. 

In juli heeft LNV met de diersectoren besproken dat LNV begin/half sept bij hen 
terug zouden komen voor de invulling van bepaalde aanbevelingen. LNV 
constateert dat deze aanpak vrij ambitieus blijkt en zal dit naar verwachting naar 
achteren moeten gaan schuiven. Zij bekijken intern hoe hier vervolg aan gegeven 
wordt. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondhe d 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Datum 
10 juni 2021 
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6. Volgende stuurgroepvergadering 13 september 
De stuurgroep gaat akkoord met de voorgestelde agenda: 

• Terugblik gevoerde gesprekken met externe partijen 
• Framework projectorganisatie 
• Format van Kamerbrief (met kopjes) 

7. WVTTK/rnndvraaa 

Pagina 3 van 3 
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Notitie stand van zaken gesprekken 
Stuurgroep 13 september 2021 

Met deze notitie wil de projectgroep de stuurgroep informeren over de partijen met wie wij zullen 
spreken of gesproken hebben. De planning was om deze stuurgroep de eerste beelden en 
dilemma's te delen na overleg met sectoren en IPO/VNG/GGDGHOR /RIVM/NVWA. 
Alleen voor IPO is een inhoudelijk gesprek gelukt, de overige gesprekken zijn wel in de steigers 
gezet in de zomerperiode, maar moeten nog plaats vinden. 

• RIVM: een eerste gesprek heeft plaats gevonden met 	en 	 op 15 
juli. Op 24 augustus heeft een vervolggesprek plaats ge ad met 	. RIVM ga aar aan 
nog geen gebundelde reactie op het rapport te hebben ivm vakanties, maar gaf aan dit zsm 
na te leveren. Met het oog op deze stuurgroep is weer een reminder gestuurd. 

• NVWA: 	 , (evt ook met 	en 
en 	voeren gesprek (nog in te plannen). 	 loopt momenteel 

de aanbeve ingen na, legt het naast huidig beleid tbv een hoogover witte vlekken analyse. 
Na vakanties contact. 

• IPO: gesprek heeft op 31 augustus plaats gevonden met 
en 	). 
Gefocust is op de aanbevelingen die in ieder geval relevant zijn voor de provincies, te 
weten veehouderij en natuur/wilde dieren. 
Afgesproken is dat we nadenken over: 

• Wettelijke basis (of iets anders) om activiteiten te kunnen verbieden vanwege 
zoiinose-verspreidings-risico. 

• Brochure om bewustwording te creëren van het risico op zoiinosen bij 
natuurontwikkeling, inclusief handelingsperspectief. 
LNV formuleert wat tav de monitoring de inzet/ambitie van LNV nou precies is, 
opdat IPO bij achterban gericht de vraag uit kan zetten hoe provincies daaraan bij 
kunnen dragen. 

• Als we wat verder zijn met de reactie op het rapport van Bekedam spreken we nog 
een keer met de provincies. 

• VNG: 	heeft VNG gemaild (fysiek domein en sociaal domein). Gesprek moet 
gepland worden 

• GGD GHOR NL: 	heeft GGDGHORNL gemaild 	 ). Zij heeft laten weten 
dat 	 en een nieuwe beleidsmedewerker bereid zijn om dit gesprek de eerste 
wee van o to er te voeren. 

• Diersectoren: LNV. Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden voor de zomer. Afgesproken 
dat de sectoren na de zomer wellicht mee kunnen draaien in werkgroepen om invulling te 
geven aan aanbevelingen. 

~MI 
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Stuurgroep zoiinosenbeleid 13 september 2021 
Betreft: oplegnotitie bij werkdocument met reactie op 74 aanbevelingen 

Inleiding 
In de stuurgroep van 16 augustus is afgesproken om de (sub)thema's zoals gedestilleerd uit het 
rapport (zie onderaan dit document) verder door te exerceren aan de hand van de volgende 
elementen: 

Per subthema de hoofdboodschap opstellen 
Welke lijnen hebben we al, wat kunnen we meteen oppakken (laaghangend fruit / no 

regret)? 
Wat moeten we verder uitzoeken (bv in gesprek met partijen) 
Waar moet nog een keuze in worden gemaakt? 

De afgelopen weken is de projectgroep hiermee aan de slag gegaan. In de bijlage de opbrengst 
hiervan per subthema. Door vakanties en privé-omstandigheden is dit document nog niet voldoende 
in de projectgroep besproken, de komende weken gaan we hiermee verder aan de slag. Ook de 
gesprekken met externe partijen die nog komen zijn nodig om de hoofdboodschappen aan te 
scherpen. 
Onderaan dit document zijn een paar vragen aan de stuurgroep ter bespreking opgenomen. 

Weergave van aanbevelingen in thema's en sub-thema's 

A. Versterking zoiinosenbeleid op het gebied van volksgezondheid 
1. Algemeen: 	 1 
2. Pand. Paraatheid: 	3, 4, 24, 25, 63 
3. Internationaal: 	5, 21 
4. Vaccinatie: 	 13 
5. Klimaat: 	 29b 
6. Zorg: 	 53, 66, 67, 72 
7. Communicatie: 	2 

B. Gezamenlijke versterking zoCinosenbeleid VWS & LNV 
1. Algemeen: 	 52, 70 

C. Versterking zoijnosenbeleid op het gebied van diergezondheid 
1. Veehouderij 	 6, 35, 7, 12, 33 
2. Pand. Paraatheid: 	8, 62, 7 
3. Gezelschapsdieren: 	9, 59 
4. Internationaal: 	20, 22, 23 

D. Versterking zoijinosenbeleid op het gebied van leefomgeving 
1. Algemeen: 	 37, 38, 40 

E. Internationale inzet 
1. Algemeen: 	 36, 44, 46 

F. Monitoring en surveillance 
1. Gastheren en vect.: 	28, 55, 60, 10, 11 
2. Humaan: 	 14, 15, 16 
3. Organisatie: 	 54 

G. Informatie-uitwisseling 
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1. AVG: 	 17, 18 
2. Verb. Informatieuitw.: 56, 58, 64, 57 

H. Communicatie 
1. Zotinosegeletterheid en Community engagement: 26, 30, 39, 48, 49, 50, 51, 68 
2. Professionals: 	45, 73 

I. Onderzoek 
1. Algemeen: 	61, 65, 69, 74 
2. Klimaat: 	 29A, 43 
3. Vectoren 	31 
4. Veehouderij: 	32, 34 
5. Internationaal: 	19, 27, 41, 42, 47 

Groen = gezamenlijk VWS-DAD/NVLG, DAD/NVLG-VWS of NVLG-DAD 
Geel = alleen VWS of alleen LNV 
Roze = internationaal 

Tijdpad 

Volksgezondheid / VWS 

1 2 3 4 5 

13 21 24 25 29b 

53  63 66 67 72 

Intfirnationaal 36 44 46  

28 54 55 60 10 11 Monitoring 
Surveillance 

EM.   on,,„„c.,k 
27 ,Z941 31 34 	47 61 65 69 74 1 

	~1~11111i, 

Omgeving / NVLG 
37 

& 40 38 

Informatie- 17 18 	57 uilwissefing 

Veterinair / DAD 

6 7 8 9 20 12 

22 23 32 33 35 59 

62 71 

52 

70 

1 

Voorstel voor op de agenda 
Eerste beelden/dilemma's na overleg met 
sectoren en IPO/VNG/GGDGHOR 
/RIVM/NVWA 

13 sept Stuurgroep zoitinosen 

Stuurgroep zoitinosen Eerste concept kabinetsreactie (excl nertsen) 
Inrichting projectorganisatie 

11 okt 
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8 nov Stuurgroep zotinosen 
Terugkoppeling gesprekken externen 
Volgend concept kabinetsreactie (excl 
nertsen) 

Half nov  Nertsenevaluatie gereed 
13 dec  Stuurgroep zoiinosen Kabinetsreactie voor akkoord 
2022 
	

Voortgang aanbevelingen / plan van 
aanpak 

Vragen aan de stuurgroep: 
1. Is de lijn voor de kamerbrief (de verschillende hoofdboodschappen) een goede richting voor 

de uiteindelijke kamerbrief? 
2. Soms is het nog zoeken bij welk traject bepaalde aanbevelingen het meest thuis horen. 

Voorstel is om de reactie op de aanbevelingen onder F2 (monitoring en surveillance humaan) 
over te hevelen naar het traject wat bij VWS loopt ten aanzien van de beleidsagenda 
pandemische paraatheid. De scope van deze aanbevelingen heeft meer te maken met 
algemene surveillance van infectieziekten dan met zoiinotische aspecten. 
Mogelijk kunnen later ook andere aanbevelingen (bijv. betreffende de AVG) uit dit traject 
naar pandemische paraatheid. Ook voorkomt dit dubbele sturing vanuit zotinosen en vanuit 
pandemische paraatheid. 
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Hoofdlijnen kamerbrief voor stuurgroep 13 september 2021 

Verzoek stuurgroep: 

Per subthema de hoofdboodschap opstellen 
Welke lijnen hebben we al, wat kunnen we meteen oppakken (laaghangend fruit / no 
regret)? 
Wat moeten we verder uitzoeken (bv in gesprek met partijen) 
Waar moet nog een keuze in worden gemaakt 

A. Versterking zobnosenbeleid op het gebied van volksgezondheid 
1. Algemeen: 	1 
2. Pand. Paraatheid: 	3, 4, 24, 25, 63 
3. Internationaal: 5, 21 
4. Vaccinatie: 	13 
5. Klimaat: 	 29b 
6. Zorg: 	 53, 66, 67, 72 
7. Communicatie: 2 

Hoofdboodschap 

• Het kabinet zet zich in om Nederland voor te bereiden op een volgende pandemie. Door 
lessen te trekken uit de COVID-crisis. Er is een beleidsagenda pandemische paraatheid 
aangekondigd, hierin zal ook aandacht zijn voor zoënotische risico's en de aanbevelingen 
van Bekedam. 

• Ook de evaluatie van de nertsenaanpak wordt daarbij gebruikt. Oa voor het herijken van 
infectieziektendraaiboeken(, eventueel de zoënosestructuur?), met specifieke aandacht 
voor het geval in een volgende pandemie landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, wilde 
dieren en vectoren een rol spelen. 

• Daarnaast zullen we ervoor zorgen dat de betrokken organisaties zoals RIVM en GGD'en 
beter geëquipeerd zijn om een volgende crisis aan te pakken. 

• En blijven we investeren in goede preventie en openbare gezondheidszorg volgens de 
lijnen zoals geschetst in het nationaal preventieakkoord. 

• We zetten ons internationaal in door goed aangesloten te zijn op alle ontwikkelingen met 
betrekking tot de international health regulations en zullen waar dit kan het belang van 
preventie, detectie, paraatheid en goede response op zoënosen als onderdeel van 
pandemische paraatheid voor het voetlicht brengen. 

• PM bespreking stuurgroep: We doen ons best om aan te sluiten bij internationale 
initiatieven zoals Prezode (initiatief Frankrijk). 

NB: surveillance en monitoring komt apart aan de orde bij F 

Welke lijnen hebben we al of wat kunnen we meteen oppakken 

• Naar aanleiding van COVID-19 vinden nationaal en internationaal evaluaties plaats. 
Uiteindelijk zullen hier beleidsaanscherpingen uit volgen. Deze worden vertaald in 
crisisplannen en draaiboeken, zoals het Nationaal Crisisplan Infectieziekten dat herijkt 
wordt. [KB 6/7] 

• Internationale inzet (WHA internationaal pandemieverdrag, onze inbreng bij onder meer 
EU Health Union traject en ECDC-verband, oprichting OHHLEP, detacheringen FAO, UNEP, 
WHO, 01E). [KB feb en juli] 

• Inzet NL op voortzetting EJP One Health in overleg met RIVM, ZonMW, LNV, WBVR, VWS 
en opletten dat zoënoserisico's onderdeel zijn van het aangekondigde 'animal health 
programme' 

• Communicatie: voor muggen (westnijl) en teken (Lyme) bestaat er al een 
communicatieplan en er werd al gewerkt aan een algemene zoënosefolder. [KB 6/7] 

• Op basis van een briefrapport van het RIVM kan de lijst met zoënotische ziekteverwekkers 
geactualiseerd worden (Diagnostiek en surveillance van Emzoo pathogenen: inventarisatie 
en aanbevelingen, RIVM briefrapport Z&O-2020-0106). 
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Wat verder uitzoeken 

• Wat doet topsector Health aan One Health? En hoe kunnen we daar op aansluiten? 
• Uit nertsenevaluatie afwachten wat aangepast zou moeten worden. Specifiek aandacht 

voor rol landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, wilde dieren en vectoren. 
• Wat moet geregeld worden voor een snellere uitwisseling van monsters en sequenties, 

internationale afspraken (#21) 
• Vaccinatie: we zoeken uit of en hoe we houders van pluimvee en varkens een 

influenzavaccinatie willen aanbieden. Doen we dat via het RVP of via de bedrijfsarts? Of 
moeten deze veehouders het zelf betalen? En wie vaccineren we; de houders zelf? En hun 
personeel? En hun gezinnen? En andere erfbetreders? En hoe bereiken we deze doelgroep? 
Grofweg kost een influenzavaccinatie 25 euro per prik. (#13) 

• Verkenning communicatie/zoënosegeletterdheid: wie zijn de doelgroepen, wat is de 
boodschap? (#2. ook #29b?) 

• Nagaan hoe traject van versterking GGD'en er uitziet (doelen, planning, samenwerking 
onderling (IZB-MMK...) 

• Besluiten wat in beleidsagenda pandemische paraatheid mee gaat lopen en wat in 
kabinetsreactie Bekedam 

• PM reactie RIVM op deze aanbevelingen 
• Contact met CZ over aanbeveling 66,67,72 

Keuzes 

Ntb 

Nog niet gedekt: 

66 Versterk de coordinatie van de medische sector, zowel internationaal als nationaal en 
verbeter de afstemming van casusdefinities, preventieve maatregelen en (evaluatie 
van) behandeling. 
VWS 

6 	Versterk ook de landelijke en regionale coordinatie van de verdeling van patiënten 
over ziekenhuisbedden, optimaal gebruik makend van landelijke en internationale IC 
capaciteit, voortbouwend op wat is gerealiseerd in het kader van COVID-19. 
VWS CZ 

72 Versterk de rol van de huisarts in de openbare gezondheidszorg door financiële en 
andere barrières weg te nemen. 
VWS hoofdtekst op nalezen p.128 kostenloze nascholing op het gebied van zoPnosen 
link met kernaanbeveling? 

B. Gezamenlijke versterking zobnosenbeleid VWS & LNV 
PM 

C. Versterking zo6nosenbeleid op het gebied van kiiergezondheicg 
1. Veehouderij 	6, 35, 7, 12, 33 
2. Pand. Paraatheid: 	8, 62, 7 
3. Gezelschapsdieren: 	9, 59 
4. Internationaal: 	20, 22, 23 

Veehouderij (aanb. 6, 35, 32, 7, 12 en 33) 

1. Hoofdboodschap: (aanb. 6, 35, 33) 
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LNV organiseert een expertsessie om te komen tot het uitzetten van een opdracht om 
epidemiologische modellen door te ontwikkelen om de mate van transmissie van zo0nosen te 
berekenen bij verschillende bedrijfsdichtheden en groottes van bedrijven. [KB 6/7] 
Hierbij wordt aangesloten bij de veelomvattendere problematiek van stikstof, waarin ook wordt 
gekeken naar maatregelen die een vermindering van stikstofuitstoot teweeg brengen. 
Ook in de roadmap strategische aanpak vogelgriep (2018) wordt aandacht besteed aan de 
locatie en dichtheid van pluimveebedrijven om het risico op insleep en verspreiding van 
vogelgriep te verminderen. [KB 6/7] 

2. Bestaande lijnen & laaghangend fruit (aanb. 7, 33) 
Aansluiten bij roadmap vogelgriep, gesprekken met provincies en gemeenten over het niet 
meer plaatsen van pluimveehouderijen in waterrijke gebieden. (33) 
Onafhankelijke zotinose risico/bioveiligheidscheck: Bestaat al van Royal GD, kunnen we daar 
iets mee? (7) 

3. Wat moeten we uitzoeken? (aanb. 6, 35, 12) 
Hoe epidemiologische modellen te ontwikkelen die transmissie van (niet 
bestaande/onbekende) zoiinosen berekenen (6, 35, 32) 

o PvA: Expertsessie om al het modelmatige werk bij elkaar te vegen om daaruit tot een 
voorstel te komen. Kan er gerekend worden aan de hand van bestaande modellen, of 
moet er een opdracht worden uitgezet om te komen tot een nieuw model. 

o Kunnen die modellen vervolgens ook gebruikt worden om iets te zeggen over 
ruimtelijke ordening en risico omwonenden? 

Het beschikbaar komen van vaccins in de veehouderij en acceptatie ervan (12) 
o PvA: acceptatie van preventief vaccineren wordt aan gewerkt. Er gaan 

inventariserende gesprekken plaatsvinden om op een laagdrempelige manier na te 
gaan wat de voor- en tegenargumenten zijn van preventief vaccineren. 

Pandemische Paraatheid (aanb. 8, 62, 71) 

1. Hoofdboodschap: (aanb. 8, 62) 
De risico's voor de volksgezondheid van het kweken van insecten zijn al door de NVWA 
beoordeeld, en is dit een onderdeel van de uitgebreide onderzoeksagenda van deze nieuwe 
sector. [KB 6/7] 
Ook loopt al geruime tijd onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van 
geitenhouderijen (VGO). De tussentijdse resultaten worden gedeeld met de provincies en 
zullen worden meegenomen in het beleid rond de inpassing van geitenhouderijen. [KB6/7] 

- Na iedere crisis en de grotere incidenten wordt de aanpak ervan grondig geevalueerd. Dit 
gebeurt door externe partijen die het overheidsoptreden tegen het licht houden. Zo zal ook de 
aanpak van de uitbraken van SARS7CoV-2 in de nertsenhouderij tegen het licht gehouden 
worden. Verbeterpunten die uit die evaluatie komen zullen worden opgepakt om de 
crisisaanpak in de toekomst te verbeteren. 

2. Bestaande lijnen & laaghangend fruit (aanb. 62, 71) 
- 	Evaluatie nertsencrisis, koppeling met aanbeveling 25. 
- 	Bestaand traject 'versterking positie dierenarts' binnen DAD 111~ en 	)• 

3. Wat moeten we uitzoeken? (aanb. 8) 
Rol en verantwoordelijkheid BuRo NVWA in geval nieuwe houderijen/sterke (plotselinge) 
uitbreiding van bepaalde sectoren? 

o PvA: in overleg met BuRo NVWA om te bespreken hoe zij hun eigen rol & 
verantwoordelijkheid zien, en bespreken op wat voor manier zij kunnen helpen deze 
aanbeveling invulling te geven. Eventueel inventariseren welke knellende (of juist 
gebrek aan bepaalde) wet- en regelgeving er is om maatregelen te treffen bij nieuwe 
en/of sterk uitbreidende sectoren. 

Gezelschapsdieren (aanb. 9 en 59) 

1. Hoofdboodschap: (aanb. 9) 

Eq 
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Het Adviescollege huis- en hobbydierenlijst heeft een uitgebreide lijst van zoogdiersoorten 
beoordeeld volgens een wetenschappelijk vastgestelde beoordelingssystematiek. Het risico 
voor de volksgezondheid, inclusief het risico op zoënosen, heeft een centrale plek in deze 
systematiek. Uw Kamer zal na de zomer nader geïnformeerd worden over het vervolg van de 
positieflijst, waarbij we via die weg invulling zullen geven aan deze aanbeveling van de 
expertgroep. [KB 6/7] 

2. Bestaande lijnen & laaghangend fruit (aanb. 9) 
- 	Aansluiten bij opstellen positieflijst. Is al bijna gereed! 

3. Wat moeten we uitzoeken? (aanb. 59) 
Nu alleen vrijwaring van, en controle op rabiës bij intraverkeer van gezelschapsdieren. Experts 
stellen dat dit dus verder zou moeten gaan dan dat. Screenen kan natuurlijk altijd, 
beperkingen stellen mag alleen als NL kan aantonen dat het vrij is van de aandoeningen 
waarvoor zij beperkingen instelt (bv. aantonen dmv monitoring). 

o 	PvA: Expertgroep opstellen die (op basis van monitoring GD??) uitspraken doet over 
welke ziekten er dan zouden moeten worden gescreend, en waarom. En indien 
beperkingen aan intrahandel gewenst zijn dan moet er een plan worden opgesteld om 
aan voorwaarden te kunnen voldoen om eisen te mogen stellen. 

Internationaal (aanb. 20, 22 en 23) 

1. Hoofdboodschap: (aanb. 20, 23) 
- 	Nederland heeft op de 74ste WHA aandacht gevraagd voor de uitwerking en opvolging van het 

advies van WHO, OIE en UNEP (over de handel in levende dieren op traditionele ' 
voedselmarkten, gericht op het beperken van de zo6notische risico's van deze markten). De 
WHO heeft toegezegd dat dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende Executive Board 
Meeting gezet zal worden. [KB 6/7] 

- 	Het kabinet zal zich daarom sterk maken om te komen tot een verbod op de import en het 
aanwezig zijn op markten en beurzen van uit het wild gevangen niet-gedomesticeerde dieren 
van buiten Europa, zoals hiervoor binnen de EU al langer een verbod geldt op wildvang. [KB 
6/21 

- 	Verder zal het kabinet in beeld brengen in welke mate nu in gevangenschap gefokte, maar 
niet-gedomesticeerde diersoorten in Nederland op markten en beurzen aanwezig zijn en welke 
zoënotische risico's hiermee gepaard gaan. Op basis daarvan zullen we beoordelen of 
aanvullende maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een eventueel verbod op de handel 
in of het tentoonstellen van bepaalde diersoorten, noodzakelijk zijn om deze risico's te 
verkleinen. Hiervoor zal tevens een verkenning worden uitgevoerd naar de juridische basis 
voor dergelijke maatregelen. [KB 6/7] 

- 	Nederland zal dit (transport) in Europees verband inbrengen in de relevante gremia en lopende 
Europese beleidstrajecten. Het kabinet maakt zich omwille van de aantasting van het 
dierenwelzijn binnen de EU al langer sterk voor het verminderen van de transportduur van 
levende dieren, bijvoorbeeld van kalveren en zal dat blijven doen. Het risico op zoënosen is 
een aanvullend thema, dat moet worden meegenomen in de discussies over deze 
diertransporten. [KB 6/7] 

- 	Ook de Farm-to-fork strategie van de Europese Commissie richt zich op een transitie naar 
kortere ketens, die wij ondersteunen. Daarnaast kent Nederland al jaren zeer strikte regels, 
vaak boven-Europees, ten aanzien van het verplaatsen van dieren. In de herziening van de 
Europese regelgeving op het gebied van diergezondheid (en zoënosen) heeft Nederland ook 
gepleit voor strikte regelgeving voor transport van dieren. De volledig herziene EU- 
diergezondheidsverordening (AHR) is op 21 april van dit jaar van toepassing geworden. De 
AHR stelt strenge eisen aan diergezondheid bij het transporteren van (landbouwhuis)dieren 
binnen de EU en voor import uit derde landen. In de AHR zijn instrumenten voorhanden om te 
reageren op nieuwe dierziekten en zoënosen, waarbij verplaatsen van dieren een risicofactor 
is. Lidstaten moeten verplicht monitoren op opkomende, en onbekende, ziekten. Mochten deze 
vastgesteld worden, dan biedt de AHR mogelijkheid om ook EU-wetgeving in te stellen om 
maatregelen te nemen om verspreiding via de handel en transport in dieren te voorkomen. 
[KB 6/7] 

2. Bestaande lijnen & laaghangend fruit (aanb. 22) 
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- Aanbeveling over positieflijst van diersoorten die internationaal getransporteerd mogen worden 
zou eventueel gekoppeld kunnen worden aan markten met levende dieren? 

- 	Aansluiten bij traject 	 (Europees transport levende dieren), loopt al! 

3. Wat moeten we uitzoeken? (aanb. 20,23?) 
- 	EIA inzetten voor aanb. 20, 23 (verminderen internationaal transport)?? 

o 	Of aansluiten bij traject van 

D. Versterking zoënosenbeleid op het gebied van leefomgeving 
1. Algemeen: 	 37, 38, 40 

Om de achteruitgang van de biodiversiteit te keren werken Rijk en provincies in het 
uitvoeringsprogramma natuur aan natuurherstel én wordt een agenda natuurinclusief opgesteld 
waarin voor de langere termijn de ambities en kansen voor een natuurinclusieve samenleving in 
beeld worden gebracht, met versterkte aandacht voor de natuur in onze nabije omgeving, zowel 
binnen als buiten natuurgebieden. Deze ontwikkelingen hebben als doel om natuur te verbinden 
met alle maatschappelijke domeinen. Méér natuur en natuur dichter bij de mens kan mogelijk het 
risico op zoënosen verhogen, bijvoorbeeld doordat mensen en vectoren van potentiële zoënosen 
vaker bij elkaar in de buurt zijn. De expertgroep adviseert daarom om de effecten op het 
zoonoserisico te monitoren bij veranderingen in het landschap, zoals de voltooiing van het 
Natuurnetwerk Nederland en Natura 2000 gebieden in Nederland (aanbeveling 40). Om bij 
toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen een inschatting te kunnen maken van het zoonoserisico en 
dit te kunnen meewegen in de besluitvorming, is het noodzakelijk om in beeld te hebben welke 
diersoorten in Nederland een verhoogd risico met zich meedragen op het overbrengen van 
zoënosen en deze populaties goed te monitoren, zowel wat betreft populatie-aantallen als de 
aanwezigheid van ziektes. Dit hangt sterk samen met de aanbevelingen 10/11 die vragen om 
monitoring van wilde dieren en populaties van vectoren. 

Nederland heeft een uitgebreid monitoringsnetwerk voor wilde dieren, gegevens worden 
gevalideerd en verzameld in het NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna). Daarnaast zijn in 
Nederland de noodzakelijke kerncomponenten voor surveillance van ziekten bij wilde dieren 
aanwezig (evaluatie DWHC). Van belang is een nauwe samenwerking en uitwisseling van 
informatie tussen de verschillende instellingen die een rol hebben in surveillance van ziekten (dier 
of mens), en instellingen met kennis van ecologie van soorten. Deze samenwerking en uitwisseling 
is nog niet optimaal waardoor de surveillance van ziekten in wilde dieren minder effectief is 
(evaluatie DWHC). Het kabinet gaat met het RIVM en de NVWA [en WUR? En DWHC?] in gesprek 
om te bekijken of zij een rol kunnen spelen in het, op basis van risico-inschattingen, in beeld te 
brengen van verbeteringen van de monitoring van wilde dieren en vectoren en welke stappen zij 
nodig achten om adequaat te kunnen reageren op nieuwe zotinotische bedreigingen [KB 6/7] 

Onder internationaal ... (37 en 38 ; horen bij 20 en 22) 

37 	Zorg dat binnen Nederland voldoende capaciteit bestaat om de internationale handel in 
(exotische) dieren te controleren kn verhandelde dieren te onderzoeken op bekende en onbekende 
ziektekiemen 

38 	Zorg dat binnen Nederland voldoende capaciteit bestaat om illegale dierenhandel op te 
sporen en aan te pakken en werk ook in internationaal verband samen aan het handhaven van 
regels en het terugdringen van illegale handel in dieren 

Lijn vraag 20 (uit het overzichtsdocument) 

Nederland heeft op de 74"e WHA aandacht gevraagd voor de uitwerking en opvolging van 
het advies van WHO, OIE en UNEP (over de handel in levende dieren op traditionele 
voedselmarkten, gericht op het beperken van de zoiinotische risico's van deze markten). De 
WHO heeft toegezegd dat dit onderwerp op de agenda van de eerstvolgende Executive 
Board Meeting gezet zal worden. [KB 6/7] 
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- Het kabinet zal zich daarom sterk maken om te komen tot een verbod op de import en het 
aanwezig zijn op markten en beurzen van uit het wild gevangen niet-gedomesticeerde 
dieren van buiten Europa, zoals hiervoor binnen de EU al langer een verbod geldt op 
wildvang. [KB 6/7] 

- Verder zal het kabinet in beeld brengen in welke mate nu in gevangenschap gefokte, maar 
niet-gedomesticeerde diersoorten in Nederland op markten en beurzen aanwezig zijn en 
welke zotinotische risico's hiermee gepaard gaan. Op basis daarvan zullen we beoordelen of 
aanvullende maatregelen, waaronder de mogelijkheid van een eventueel verbod op de 
handel in of het tentoonstellen van bepaalde diersoorten, noodzakelijk zijn om deze risico's 
te verkleinen. Hiervoor zal tevens een verkenning worden uitgevoerd naar de juridische 
basis voor dergelijke maatregelen. [KB 6/7] 

Aanvullend (37, 38): 

- Ten algemene is illegale handel in beschermde diersoorten een bedreiging van de 
biodiversiteit en onacceptabel. Hierop wordt blijvend gehandhaafd in nauwe samenwerking 
met Europese en internationale partners. LNV, NVWA, RVO.nl, Openbaar Ministerie Douane 
en politie samen aan het terugdringen van de (internationale) illegale dierenhandel en het 
handhaven van de regels (zie bv kamerbrief 31379, nr 20). Ook in Europees verband 
wordt samen gewerkt in het kader van het Europese actieplan voor Wildlife Crime. ::›e 
meeste betrokken organisaties geven aan op dit moment voldoende capaciteit te hebben 
voor het uitvoeren van deze taken. Extra,  capaciteit NVWA voor controle internationale 
handel en terugdringen internationale hand0 

- Wat betreft de controle op ziektekiemen van zendingen van dieren of dierlijke producten 
gelden Europese veterinaire regels. Alle zendingen dieren en producten conform 
Verordening (EU) 2017/625 in grenscontroleposten gecontroleerd. Na toelating zijn deze 
dieren en producten vrij verhandelbaar binnen de gehele Europese Unie. Aanscherpen van 
deze controles in Nederlandse grensinspectieposten heeft geen toegevoegde waarde als de 
dieren en producten via grenscontroleposten in andere EU-lidstaten op de Nederlandse 
markt kunnen komen. (beantwoording kamervragen jan 2020; 2020Z01641). Het is 
daarom noodzakelijk om hier samen met de andere EU-lidstaten in op te trekken.L 

E. Internationale inzet 
1. Algemeen: 	36, 44, 46 

Hoofdboodschap 

• Aanpaken zodnosen vereist Internationale samenwerking: risico's komen ook van buiten, 
etc...... (verder uitwerken) 

• De ervaring van aanpak AMR en de evaluatie van de AB programma 2015-2021 wordt als 
voorbeeld gebruikt. 

• Internationale inzet gebeurt op verschillende niveaus: 
o beleid (VWS, LNV), 
o onderzoek/kennisinstituten (ZonW, WUR, RIVM), 
o uitvoering (NVWA) 
0 

• Inzet gebeurt ook in verband: 
o EU: Europese Commissie, Raadswerkgroepen 
o Intergovernamentaal VN : Tripartite, UNEP, IPPC, Cites 
o Bilateraal: like-minded countries 
o Multilateraal: G20, GHSA, etc... 

• We zetten ons internationaal in door goed aangesloten te zijn op alle ontwikkelingen met 
betrekking tot de: 
Covid-19 response en pandemisch preparedness: Pandemic Treaty 
International Health Regulations en zullen waar dit kan het belang van preventie, detectie, 
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paraatheid en goede response op zonosen als onderdeel van pandemische paraatheid 
voor het voetlicht brengen 

Welke lijnen hebben we al of wat kunnen we meteen oppakken 

• Internationale inzet: 
o WHA internationaal pandemieverdrag 
o Tripartite: OHHLEP advies/discussies opvolgen 
o EU Health Union traject en ECDC-verband 
o Research agenda EC (HorizonEurope) 
o G20: Track Health and Agriculture 
o Multilaterale contacten: GHSA, 
o Bilaterale contacten EU: Frankrijk, Duitsland 
o Bilaterale contacten derde landen: Indonesië 

• Strategische detacheringen: 
o VN-organisaties: FAO, UNEP, WHO, OIE 
o EU Instellingen: Europese Commissie, EFSA, ECDC, EEA 

• Advies Wet markets: agenderen bij ExB150 

• Aansluiten bij lopende internationale onderzoekprojecten in EU verband 
(Partnerschappen/HorizonEurope) en internationaal (Prezode; bilateraal organiseren) 

• Deelnemen aan internationale conferenties, activiteiten: One Health (EFSA-2022; NVWA, 
RIVM...) 

• Er is een nieuwe WHO collaborating centre gestart bij RIVM mbt biosafety (PM 
aanspreekpunt VWS) Wetgeving op het gebied van laboratorium veiligheid wordt 
besproken in een directeurenoverleg Ven.1-BuZa-VWS~ -> check 

• Naar aanleiding van COVID-19 vinden nationaal en internationaal evaluaties aats 
Uiteindelijk zullen hier beleidsaanscherpingen uit volgen Deze worden vertaald in 
crisisplannen en draaiboeken, zoals het Nationaal Crisisplan Infectieziekten dat herijkt 
wordt [KB 6/73 

Wat verder uitzoeken 

• Overlap met andere aanbevelingen. Veel zijn internationaal. 
E.g. Nagoya protocol, IHR, etc... 

• Prezode 

Keuzes 

Hoofdlijn F Monitoring en surveillance inclusief aspecten van informatie-uitwisseling 

2. Gastheren en vect.: 	28, 55, 60, 10, 11 
3. Humaan: 	14, 15, 16 
4. Organisatie: 	54 

1. Gastheren en vectoren 

Hoofdboodschap 
Op het gebied van monitoring beveelt de expertgroep aan om een systematische en zo volledig 
mogelijke monitoring wilde dieren en de zoënotische ziektekiemen waarmee zij besmet zijn te 
realiseren, en een structurele systematische monitoring van de populaties en besmettingsgraad 
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van vectoren te garanderen. We zien het belang van de aanbevelingen die zien op een goede 
monitoring en surveillance van gastheren en vectoren en vatten deze op als aanleiding om het 
bestaande beleid aan te scherpen. 
Wat betreft monitoring van wilde dieren is in de kamerbrief van 6 juli al toegezegd dat het kabinet 
met het RIVM en de NVWA in gesprek gaat om te bekijken of zij een rol kunnen spelen in het, op 
basis van risico-inschattingen, in beeld te brengen van verbeteringen van de monitoring van wilde 
dieren en vectoren en welke stappen zij nodig achten om adequaat te kunnen reageren op nieuwe 
zoënotische bedreigingen. 

Welke lijnen hebben we al? 

EMZOO 

Monitoring en early warning is de basis van onze zoënosenstructuur. De opzet hiervan komt voort 
uit het EmZoo-rapport (Emerging zoonoses: Early warning and surveillance in the Netherlands, 
2010, RIVM, WBVR, GD, FD/UU) dat heeft geleid tot een blauwdruk voor een effectief early 
warning- en signaleringssysteem voor microbiële bedreigingen die relevant zijn voor zowel de 
volksgezondheid als de diergezondheid. Het heeft geleid tot: 

1 een systematische aanpak voor de signalering van emerging zoënosen. De humane gegevens 
worden verzameld door de GGD'en en het RIVM. Gegevens vanuit de veehouderij worden 
verzameld door de NVWA en de GD. De gegevens vanuit wilde dieren komen van het Dutch 
Wildlife Health Centre en die van vectoren van het Centrum Monitoring Vectoren (NVWA). 
Gezelschapsdieren worden door de Faculteit Diergeneeskunde gevolgd en ook voor paarden is een 
systeem opgezet. 

2. Er is een prioriteringssysteem ontwikkeld op basis van een multi-criteria-analyse waarmee kan 
worden bepaald welke pathogenen de grootste bedreiging vormen. Dit heeft geleid tot een lijst 
met prioritaire emerging zoënosen die belangrijk zijn voor Nederland (EmZoo-lijst met 86 
pathogenen). Tevens is een web-based tool `Emerging Zoënosen Informatie en Prioritering- 
systeem' om beleidsmakers te ondersteunen bij het vaststellen van prioriteiten inzake emerging 
zoënosen, als basis voor effectief en efficiënt beleid ten aanzien van preventie, surveillance en 
bestrijding. Bovendien kan deze website professionals behulpzaam zijn bij risicoschatting en bij 
wetenschappelijk onderzoek naar de prioritering van bedreigingen voor de volksgezondheid.en tool 
om opduikende zoënosen te prioriteren (EZIPS), en 

3. een blauwdruk voor een early warning- en surveillancesysteem voor emerging zoiinosen. 

Hiervoor is de zoënosenstructuur ingericht met de diverse gremia waarbinnen de signalen uit de 
diverse systemen worden besproken/geduid en indien nodig opschaling en bestrijding kan 
plaatsvinden. 

Update EMZOO 

Er heeft een update van de geprioriteerde pathogenen plaatsgevonden. Daarbij is tevens gekeken 
of de diagnostiek en surveillance op orde was. Dit briefrapport is in januari 2021 opgeleverd maar 
de update vond voor het grootste deel plaats vóór de SARS-CoV-2 pandemie. Op 5 oktober praten 
VWS, LNV, NVWA en RIVM 

DWHC 

In 2019 heeft DWHC een evaluatie opgeleverd over de monitoring van wilde dieren, uitgevoerd 
door RIVM, NVWA en WUR. Aanbevolen is het nodig data over de omvang van populaties, zodat 
betere risicoanalyses kunnen worden gemaakt. 
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Wat moeten we verder uitzoeken? 
Kan het EMZOO-consortium (RIVM, WBVR, FD/UU, GD) aan de hand van de update van 2020, 
ervaringen SARS-CoV-2 pandemie, DWHC-evaluatie, advies opzetten varkensinfluenzamonitor en 
de aanbevelingen Bekedam, witte vlekken identificeren en de diagnostiek en de surveillance te 
actualiseren? 

Waar moet nog een keuze in worden gemaakt? 
Op basis van een herzien advies zal de monitoring en surveillance eventueel worden aangescherpt. 
Dit vergt een risico-afweging en een proportionaliteitsbeoordeling. 

2. Humaan 

Hoofdboodschap 
Vanwege Covid-19 zijn al een aantal besluiten genomen om de monitoring en surveillance van 
infectieziekten te verbeteren. Dit wordt opgepakt als onderdeel van de beleidsagende pandemic 
preparedness: 

- Ten aanzien van de surveillance zal bekeken moeten worden waar verbetering op bestaande 
systemen kan plaatsvinden en waar aanvullend behoefte aan is. We gaan met het RIVM in 
gesprek over de mogelijkheden van rapportagesystemen voor ziekenhuisopnamen op grond 
van klachten die kunnen samenhangen met zoënosen, waaruit de meerwaarde blijkt ten 
opzichte van de bestaande surveillance. [KB 6/7] 
het kabinet onderzoekt of de infrastructuur van rioolwatermonitoring, zoals opgezet voor de 
monitoring van SARS-CoV-2, ingezet kan worden om andere indicatoren te monitoren. [KB 
6/7] 

- We willen onderzoeken hoe we (meer) systematische microbiologische diagnostiek van 
onder andere zoënotische infecties kunnen inzetten. [KB 6/7] 

- het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijke meerwaarde en voorwaarden om het 
aantal Nivel-peilstations voor patiënten met influenza/griepachtige klachten of met andere 
acute luchtweginfecties bij huisartsen uit te breiden. In de komende periode zal ik uw Kamer 
hierover uitgebreider informeren. [KB 6/7] 

- PM 54, schakeling WOT RIVM 

Wat moeten we verder uitzoeken? 
In de schrijfgroep pandemic preparedness vindt het gesprek plaats met betrokkenen (RIVM, 
PDC19, andere betrokken CI-beleidsmedewerkers) over deze aanbevelingen en wat er evt nog 
extra/anders nodig is op het gebied van monitoring en surveillance. 

Waar moet nog een keuze in worden gemaakt? 
Hoe wil de stuurgroep zonnosen betrokken zijn bij deze aanbevelingen? 

Hoofdlijn G Informatie-uitwisseling 
a. AVG: 	 17, 18 
b. Verb. Informatieuitw.: 56, 58, 64, 57 
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PM 

Hoofdlijn H. Communicatie 

1. Zotinosegeletterheid en Community engagement: 26, 30, 39, 48, 49, 50, 51, 68 

2. Professionals: 	45, 73 

Hoofdboodschap sub 1: zodnosegeletterdheid en community engagement (= kennis en 
bewustzijn van zodnoserisico's) 

Om de kennis, houding en gedrag over de gezondheidsrisico's van dieren/vectoren en maatregelen 
ter voorkoming van transmissie bij burgers en professionals te vergroten willen VWS en LNV meer 
gerichte communicatie ontwikkelen en inzetten. Het doel is juist, eenduidig en adequaat 
voorlichten en/of te alerteren over zoijnosen en het bieden van een handelingsperspectief. 

Welke lijnen hebben we al? 

• Over teken en de ziekte van Lyme vindt veel communicatie plaats. Tekenbeet-app om te 
kijken waar veel activiteit is maar ook om je tekenbeet te melden en overige relevante4 
informatie. GGD'en kunnen deze informatie gebruiken. 

• Stigas (arbodienst) ontwikkelt kennis en richtlijnen en communiceert richting 
groenwerkers. 

• Voor dierenartsen en GGD'en overige geïnteresseerden: One Health portal, Vademecum 
zotinosen mei 2021 

• Inf@ct/Vetinf@ct voor alertering (dieren) artsen 
• Het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG) is speciaal (door 

Dierenbescherming, Aeres MBO Barneveld, Dactari dierenartsen cooperatie, FD/UU, 
Dibevo, LNV) in het leven geroepen om burgers te voorzien van advies bij aanschaf van 
een huisdier, maar ook daarna. Informatie per diersoort is op de website te vinden. 

• Voor westnijlvirus is inmiddels een (onderzoeks)aanpak ontwikkeld. Onderdeel hiervan is 
een communicatieplan voor muggenseizoen 2021-2024 ten aanzien van de risico's bij 
verspreiding van infectieziekten door muggen, gericht op burgers en andere betrokken 
partijen. 

• RIVM-website 
• DWHC-website 
• Staat van zoiinosen 

Wat moeten we uitzoeken? 

Net als voor WNV kan voor per (prioritaire) zoEmosen of per doelgroep een communicatiestrategie 
worden ontwikkeld met daarin onder andere de doelstellingen, de doelgroepen, de kernboodschap, 
de fasering, het handelingsperspectief. Daarbij kan worden gebruikt gemaakt van de bestaande 
kanalen en info (nog nader te inventariseren voor volledigheid). 

Dit kan gezamenlijk door het RIVM en de NVWA worden opgepakt. 

2. 	Professionals: 

Bevorder de uitwisseling van kennis, vaardigheden en informatie tussen professionals op het 
gebied van milieu, diergezondheid en volksgezondheid. Includeer One Health in het curriculum van 
toekomstige dierenartsen, artsen, verpleegkundigen, ecologen, biologen, milieukundigen en streef 
naar gezamenlijke opleidingsmomenten. Zorg voor nascholing. 

Wat hebben we al? 

• One Health portal www.onehealth.nl   
• Bij de FD is One Health onderdeel van het curriculum (cursus in bachelorprogramma). 
• Nascholing:Zoiinosensymposium (accreditatie mogelijk) 
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• Transmissiedag (infectieziekten-breed, accreditatie mogelijk)) 
• Regionaal: Zoënosendag/Kennisnetwerk zoënosen Midden-Nederland (accreditatie 

mogelijk), Zoobiquity 

Wat kan meer? 

Kan via NCOH cursusmateriaal worden? In te zetten bij HBO en WO, Medisch faculteiten, biologie, 
(ecologie is master bij biologie), Bio-medische wetenschappen, milieuwetenschappen 
(milieukunde), Aard en Economie. 

Verzoek IPO: Brochure voor natuurbeheerders/ecologen om bewustwording te creëren van het 
risico op zoënosen bij natuurontwikkeling, inclusief handelingsperspectief. 

Met OCW in gesprek? 

In overleg met een aantal beroepsgroepen over nascholing 

Hoofdlijn I Onderzoek 

PM 
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Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Stuurgroep versterking zobnosebeleid 

13 oktober 2021 12:30-13:30 
Webex 

Datum 
13 oktober 2021 

Aantal pagina's 
1 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Afwezig 

Kopie aan 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag en actiepunten stuurgroep 13 september 

3. Conceptnota 

4.  

5. Stand van zaken gesprekken met externe partijen 

6. Volgende stuurgroepvergadering 10 november 
• Stand van zaken externe gesprekken 
• Concept Kamerbrief 

7. WVTTK/rondvraag 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Bezoekadres: 
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F 070 340 78 34 

Verslag 
www.rijksoverheid.nl  

Inlichtingen bij 

Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Stuurgroep versterking zoiinosebeleld 

15 september 2021 12:30-13:30 

Weber 

Cminvws.nl 

Datum 
13 september 2021 

Aantal pagina's 
3 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Afwezig 

Kopie aan 

1. Onenina en mededellnaen 

De VWS-commissie in de Tweede Kamer heeft besloten om de Kamerbrief met de 
aanbieding van het rapport Bekedam over te dragen aan de LNV-commissie. 
Tevens besloten om de brief niet controversieel te verklaren. Via BPZ gaan we na 
wat de reden is om het over te dragen aan LNV, terwijl het beleid is dat 
volksgezondheid leidend is bij zotinosen. 

2. Verslag en actiepunten stuurgroep 16 augustus 
Het verslag wordt goedgekeurd. 

Pagina 1 van 3 
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Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondhe d 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

3. Terugblik gevoerde gesprekken met externe partijen 
Er is contact geweest met alle partijen, maar nog niet alle gesprekken hebben 
plaatsgevonden. 

geeft aan het prettig te vinden om samen op te trekken in gevoelige 
trajecten, zoals de aanbeveling omtrent veedichtheid. Eind deze maand is een 
eerstvolgend gesprek met de LNV-sectoren, VWS zal hierbij uitgenodigd worden. 

4. Format kamerbrief, tussenstand aanbevelingen 
De vraag die voorligt is welk ambitieniveau de brief zal hebben, of er enkel 
procedurele informatie gedeeld kan worden of dat er ook inhoudelijke plannen 
gemaakt kunnen worden? 

De stuurgroep geeft aan dat we uitgaan van een brief in december. In de brief 
blikken we vooruit op een Actieplan zobnosen/Plan van Aanpak zotinosen. We 
zullen in hoofdlijnen, met een beleidsinhoudelijke hoofdboodschap, aangeven hoe 
we daar gaan komen. Procedureel kunnen we aangeven wat al elders loopt, 
bijvoorbeeld in bestaande programma's. 

In okt/nov schrijven we een hoofdlijnenbrief met nota naar de bewindspersonen. 
Dat is ook een goed moment om Hugo de Jonge bij te praten. 

Hugo de Jonge en Carola Schouten spreken beiden op de G20. Hun spreekteksten 
aangaande One Health zijn op elkaar afgestemd. De inbrengen van VWS en LNV 
worden nog uitgewisseld, zodat we op de hoogte zijn van elkaars Inbreng. 

Datum 
10 juni 2021 

Pagina 2 van 3 
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Volgende stuurgroepvergadering 11 oktober 
• Framework projectorganisatie 
• Stand van zaken externe gesprekken 
• Eerste concept kabinetsreactie (excl nertsen) 

6. WVTTK/rondvraag 
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29 okt 
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10 nov 

Half nov 
15 dec 
2022 

Nota stavaza de lijn in 
Nota stavaza in tassen 
Reactie op nota, verwerken in 
concept-Kamerbrief  
Stuurgroep zoënosen 

Nertsenevaluatie gereed 
Stuurgroep zoënosen 
Presentatie Programma One Health 

Concept kabinetsreactie (excl nertsen) 
BZ uitnodigen  

Kabinetsreactie voor akkoord 

Doc. 26 

Oplegger voor stuurgroep bij nota voor bewindspersonen VWS en LNV 

Met deze nota nemen we de bewindspersonen mee in de recente ontwikkelingen. Voor MVWS 
moeten we iets verder terug in de tijd omdat hij het dossier recentelijk van Tamara van Ark heeft 
overgenomen. 

Vragen aan de stuurgroep bij de nota: 
1. Gaat de stuurgroep akkoord met een verkenning ten behoeve van het inrichten van een 

meerjarig VWS-LNV Programma One Health? Wat is er voor nodig om dit in te richten? Wat 
wordt verstaan onder een dergelijk programma? En van wie is hierop akkoord nodig? Wat 
zou daar al over opgenomen kunnen worden in de Kamerbrief? 

2. Gaat de stuurgroep akkoord met het voeren van verkennende gesprekken met ZonMW 
over een onderzoeksprogramma One Health bij ZonMW? 

3. Gaat de stuurgroep akkoord met de voorgestelde aard van de Kamerbrief? Hoe kijkt de 
stuurgroep aan tegen de prioritering? Hoe ambitieus kunnen we zijn, gezien de beperkte 
capaciteit in de projectgroep, de status van de formatie en het feit dat er geen budget is? 
Het zoënosenbeleid is niet controversieel verklaard. 

4. Afhankelijk van het ambitieniveau van de brief: is een kamerbrief voor het einde van het 
jaar reëel? 

5. Gaat de stuurgroep akkoord met het opnemen van een passage in de volgende stavaza-
brief COVID (5 november) om de Kamer te informeren over de planhing (kabinetsreactie 
voor kerst (?), inrichting Programma One Health volgend jaar)? 

6. Planning: is het MT beschikbaar vanaf 19 oktober om de nota af te doen (herfstreces)? Hoe 
is de beschikbaarheid van MLNV gezien de formatiegesprekken? 

Tijdpad 

Nog niet ingepland: 
- 	Technische briefing door Henk Bekedam aan LNV-commissie 
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Notitie stand van zaken gesprekken 
Stuurgroep 13 oktober 2021 

Met deze notitie wil de projectgroep de stuurgroep informeren over de partijen met wie wij zullen 
spreken of gesproken hebben. De updates zijn gemarkeerd. 

• RIVM: een eerste gesprek heeft plaats gevonden met 	en 	op 15 
ull. 0 24 au  •  ustus heeft een vervolggesprek plaats ge a met 	. p 11 o <to er 

-''actie gestuurd (algemene rea e op het rapport en een 

	

te reactie op de kernaanbevelinge 	 n is wat er 	• r 
rdt een overleg tussen 	 en 	 d over d 

vervolgens vinden gespre en op onde 

• IPO: es rek heeft op 31 augustus plaats gevonden met 	 1111~11 en 	). 
Ge cu s op de aanbevelingen die in ieder geval relevant zijn voor de provincies, te 
weten veehouderij en natuur/wilde dieren. 
Afgesproken is dat we nadenken over: 

• Wettelijke basis (of iets anders) om activiteiten te kunnen verbieden vanwege 
zoënose-verspreidings-risico. 

• Brochure om bewustwording te creëren van het risico op zoënosen bij 
natuurontwikkeling, inclusief handelingsperspectief. 

• LNV formuleert wat tav de monitoring de inzet/ambitie van LNV nou precies is, 
opdat IPO bij achterban gericht de vraag uit kan zetten hoe provincies daaraan bij 
kunnen dragen. 

• Als we wat verder zijn met de reactie op het rapport van Bekedam spreken we nog 
een keer met de provincies. 

• VNG: 	heeft VNG gemaild (fysiek domein en sociaal domein). Gesprek moet 
geplan wor en 	 ). 

• GGD" ($HOR NL gespte w r 	In november gepland, met 

• Diersectoren: LNV. Eerste gesprekken hebben plaatsgevonden voor de zomer. Afgesproken 
dat de sectoren na de zomer wellicht mee kunnen draaien in werkgroepen om invulling te 
geven aan aanbevelingen. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Bezoekadres: 
Pamassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag en actiepunten stuurgroep 13 oktober 
Bijgevoegd 

3. Terugblik technische briefing 
Verslag bijgevoegd 

4. Conceptkamerbrief met oplegger 
Bijgevoegd 

7. Volgende stuurgroepvergadering 8 december 
• Kamerbrief 
• Stand van zaken externe gesprekken 

8. WVTTKirondvraag 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondheid 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Bezoekadres: 
Pamassusplein 5 
2511 VX Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 

www.rijksoverheid.rd 

Verslag 	 Inlichtingen bij 

Ominvws.n1 
Betreft 

Vergaderdatum en -tijd 

Vergaderplaats 

Aanwezig 

Afwezig 

Kopie aan 

Stuurgroep versterking zotinosebeleid 

13 oktober 2021 12:30-13:30 

Webex 

Datum 
13 oktober 2021 

Aantal pagina's 
3 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1. Opening en mededelingen 
opent de vergadering. 

2. Verslag en actiepunten stuurgroep 13 september 
De internationale gesprekken moeten bij LNV nog ingepland worden. IZ Is er mee 
bezig. 
Het verslag wordt vastgesteld. 

3. Conceptnota 
MVWS is op 12 oktober bijgepraat over de agenda pandemische paraatheid. In 
deze nota kan daarop aangehaakt worden door aan te geven dat versterking van 
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het zoijnosenbeleid een lijn uit de PP-agenda is die alvast naar voren wordt 
getrokken. 

In de oplegnotitie is een zestal vragen gesteld: 

1: een One Health programma 
Vanwege het gebrek aan budget kunnen we geen akkoord vragen van de 
bewindspersonen op de verkenning van een programma. De stuurgroep geeft aan 
geen meerjarig programma in te willen richten, maar te willen aansluiten bij de 
agenda pandemische paraatheid, met een versterkte, gezamenlijke 
projectstructuur. Het rapport Bekedam moet uitmonden in een actieplan voor de 
komende vier jaar, dat met externe partijen wordt uitgevoerd. Dat proces kost 
tijd. Het is al ambitieus om volgend jaar voor de zomer een actieplan te hebben. 

2: een onderzoeksprogramma bij ZonMw 
De stuurgroep geeft aan dat ze eerst een beter beeld nodig heeft bij het doel van 
een onderzoeksprogramma, aan welke aanbevelingen invulling wordt gegeven, en 
hoe dit zich verhoudt tot andere onderzoekstrajecten (bijvoorbeeld ERRAZE). De 
stuurgroep staat niet negatief tegenover het idee maar heeft meer informatie 
nodig. In een latere vergadering wordt een uitgewerkt voorstel geagendeerd. Het 
onderwerp wordt daarom nog buiten beschouwing gelaten in de nota. 
Actie 	en 	: onderzoeksprogramma concretiseren 

Overweeg om de term "zotinosen" te gebruiken in plaats van "One Health"; dat is 
te breed. 

3: aard van de Kamerbrief 
De stuurgroep geeft aan dat de Kamerbrief de voortgang moet laten zien op de 
prioriteiten uit de julibrief en hoe we ons voorbereiden op een actieplan. Dit 
laatste onder andere door het schetsen van de vormgeving van de organisatie 
(onderdeel van pandemische paraatheid en versterking bij LNV) en het 
beschrijven op welke wijze we met partijen werken aan de voorbereidingen van 
een actieplan. 

De prioriteiten aan LNV-zijde zijn: veedichtheid, markten en beurzen met levende 
dieren (met name exoten) en internationale inzet bij PREZODE. Eventueel kan 
varkensinfluenza meegenomen worden. De prioriteiten aan VWS-zijde zijn: 
versterken van monitoring en surveillance (in de PP-agenda) en 
informatievoorziening en data-uitwisseling. In de PP-agenda wordt een aantal 
lijnen uitgezet. Deze agenda wordt eind dit jaar gepubliceerd. De nertsenevaluatie 
wordt ook meegenomen (half november gereed). 

Internationale inzet is geen doel op zich. Indien we de internationale inzet willen 
benoemen in de Kamerbrief, zal duidelijk gemaakt moeten worden dat het een 
middel is om een bepaald doel te bereiken. MVWS heeft in een sessie over 
pandemische paraatheid aangegeven dat we nationaal en internationaal niet apart 
van elkaar moeten zien. 

4: planning Kamerbrief 
De stuurgroep bevestigt dat er voor de kerst een Kamerbrief verstuurd moet 
worden. 

5: Kamer informeren over planning 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondhe d 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Datum 
10 juni 2021 
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MVWS heeft de Kamer toegezegd voor het einde van het jaar met het plan van 
aanpak te komen. Dat is niet realistisch. De stuurgroep gaat akkoord met het 
opnemen van een passage in de eerstvolgende COVID stand van zakenbrief over 
de planning (voortgangsbrief voor eind dit jaar, actieplan volgend jaar). MVWS 
krijgt bij het volgende COVID-debat een korte spreeklijn mee over de planning. 

6: planning nota 
In de nota voegen we de hoofdlijnen van de Kamerbrief toe, de planning is om de 
nota begin november bij de bewindspersonen te hebben liggen. MLNV is minimaal 
beschikbaar in verband met de formatiegesprekken. In afwachting van haar 
reactie kan tzt wel verder worden gewerkt aan de Kamerbrief. 

Directoraat Generaal 
Volksgezondheid 
Publieke Gezondhe d 
Crisisbeheersing en 
Infectieziekten 

Datum 
10 juni 2021 

5. Stand van zaken gesprekken met externe partijen 
Niet besproken 

6. Volgende stuurgroepvergadering 10 november 
• Concept Kamerbrief 
• Projectorganisatie ("harkje") 
• Stand van zaken externe gesprekken 

7. WVTTK/rondvraag 
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Technische briefing: Zodnosen in het vizier 11 november 2021 

Donderdag 11 november vond de technische briefing over het rapport 'zoijnosen in het vizier' 
plaats. Henk Bekedam en Arjan Stegemam waren uitgenodigd om het rapport toe te lichten. Bij de 
technische briefing waren aanwezig: Bisschop (SGP), van Campen (VVD), de Groot (D66), Thijssen 
(PvdA), Vestering (PvdD), van der Plas (BBB). 

De briefing begon 10 minuten later door een uitgelopen LNV 2 minutendebat, waardoor de briefing 
uiteindelijk 50 minuten duurde. De heer Bekedam heeft het rapport uitgebreid toegelicht aan de 
hand van de 23 kernaanbevelingen, die zich richten op zowel volksgezondheid, diergezondheid als 
milieu. Daarna was er nog gelegenheid voor één vraag van elk Kamerlid, waarvan het gros ging 
over vogelgriep, een vraag over de omvang van de veestapel en een vraag over het relatieve risico 
op een zoiinosenuitbraak in Nederland. De heer Stegeman heeft de beantwoording gedaan, omdat 
alle vragen zich richten op de veterinaire kant. 

De vragen en beantwoording (niet letterlijk): 
Van der Plas (BBB): 
In de pluimveehouderij wordt vanwege de vogelgriep regelmatig gepleit voor een preventieve 
ophokplicht in het trekvogelseizoen. Bent u daar voorstander van? 

Antwoord Stegeman: 
Geen voorstander van preventieve ophokplicht tijden het trekseizoen, redelijk goed te timen 
wanneer vogelgriep gaat uitbreken. Bovendien zijn het sinds 2014 niet de uitloopbedrijven die als 
eerste getroffen zijn (dit jaar toevallig wel). Hij herhaalt dat het redelijk goed is in te schatten 
wanneer de eerste uitbraak is op basis van een risicobeoordeling (omliggende landen, sterfte onder 
wilde vogels). Vorig jaar 8 maanden ophokplicht. Het kan beter op basis van een risicobeoordeling 
in plaats van preventief. De monitoring is goed. 

De Groot (D66): 
Vraagt zich af hoe we vogelgriep zouden moeten aanpakken gezien de aanbeveling dat 
pluimveehouders niet in de buurt moeten zitten van plaatsen die rijk zijn aan watervogels. Zijn er 
bijvoorbeeld vaccins beschikbaar en kan je daar beginnen? Want de bedrijven verplaatsen uit 
waterrijke gebieden lijkt hem lastig. 

Antwoord Stegeman: 
Warm pleitbezorger van vaccinatie. Vaccinatiestrategie zit al een aantal jaren in een patstelling. Zo 
zijn een aantal vaccins in laboratoriumomstandigheden effectief. Maar diezelfde vaccins zijn in het 
veld niet zo effectief. Maar hij stelt dat er een nieuwe generatie vaccins aankomt. Wat hem betreft 
is het de hoogste tijd om deze nieuwe vaccins te gaan testen. Stegeman stelt namelijk dat we in 
een uitzichtloze situatie zitten die niet duurzaam is. Hij benadrukt dat op dit dossier vaart moet 
worden gemaakt. De EFSA is om advies gevraagd; er zit beweging in het dossier. 

Verdiepende vraag De Groot (D66): 
Kan Nederland dat zelfstandig bepalen zonder handelsimplicaties? 

Antwoord Stegeman: 
Dat weet hij niet. De EU-richtlijnen geven de mogelijkheid om te vaccineren, maar dhr. Stegeman 
geeft aan dat hij geen handelsexpert is; op welke wijze handelspartners gaan reageren is de 
belangrijkste onbekende factor. Dat is ook de reden dat we het nog niet doen. We kunnen het zelf, 
maar de angst is dat Duitsland onze eieren niet meer afneemt. 

Verdiepende vraag Vestering (PvdD), bij de vraag van De Groot (D66): 
Kunt u bevestigen dat we er met alleen vaccinatie nog niet zijn? 

Antwoord Stegeman: 
Hij stelt dat er inderdaad meer nodig is. Het gaat om een combinatie van vaccinatie, surveillance 
en biosecurity. 

Vestering (PvdD): 
We weten dat in 2003 naar aanleiding van de vogelgriep 30 miljoen dieren werden geruimd, 
mensen ziek werden en een veearts overleed. Zijn er sindsdien significante verbeteringen 
doorgevoerd in het voorkomen van vogelgriepuitbraken of lopen we nu opnieuw dat risico? En is er 
sindsdien iets gedaan met de aanbeveling om de gebieden met grote dichtheid te verminderen? 
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Antwoord Stegeman: 
We hebben geluk dat de introductie met watervogels komt. Moeilijk te voorspellen wat er gebeurt 
als er vogelgriep in de Gelderse vallei (of andere plek met grote dichtheid) uitbreekt. Sinds 2003 is 
er geen afname van het totale aantal pluimvee in Nederland maar zijn er wel minder bedrijven, die 
dus ook in grootte zijn toegenomen. Daaruit zou je kunnen concluderen dat er dus misschien iets 
van extra afstand is tussen bedrijven. Stegeman stelt dat het niet de oplossing is om alleen nog 
maar kleine bedrijven te hebben. Maar ook niet om alleen nog maar grote bedrijven te hebben 
(dan blijft een virus circuleren binnen een bedrijf). Het gaat om een combinatie van dichtheid van 
bedrijven en bedrijfsgrootte. 

Van Campen (VVD): 
Kunt u beschrijven hoe de omvang van de veestapel (1980-2021) is veranderd en uw bevindingen 
in een historisch perspectief plaatsen. 

Antwoord Stegeman: 
Hij herhaalt dat in samenhang naar de dichtheid van bedrijven, bedrijfsgrootte en biosecurity moet 
worden gekeken. Hij geeft als voorbeeld dat sommige bedrijven nu zo groot zijn dat virussen 
blijven circuleren. Tegelijkertijd waren er voorheen meer kleine bedrijven waardoor transmissie 
tussen bedrijven makkelijker was. 

Verdiepende vraag Van Campen: 
Hadden de aanbevelingen niet 40 jaar geleden moeten worden gegeven? 

Antwoord Stegeman: 
Hij zegt dat twintig jaar geleden dezelfde adviezen zijn gegeven na de vogelgriepuitbraak in 2003. 
Tegelijkertijd is er wat hem betreft best een hoop aangepast (na de varkenspestepidemie is het 
aantal bedrijven waar je varkens mag kopen verkleind, is monitoring en surveillance verbeterd, en 
het ruimen van dieren is versneld), maar aan de onderliggende structuur van veehouderijen niet of 
te weinig. Stegeman stelt dat er met de huidige uitdagingen zoals stikstof bij alle mogelijke 
oplossingen ook naar zoónosen gekeken moet worden. Op deze manier kan worden voorkomen dat 
er maatregelen worden genomen die slecht zijn voor het zoónosenrisico. 

Thijssen (PvdA): 
U zei in de presentatie dat het risico van een uitbraak in Nederland klein is. Maar hoe is de 
verhouding in relatieve zin? 

Antwoord Stegeman: 
Relatief gezien is het risico in Nederland vanwege de dichtheid van mens en dier hoog. De kans 
buiten Nederland is groter, maar het ontslaat Nederland niet van het nemen van maatregelen. 
Stegeman vergelijkt vervolgens zoónosen met het klimaat; het aandeel CO2-uitstoot in Nederland 
ten opzichte van de rest van de wereld betekent niet dat NL geen verantwoordelijkheid heeft om 
dat terug te dringen. Bovendien hebben we in Nederland een goede kennisinfrastructuur die we 
internationaal op de kaart kunnen zetten. 

Bisschop (SGP): 
In hoeverre is de omvang en intensiteit van het landbouwbedrijf mede risico voor of drager van het 
vóórkomen van zoónose. 

Antwoord: 
Zie antwoord Van Campen 

Tot slot doet dhr. Stegeman een oproep: de One Health benadering is van belang. We hebben 
aandacht voor de invloed van dieren op mensen en voor het klimaat. Maar zorg dat diergezondheid 
en dierenwelzijn niet in de mangel komen door deze twee aandachtsgebieden. 
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Oplegnotitie voortgangsbrief rapport Bekedam 

Aanleiding 
Voor het kerstreces wordt een voortgangsbrief gestuurd aan de Tweede Kamer. Het concept is 
bijgevoegd. De brief staat nog in de steigers; door verminderde capaciteit in de projectgroep is er 
nog geen lopend concept beschikbaar. Wel is de structuur opgezet en zijn alle elementen die de 
projectgroep voorstelt voor de brief benoemd. 

Vraag 
De stuurgroep wordt gevraagd een reactie te geven op dit concept in het algemeen. In het bijzonder 
wordt de stuurgroep gevraagd om sturing op 3 specifieke punten: 

1. Balans in de brief op de deelonderwerpen volksgezondheid, diergezondheid en leefomgeving 
2. Manier van aanpak voor afronding van de weging van factoren en instrumenten, waar dit 

door de expertgroep slechts op hoofdlijnen is gedaan 
3. Verwerken van vogelgriep (actualiteit) in de brief 

Kernpunten 
Ad 1. De belangrijkste aanbevelingen op VWS-terrein (monitoring en surveillance, en data-

uitwisseling en AVG) worden uitgewerkt binnen de beleidsagenda pandemische paraatheid. 
Deze agenda wordt, net als de voortgangsbrief versterking zoiinosenbeleid, voor de Kerst aan 
de Kamer gestuurd. In de voortgangsbrief verwijzen we daarom naar de beleidsagenda, wat 
het aandeel volksgezondheid in de zol5nosenbrief mager maakt. De balans slaat daarmee 
door naar de LNV-onderwerpen, terwijl volksgezondheid leidend is in het zoiinosenbeleid. 
Dat stralen we op deze manier niet uit. Ook kan dit er voor zorgen dat de LNV-commissie het 
zoiinosenbeleid blijft behandelen, terwijl het eigenlijk thuishoort bij de VWS-cie. Hoe kijkt de 
stuurgroep naar de verhouding VWS/LNV-thema's in de brief? 

Ad 2. Direct bij opleveren van het rapport Bekedam is vastgesteld, ook door de expertgroep zelf, 
dat het rapport onvoldoende antwoord heeft gegeven op de volgende twee vragen: 
- Maak een kwalitatieve weging van de bijdrage van de risicofactoren op het ontstaan, de 

verspreiding en de ernst van zoijnosen 
- Maak een kwalitatieve weging van de bijdrage van mogelijke instrumenten aan het 

verkleinen van de kans op het ontstaan en verspreiden van zotinosen. Geef aan op welke 
manier deze instrumenten in Nederland en wereldwijd worden ingezet en welke 
mogelijke verbeterpunten er zijn (de blinde vlekken analyse). 

De projectgroep heeft de afgelopen maanden benut om gesprekken te voeren met relevante 
partijen (NVWA, RIVM, GGD, IPO, sectoren etc.) om in beeld te krijgen welke instrumenten al 
bestaan. Daarmee is de tweede vraag door onszelf ten dele beantwoord, maar ontbreekt de 
blinde vlekken analyse nog. De kwalitatieve weging van de (risico)factoren moet nog 
naderplaatsvinden en is van belang voor het kunnen opstellen en faseren van het meerjarige 
actieplan (nationaal actieplan) zotinosen. De projectgroep adviseert om voor beide vragen 
ZonMw te vragen een proces in te richten met Henk Bekedam, Arjan Stegeman en enkele 
andere experts uit de expertgroep, aangevuld met inhoudelijke experts vanuit NVWA, RIVM, 
GGD-GHOR. Verderop in deze notitie wordt dit nader toegelicht. 

Ad 3. De politieke aandacht op het zoiinosendossier gaat op dit moment met name uit naar 
vogelgriep; zo bleek ook tijdens de technische briefing. Het lijkt daarom nuttig om in de 
inleiding vogelgriep aan te grijpen als actualiteit. De boodschap kan zijn: zoiinose-risico's zijn 
overal om ons heen, we doen hier al het nodige aan (dier/wildmonitoring, 
zoonosenstructuur); we beginnen niet bij nul. Wat vindt de stuurgroep van benoemen van 
vogelgriep als casus voor deze boodschap? 
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Toelichting 
Ad 2. Mogelijke manieren van aanpak weging van risicofactoren en identificatie blinde vlekken. 
Het voorstel is om opdracht te geven om de weging van de risicofactoren nader uit te werken en 
identificatie van blinde vlekken in het huidige beleid te doen. Dit moet resulteren in een advies 
waarin concrete aanbevelingen staan, die in de tijd zijn geplaatst, waardoor we, onderbouwd, 
geprioriteerd zaken kunnen oppakken. Het uitgangspunt is het rapport van de expertgroep met de 
weging op hoofdlijnen. Partijen die in ieder geval betrokken moeten worden, zijn die partijen die 
momenteel werken in de uitvoering van het huidige beleid (NVWA, RIVM, GGD GHOR NL). 
De projectgroep heeft een drietal manieren van aanpak geformuleerd, waarvan optie a de voorkeur 
heeft. Toch leggen we ook de overige twee voor; mogelijk zitten er elementen in die aanvullend op 
de manier van voorkeur ingezet kunnen worden of valt er een combinatie te maken. 
Centrale vraag die de projectgroep zich gesteld heeft is: welke mate van objectiviteit is nodig, om 
met draagvlak (politiek en bij stakeholders) het nationaal actieplan zoiinosen vorm te geven? 
De optie om ambtelijk zelf de weging en blinde vlekken analyse te doen wordt door de projectgroep 
als niet reëel beschouwd; dit zal tot onvoldoende draagvlak leiden. Bovendien hebben we hier de 
capaciteit niet voor. 

a. ZonMw wordt gevraagd de weging en blinde vlekken analyse te voltooien  
ZonMw wordt gevraagd een werkgroep samen te stellen van experts uit de expertgroep (ie 
die willen; bij voorkeur iig Henk en Arjan) én terzake deskundigen van RIVM, NVWA en GGD-
GHOR. De hoofdlijnen-weging van het rapport, dat ook door ZonMw is begeleid, dient hierbij 
als uitgangspunt. 
Voordelen: 

o De experts worden benut om hun werk af te ronden, hieruit spreekt vertrouwen 
in hen en zal hoge mate van objectiviteit borgen. 

o De weging en analyse wordt gedaan vanuit zowel inhoudelijke als uitvoerings-
benadering. Bestaande instrumenten kunnen worden meegenomen waardoor 
een gebalanceerde uitkomst mogelijk is die richting geeft aan het meerjarig 
actieplan. 

o De opdracht kan vrij snel worden gerealiseerd en hoeft niet teveel tijd te kosten; 
al het voorwerk is gedaan in het rapport. 

Nadelen: 
o Mogelijk ontstaat er niet eenvoudig consensus of wordt de inbreng van 

ambtelijke partijen als storend ervaren door experts (hier bestaan nog wel eens 
verschillen van mening) 

o Na deze weging en analyse zal ook het gesprek met meer op afstand staande 
partijen nodig zijn om draagvlak te creëren voor het actieplan. 

o ZonMw is dit nog niet gevraagd; onduidelijk of zij dit kunnen en willen uitvoeren 

b. De expertgroep olv Bekedam wordt gevraagd zich alsnog uit te spreken  
De expertgroep, of een delegatie daarvan, wordt gevraagd om alsnog een kwalitatieve 
weging en analyse te maken. Daarbij strikte opdracht formuleren welke partijen minimaal 
gesproken/geconsulteerd moeten worden. 
Voordelen: 

o Deze experts zijn de opstellers van de aanbevelingen en kunnen daarom ook 
goed inschatten hoe de (risico)factoren zich onderling verhouden. ZonMW heeft 
ook geadviseerd om blijvend gebruik te maken van de experts en hun netwerk. 
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o De opdracht wordt alsnog afgerond. We kunnen argumenteren dat de weging en 
analyse aanvullend noodzakelijk zijn om tot een actieplan te komen. 

o We krijgen een onafhankelijke en objectieve weging. 
o De experts moeten ook (opnieuw) in gesprek met uitvoerende partijen om de 

blinde vlekken analyse te kunnen uitvoeren 
Nadelen: 

o De expertgroep bestaat formeel niet meer; ook is er al veel tijd gepasseerd sinds 
de oplevering van het rapport. Er is sindsdien met de experts niet gesproken over 
evt vervolg. 

o Er is al een weging op hoofdlijnen in het rapport; vraag is of er voor de verfijning 
daarvan een onafhankelijke blik noodzakelijk is. De weging kan ook verfijnd 
worden en in die stap direct andere overwegingen (uitvoerbaarheid, draagvlak, 
juridische bezwaren e.d.) mee te nemen. 

c. Rondetafelgesprekken op directeurs/MT-niveau  
De (groepen van) factoren uit het rapport worden besproken en gewogen in 
rondetafelsessies met hoge niveau vertegenwoordiging van belanghebbenden (VWS en LNV, 
RIVM, NVWA, GGD, diersectoren, provincies en gemeenten). 
Voordelen: 

o We laten als VWS-LNV zien dat de versterking van het zoEmosen-beleid een 
gezamenlijke opgave is en we die ook samen willen oppakken. 

o Er ligt een weging op hoofdlijnen, die objectief is vastgesteld. Dit is een duidelijke 
kadering voor de gesprekken, risico op bagatelliseren of ontkennen door partijen 
is hiermee beperkt. Eindweging kan daardoor relatief snel tot stand komen. 

o Als er consensus ontstaat is er direct helderheid over de invulling van het 
meerjarig actieplan en is daar ook draagvlak voor. 

Nadelen: 
o VWS en LNV starten direct een politieke discussie over de factoren, waar dit 

gesprek eigenlijk in de Tweede Kamer thuishoort. 
o Risico bestaat dat de inhoud raakt ondergesneeuwd. De versterking van het 

zoiinosenbeleid moet bij uitstek op inhoud gedaan worden; het gaat immers om 
risico's op volksgezondheid en we moeten vanuit de ministeries juist voor die 
inhoud staan. 

o De voorbereiding gaat veel tijd vragen van de medewerkers, waar we die hard 
nodig hebben voor de andere werkzaamheden om tot een meerjarig actieplan te 
komen. 

Planning 

Om met name VWS de gelegenheid te geven om de brief toe te lichten bij de bewindspersoon 
(MVWS heeft het beleid recentelijk overgenomen van MMZS), moet de brief uiterlijk op 10 
december in de tassen mee (10 dec is tevens de laatste tas voor kerstreces bij VWS). Dat geeft de 
projectgroep nog zo'n twee weken om de brief af te ronden, zodat we ook 1,5 week voor de lijn 
hebben. 
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1 	Aanleiding en doel overleg 
Op 2 december spreken we u over de aard van deze Kamerbrief, waarmee u, 
samen met de minister van LNV, de evaluatie van de aanpak van COVID-19 
bij nertsen aanbiedt, de Staat van de zobnosen aanbiedt, en ten slotte de 
voortgang schetst bij de opvolging van de aanbevelingen uit het rapport 
Bekedam. Op verzoek van de ministers voor MZS en van LNV heeft een 
expertgroep onder leiding van dhr. Bekedam een rapport opgesteld ten 
behoeve van versterking van het zotinosenbeleid. Dit rapport is op 6 juli jl. 
aangeboden aan de Tweede Kamer met een korte appreciatie. U heeft de 
Kamer toegezegd om voor het einde van dit jaar een voortgangsbrief te 
sturen over de opvolging van het rapport Bekedam. In dit gesprek stemmen 
we de lijn voor deze brief met u af. Daarnaast is bespreekpunt hoe we 
omgaan met de verschillende toezeggingen aan de Kamer over de aard van 
de brief die zij voor de Kerst kunnen verwachten. 

Op 10 december ontvangt u de Kamerbrief, waarna op 14 of 15 december 
een bespreking van de brief met u volgt (wordt ingepland). Verzending van 
de brief is voorzien vóár 17 december. 

2 	Deelnemers overleg 
• , pDGV 

Pandemische Paraatheid 

Pagina 1 van 7 



5.1.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 36 

3 Te bespreken punten 
- Aard van de Kamerbrief: gaat u akkoord met de voorgestelde lijn? 
- Toezeggingen: hoe gaan we om met vier verschillende toezeggingen op 

hetzelfde onderwerp? 

4 	Advies en toelichting 

Aard van de Kamerbrief 
Voor de Kamerbrief stellen we de volgende structuur voor: 

Samenwerking VWS-LNV: aanbieding evaluatie COVID-19 bil nertsen 
In opdracht van u en de minister van LNV heeft de COT de aanpak van SARS-Cov-
2 op nertsenbedrijven geëvalueerd. In de Kamerbrief zal aan de orde komen dat 
met de zoemosenstructuur al een goede samenwerking tussen VWS en LNV 
bestaat. Met de nertsencrisis is het de eerste keer dat deze zotinosenstructuur 
geheel is doorlopen. Uit een conceptversie van de evaluatie blijkt dat de structuur 
over het algemeen genomen goed werkt. Er zijn ook een paar verbeterpunten, 
waar we in de brief op in zullen gaan. Hierbij speelt ook een verschil tussen VWS 
en LNV t.a.v. het belang dat gehecht wordt aan een strikt onderscheid tussen 
risicobeoordeling (rol OMT-experts) en risicomanagement (het nemen van 
passende maatregelen door VWS-LNV). In de gegroeide praktijk van de OMT 
advisering -via BAO- aan VWS wordt dit onderscheid niet altijd heel precies 
gemaakt, niet in de vraagstelling en niet in het advies. In de evaluatie komt dit 
verschil aan de orde. De reactie daarop vraagt om een zorgvuldige formulering, 
omdat dit terug kan slaan op het functioneren van het OMT in de advisering over 
de huidige coronamaatregelen. Uit de evaluatie blijkt daarnaast dat de juridische 
basis voor het uitwisselen van samples en data vanuit de humane en veterinaire 
partijen als een groot obstakel wordt gezien, gezien bepalingen in de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet dieren en de Wet publieke 
gezondheid. 

De feiten: aanbieding Staat van zotinosen 2020  
Jaarlijks schrijft het RIVM, in opdracht van de NVWA, in de Staat van zollinosen de 
feitelijke bevindingen over het aantal aangetroffen zoi5nosen van het afgelopen 
jaar. Op 26 november wordt deze gepubliceerd. Normaalgesproken wordt de Staat 
met een brede verzamelbrief aangeboden aan de Kamer, nu past het qua timing 
goed om deze op te nemen in de voortgangsbrief zoi5nosen. In de Kamerbrief 
wordt hiermee aangegeven dat we elk jaar goed naar de feiten kijken en daardoor 
eventuele trends in ontwikkelingen kunnen herkennen. 

Casuïstiek: vogelgriep  
Omdat de Tweede Kamer tijdens debatten of schriftelijke vragen regelmatig ingaat 
op de aanpak omtrent vogelgriep, zal geschetst worden hoe momenteel al wordt 
omgegaan met het beperken van zoiinosenrisico's (o.a. monitoring, de 
zol5nosenstructuur, ruiming). Hiermee geeft u aan dat we met de versterking van 
het zolinosenbeleid niet bij nul beginnen en hoe VWS en LNV betrokken zijn bij dit 
dossier. 

Opvolging rapport Bekedam  
Zoals bij de aanbieding van het rapport is aangegeven, gebruikt het kabinet de 
huidige periode om, in samenwerking met partijen als de NVWA, het RIVM, het 
IPO, de VNG en GGD GHOR NL, tot een meer gedetailleerde risico-afweging en 
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analyse van de bestaande instrumenten te komen. In de brief schetst u met welke 
partijen we hebben gesproken en wat de belangrijkste bespreekpunten waren. Zo 
onderstreepte het RIVM het belang van goede uitwisseling van gegevens, met 
daarbij aandacht voor de privacywetgeving. Het RIVM kan daarnaast een grote rol 
spelen in de intensivering van monitoring en surveillance. GGD GHOR NL heeft 
aangegeven op welke terreinen zij een rol zien voor zichzelf (onder andere: 
zotinosegeletterdheid (communicatie), nationaal plan pandemische paraatheid, 
oplossingen voor praktische beperking privacy). Dit doet u voor alle drie de pijlers 
van het zoi5nosenbeleid (One Health: volksgezondheid, diergezondheid en 
leefomgeving). 

Een groot deel van de aanbevelingen op het gebied van volksgezondheid 
(monitoring en surveillance, data-uitwisseling en AVG) worden opgepakt binnen de 
beleidsagenda pandemische paraatheid. Een samenvatting van de beleidsagenda —
waarvan verzending ook voor het kerstreces is voorzien — op deze punten komt 
terug in de brief over de versterking van het zoiinosenbeleid. De inhoud en de 
timing van verzending van beide brieven worden op elkaar afgestemd. 

Vanuit LNV zal in dit deel van de brief geschetst worden hoe de aanbevelingen op 
het gebied van veehouderij, wilde dieren en natuur/leefomgeving zullen worden 
opgevolgd en wat daarbij de voortgang is. 

Internationaal  
Met de WHO is verkennend gesproken over zotinosen, onder andere over een 
Nederlandse detachering bij de WHO. De Kamer is eerder geïnformeerd over dit 
voornemen, in deze brief geeft u een update. 

Afsluitend: aankondiging nationaal actieplan  
De versterking van het zoi5nosenbeleid krijgt vorm in een meerjarig nationaal 
actieplan zotinosen, dat is het product waar we nu samen met partijen naar toe 
werken. De evaluatie van de nertsen en het rapport Bekedam zullen we daartoe in 
samenhang bekijken. De definitieve besluitvorming over een meerjarig actieplan 
zoónosen is aan een nieuw kabinet. 

Toezeggingen 
Op vier momenten heeft u schriftelijk dan wel mondeling een toezegging gedaan 
over het type product dat de Kamer voor het einde van dit jaar ontvangt. Deze 
toezeggingen zijn echter niet geheel in lijn met elkaar (zie onderstreepte tekst). 
Ons advies is om in de volgende COVID stand van zaken brief een passage op te 
nemen conform toezegging 2. 

1. Mondeling tijdens COVID-debat 16 september 2021 
Rapport-Bekedam: Aan het einde van het jaar willen we komen tot een 
daadwerkelijk plan van aanpak (Van Esch, PvdD) 

2. In schriftelijke beantwoording bij begrotingsbehandeling (27 okt 2021): 
Mevrouw van Esch vraagt wanneer uw Kamer een reactie kan verwachten op 
het rapport Bekedam, waarin aanbevelingen zijn gedaan om het huidige 
zotinosenbeleid te versterken. De minister van LNV en ik zullen uw Kamer - in 
vervolg op onze eerdere brief van 6 juli jl. (TK 2020/21, 25 295, nr. 1357) - 
vóór de kerst met een voortgangsbrief informeren. Zoals in de brief van 6 juli 
aangegeven, hecht het kabinet er waarde aan om deze periode te benutten 
voor gesprekken met belanghebbenden, zoals veehouders, 
natuurorganisaties, zorgpartijen en kennisinstellingen over dit rapport. Zo 
kunnen de voorbereidingen worden getroffen voor een meerjarig actieplan 
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zoiinosen in 2022 ter versterking van het bestaande zotinosenbeleid. De 
definitieve besluitvorming over een meerjarig actieplan zotinosen is aan een  
nieuw kabinet.  

3. Mondeling bij begrotingsbehandeling (28 okt 2021) 
De minister zegt mevrouw Van Esch toe voor het einde van het jaar een plan  
van aanpak inzake het rapport van Bekedam aan de Kamer te sturen. 

4. Mondeling bij COVID-debat 3 november 2021 
Rapport Bekedam: het kabinet heeft daar een eerste reactie op gegeven. Op 
basis daarvan weet u dat we dat rapport zeer ernstig nemen, en ook dat we 
voor het einde van het jaar met een beleidsreactie daarop komen. Aan die 
beleidsreactie wordt op dit moment gewerkt. Die krijgt u dus. 

Bijlage I: de tijdslijn 
• Op 25 juni 2020 heeft de Kamer een PvdD-motie aangenomen om te 

komen tot een ambitieus plan van aanpak om het risico op het ontstaan 
en verspreiding van zoiinosen te verkleinen. 

• In januari 2021 is in opdracht van MMZS en MLNV, onder leiding van Henk 
Bekedam een expertgroep aan de slag gegaan met de opdracht om een 
risicoweging te maken en witte vlekken te identificeren. 

• Op 6 juli 2021 hebben MMZS en MLNV het expertgroeprapport Zoeinosen 
in het vizier aangeboden aan de Kamer. Dit rapport bevat 74 
aanbevelingen in de volle breedte van het zoiinosebeleid 
(volksgezondheid, diergezondheid, natuur, internationaal en nationaal). De 
23 kernaanbevelingen zijn als bijlage bijgevoegd bij deze nota. 

• De expertgroep beschikte niet over de tijd en menskracht om alle 
bestaande instrumenten (in Nederland en wereldwijd) in detail te 
beschrijven en hun bijdrage te evalueren; zij hebben zich in deze analyse 
en de weging beperkt tot de hoofdlijnen. De factoren die bijdragen aan 
zoiinotische risico's zijn zorgvuldig beschreven en op hoofdlijnen gewogen. 
Concrete aanbevelingen voorzien van een risico-afweging op wat meer, 
beter of anders moet ten aanzien van het huidige beleid, ontbreken. 

• Daarin is dus nog een slag te slaan. Momenteel waarderen VWS en LNV de 
aanbevelingen ten opzichte van al bestaande instrumenten en structuren, 
om zo te bepalen welke acties in actieplan daadwerkelijk voor de 
versterking van het huidige zotinosenbeleid een plek moeten krijgen. 

• Dit doen wij mede op basis van gesprekken die wij hebben gevoerd met 
het RIVM, de NVWA, GGD GHOR NL, het IPO, de VNG en de diersectoren. 

• Op 8 november hebben de minister van LNV en u 106 schriftelijke vragen 
beantwoord. 

• Op 11 november heeft dhr. Bekedam samen met dhr. Stegeman 
(vicevoorzitter van de expertgroep) een technische briefing in de Tweede 
Kamer gehouden. 

Bijlage II: de 23 kernaanbevelingen uit het rapport Bekedam 

Algemeen 
1. Versterk vanuit een One Health benadering de gezondheid van dieren en het 

milieu en de algemene gezondheidstoestand van mensen (aansluitend bij de 
missies in het binnen het thema Gezondheid en Zorg van het missiegedreven 
topsectoren- en innovatiebeleid). 

2. Ontwikkel doelgroepgerichte en wetenschappelijk onderbouwde 
zotinosegeletterdheid, met inachtneming van de juiste balans tussen 
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zotinoserisico en intensiteit van de voorlichting. Voer hiertoe eerst een 
verkenning uit van de verschillende relevante doelgroepen (bijvoorbeeld 
veehouders, eigenaren van gezelschapsdieren, internationale reizigers, 
specifieke beroepsgroepen, etc.). 

3. Ontwikkel op grond van bestaande draaiboeken en richtlijnen een omvattend 
nationaal plan voor paraatheid en respons (Pandemic Preparedness & 
Response Plan), gebruikmakend van de lessen uit diverse uitbraken en 
pandemieën het verleden (waaronder COVID-19) en houd daarbij ook 
rekening met de mogelijkheid dat landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren of 
wilde dieren en eventueel vectoren een rol (blijven) spelen bij de 
vermeerdering en verspreiding van de ziekteverwekker. 

4. Zorg dat Nederland tijdig inspeelt op internationale ontwikkelingen 
samenhangend met de recente WHO International Health Regulations (IHR) 
evaluatie van de COVID-19 pandemie, het recente rapport van de 
Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) en de 
totstandkoming van een internationale "Treaty on Pandemic Prevention and 
Preparedness". 

5. Maak preventie en paraatheid op het gebied van zotinosen een speerpunt van 
de internationale samenwerking waarin Nederland het voortouw neemt op die 
terreinen waar ons land specifieke kennis en expertise heeft, om internationaal 
het zoolinoserisico te reduceren; 

Landbouwhuisdieren 
6. Verminder in de komende jaren samen met lokale overheden, vanuit de One 

Health benadering en met inachtneming van de EU wetgeving de dichtheid van 
veehouderijen en de aantallen dieren op de bedrijven tot een niveau waarbij 
efficiënte overdracht (transmissie) van zoiinotische ziektekiemen tussen 
bedrijven wordt verhinderd. Efficiënte overdracht is gedefinieerd als de situatie 
waarbij een geïnfecteerd bedrijf gemiddeld meer dan 1 ander bedrijf besmet 
(de reproductie ratio tussen bedrijven Rh >1), wat resulteert in een grote 
uitbraak. 

7. Ontwikkel en implementeer op korte termijn een jaarlijkse onafhankelijke 
zoiinose risico/bioveiligheidscheck voor commerciële veehouderijen en 
veehouderijen met een publieksfunctie, aansluitend bij bestaande 
kwaliteitssystemen en keurmerken op het gebied van diergezondheid en 
dierenwelzijn. Voor pluimveehouderijen bevat de check maatregelen die een 
aannemelijke risicovermindering opleveren wat betreft het contact met wilde 
vogels en bij varkensbedrijven maatregelen ter voorkoming van persistente 
circulatie van zotinotische ziektekiemen als varkensinfluenza. 

8. Analyseer het zoiinoserisico bij de opkomst van nieuwe dierhouderijsectoren 
(bv insectenhouderij of aquacultuur), bij snelle uitbreiding bestaande 
dierhouderijen (zoals melkgeitenhouderij) en bij nieuwe ontwikkelingen in de 
veehouderij (bijvoorbeeld circulaire landbouw), zodat hiermee rekening 
gehouden kan worden in het beleid van LNV en lokale overheden. 

Gezelschapsdieren 
9. Stel een lijst vast van alle diersoorten die als gezelschapsdieren gehouden 

mogen worden (positieflijst), rekening houdend met het zoiinoserisico naast 
andere relevante aspecten zoals dierenwelzijn en bedreigde diersoorten. 
Daarbij moet voldoende rekening worden gehouden met de juridische 
barrières waardoor een eerdere positieflijst niet kon worden ingevoerd. 

Wilde dieren 
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10. Realiseer systematische en zo volledig mogelijke monitoring van wilde dieren 
in Nederland (met name ook vogels en knaagdieren) om zo compleet mogelijk 
zicht te hebben op hun populaties en de (zoiinotische) ziektekiemen waarmee 
zij besmet zijn. Voer altijd gericht onderzoek uit bij signalen die duiden op een 
toenemende kans op zotinosen. 

Vectoren 
11. Garandeer een structurele systematische monitoring van de populaties en 

besmettingsgraad van vectoren, niet alleen de exoten maar ook de inheemse 
soorten, om de effecten van lange termijn veranderingen zoals 
klimaatverandering in kaart te kunnen brengen. 

Vaccinaties 
12. Stimuleer het beschikbaar komen en de internationale acceptatie van 

effectieve vaccins in de veehouderij voor zotinotische ziekteverwekkers en 
vaccineer bij voorkeur met DIVA-vaccins ('Differentiating Infected from 
Vaccinated Animals'), naast voortgaande investeringen in screening en 
bioveiligheid. 

13. Bied het jaarlijkse influenzavaccin aan voor alle veehouders en anderen die 
regelmatig in contact komen met pluimvee, wilde vogels of varkens. Betrek al 
deze betrokkenen en geef heldere voorlichting over het risico dat mensen en 
dieren elkaar besmetten met influenzavirussen en dat verschillende 
influenzavirussen in de mens of in het dier genen kunnen uitwisselen en zo 
een gevaarlijke nieuwe variant vormen. 

Surveillance 
14. Geef opdracht voor een project dat een sluitend geautomatiseerd 

rapportagesysteem opzet voor ziekenhuisopnamen op grond van 
diagnoses/klachten die kunnen samenhangen met zotinosen, zoals ernstige 
luchtweginfecties (Severe Acute Respiratory Infections, SARI) en 
hersenontsteking (encefalitis). 

15. Organiseer in de komende jaren gerichte infectiesurveillance bij mensen, met 
meer en uitgebreidere microbiologische diagnostiek, om te beginnen in (alle) 
ziekenhuizen, steekproefsgewijs en op indicatie, en later in de eerste lijn. 
Financier deze diagnostiek uit landelijke publieke middelen, niet via de 
Zorgverzekeringswet. 

16. Versterk in de komende jaren het surveillanceprogramma in de eerste lijn 
door uitbreiding van het aantal NIVEL-peilstations en het aantal syndromen 
dat gerapporteerd wordt, bij voorkeur geautomatiseerd en dagelijks. Streef 
ernaar dat op termijn alle huisartspraktijken geautomatiseerd rapporteren 
over syndromen die mogelijk wijzen op een zotinose. 

Wetgeving 
17. Onderzoek (mede aan de hand van evaluaties van de COVID-19 pandemie) 

welke praktische beperkingen in de surveillance en uitbraákmanagement 
ontstaan door privacywetgeving (AVG e.a.) en ontwikkel breed gedragen 
oplossingen, voortbouwend op de oplossingen die in de pandemie ontwikkeld 
zijn. 

18. Inventariseer de belangrijkste juridische knelpunten in de 
gegevensuitwisseling tussen veterinaire en humane gezondheidszorg (Wet 
Dieren, Wet Publieke Gezondheid, AVG) en werk in de komende jaren toe 
naar een verdere harmonisatie tussen de genoemde wetten. Overweeg op 
termijn de invoering van een overkoepelende 'One Health' wet. 
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Internationale afstemming 
19. Stimuleer het internationale onderzoek naar populaties van wilde dieren en de 

ziektekiemen die zij bij zich dragen. 
20. Werk internationaal aan het terugdringen en beter reguleren van het 

transport van levende (wilde) dieren en aan het uitbannen van markten met 
levende dieren. 

21. Besteed in internationale afspraken (IHR, Pandemie Prevention and 
Preparedness verdrag) aandacht aan het belang van snelle uitwisseling van 
monsters en sequenties op een manier die recht doet aan de geest van het 
Nagoya verdrag, maar ook voorkomt dat de volksgezondheid van een land 
lijdt onder politieke of economische afwegingen. 

22. Ontwikkel samen met internationale organisaties een positieflijst van 
diersoorten die internationaal getransporteerd mogen worden, rekening 
houdend met het zotinoserisico en andere aspecten zoals dierenwelzijn en 
uitstervende diersoorten. 

23. Werk samen met Europese organisaties toe naar een reductie van het 
transport van levende landbouwhuisdieren om het risico op verspreiding van 
(nog) niet gereguleerde opkomende zoiinosen te verminderen. Het is vooral 
van belang te vermijden dat dieren uit verschillende bedrijven en 
verschillende landen op bedrijven worden gemengd en met elkaar in contact 
komen. Het terugdringen van diertransporten over lange afstanden beperkt 
het herkomstgebied van nieuwe zoiinotische ziektekiemen. 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Deze nota is bedoeld om openbaar gemaakt te worden: Nee TER BESLISSING 
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Aan 	 Minister VWS 	 Deadline: 15 december 	Infectieziekten 

2021 	 Opgesteld door 11= 
nota 	Voortgangsbrief versterking zoiinosenbeleid 	

nl 
	@minvws. 

Datum 
6 december 2021 

1. Aanleiding 
Zoals recent met u besproken sturen we vlak voor de kerst een voortgangsbrief 
aan de Kamer over versterking van het zotinosenbeleid, waarmee u uw 
toezegging gestand doet om voor het einde van dit jaar een voortgangsbrief te 
sturen over de opvolging van het rapport Bekedam. Met de voortgangsbrief 
informeert u, samen met de minister van LNV, de Tweede Kamer over een aantal 
zaken: 1) u biedt de evaluatie van de aanpak van COVID-19 bij nertsen aan, 2) u 
biedt de Staat van zoitinosen 2020 aan, 3) u schetst als casuïstiek de aanpak van 
het zoiinotische risico van vogelgriep en 4) u schetst de voortgang bij de 
opvolging van de aanbevelingen uit het rapport Bekedam. Op 15 december 
bespreken we de brief met u. 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met verzending van de Kamerbrief. 

3. Kernpunten 
• Een groot deel van de acties om het zoitinosenbeleid aan de humane kant 

te versterken, zal worden uitgevoerd binnen de beleidsagenda 
pandemische paraatheid. Het nationaal actieplan zoitinosen en de 
beleidsagenda pandemische paraatheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 

• Met deze brief schetst u de bouwstenen voor een nationaal actieplan 
zoijnosen. Het is nu aan een nieuw kabinet om het actieplan verder vorm 
te geven, vast te stellen en ten uitvoering te brengen. 

De vier thema's uit de brief: 
• In de nertsencrisis is voor de eerste keer de zotinose structuur geheel 

doorlopen. In opdracht van u en de minister van LNV heeft het COT de 
aanpak van SARS-Cov-2 op nertsenbedrijven geëvalueerd. Daaruit 
blijkt onder andere dat met de zotinose structuur al een goede 
samenwerking tussen VWS en LNV bestaat en dat de structuur over het 
algemeen genomen goed werkt. Er zijn ook een paar verbeterpunten, 
bijvoorbeeld op het gebied van tijdig humaan en veterinair onderzoek 
combineren, terugkoppelen van besluiten uit het OMT-Z en BAO-Z, 
gegevensuitwisseling en AVG. In de brief geeft u aan de aanbevelingen op 
te pakken. 

Kenmerk 

Uw kenmerk 

Zaaknummer 

Bijlage(n) 
1 
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• Jaarlijks schrijft het RIVM, in opdracht van de NVWA, in de Staat van 	Datum 
zotinosen de feitelijke bevindingen over het aantal aangetroffen 	 6 december 2021 

zoënosen van het afgelopen jaar. Op 26 november is deze gepubliceerd. 	Kenmerk 
Normaal gesproken wordt de Staat met een brede verzamelbrief 
aangeboden aan de Kamer, nu past het qua timing en onderwerp goed om 
deze op te nemen in de voortgangsbrief zoënosen. In de Kamerbrief wordt 
hiermee aangegeven dat we elk jaar goed naar de feiten kijken en 
daardoor eventuele trends in ontwikkelingen kunnen herkennen. 

• Omdat de Tweede Kamer tijdens debatten en schriftelijke vragen omtrent 
zoënosen regelmatig ingaat op de aanpak omtrent vogelgriep, schetst 
u hoe momenteel al wordt omgegaan met het beperken van zoënose 
risico's (o.a. monitoring, de zoënose structuur, ruiming). Hiermee geeft u 
aan dat we met de versterking van het zoënosenbeleid niet bij nul 
beginnen en hoe VWS en LNV samen optrekken op dit dossier. 

• Voor wat betreft de opvolging van de aanbevelingen van het rapport 
Bekedam is de boodschap dat VWS en LNV het rapport op integrale 
manier opvolging willen geven binnen het aangekondigde nationaal 
actieplan. Op het gebied van volksgezondheid gaat u nader in op 
monitoring en surveillance (rioolwatermonitoring, uitbreiding Nivel-
peilstations, surveillance in de ziekenhuizen), zoënose geletterdheid en 
het belang van data-uitwisseling met aandacht voor AVG. Op de thema's 
die op LNV-terrein liggen, gaat u nader in op bedrijfsdichtheid en -omvang 
en de risico's van verspreiding van zoënosen tussen bedrijven, een 
verkenning naar de risico's van beurzen met dieren, een low-level 
surveillance op varkensinfluenza en stappen die het kabinet nationaal en 
internationaal zet om biodiversiteitsverlies tegen te gaan. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
• Op 6 juli hebben M MZS en M LNV het rapport Bekedam aan de Kamer 

aangeboden met een korte appreciatie. 
• Hoewel VWS leidend is op het zoënosenbeleid, heeft de VWS-commissie 

de behandeling van het rapport Bekedam overgedragen aan de LNV-
commissie. Dit had vooral te maken met de grote belasting van de VWS-
commissie tav COVID-19. 

• Op 11 november heeft Henk Bekedam een technische briefing gehouden 
in de Tweede Kamer. Het gros van de vragen ging over vogelgriep, een 
vraag over de omvang van de veestapel en een vraag over het relatieve 
risico op een zoënosenuitbraak in Nederland. Voorafgaand aan de 
technische briefing hebben M LNV en u 106 schriftelijke vragen 
beantwoord. 
De Kamer heeft aangekondigd een zoënosendebat te willen inplannen; dat 
is tot op heden niet gebeurd. 

• U heeft op verschillende manieren een toezegging gedaan over de aard 
van deze Kamerbrief. Mogelijk dat Kamerleden op basis daarvan een 
uitgebreidere beleidsreactie verwachten. In de brief geeft u echter aan dat 
er een sterke relatie bestaat tussen de keuzes die gemaakt moeten 
worden in de versterking van het zoënosenbeleid en het nieuwe 
regeerakkoord. Deze brief zal hier dan ook niet op vooruitlopen. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
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In de media is tot nu toe weinig aandacht geweest voor het rapport Bekedam. Na 
de publicatie in juli heeft de NOS een artikel geschreven over het advies om het 
aantal veebedrijven en het aantal dieren per bedrijf te verminderen. Wel worden 
berichten over vondsten van vogelgriep geplaatst. 

c. Financiële en personele gevolgen 
nvt 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
nvt 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern zijn de directies IZ, PG en PP betrokken. 
(Delen van) de brief zijn/is afgestemd met het RIVM, GGD GHOR NL en de NVWA. 
De brief wordt gelijktijdig aan M LNV ter goedkeuring voorgelegd. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
Nvt 

g. Toezeggingen 
De volgende toezeggingen worden afgedaan: 

1. Mondeling tijdens COVID-debat 16 september 2021 
Rapport-Bekedam: Aan het einde van het jaar willen we komen tot een 
daadwerkelijk plan van aanpak (Van Esch, PvdD) 

2. In schriftelijke beantwoording bij begrotingsbehandeling (27 okt 2021): 
Mevrouw van Esch vraagt wanneer uw Kamer een reactie kan verwachten op het 
rapport Bekedam, waarin aanbevelingen zijn gedaan om het huidige 
zoiinosenbeleid te versterken. De minister van LNV en ik zullen uw Kamer - in 
vervolg op onze eerdere brief van 6 juli jl. (TK 2020/21, 25 295, nr. 1357) - vóór 
de kerst met een voortgangsbrief informeren. Zoals in de brief van 6 juli 
aangegeven, hecht het kabinet er waarde aan om deze periode te benutten voor 
gesprekken met belanghebbenden, zoals veehouders, natuurorganisaties, 
zorgpartijen en kennisinstellingen over dit rapport. Zo kunnen de voorbereidingen 
worden getroffen voor een meerjarig actieplan zotinosen in 2022 ter versterking 
van het bestaande zotinosenbeleid. De definitieve besluitvorming over een 
meerjarig actieplan zotinosen is aan een nieuw kabinet. 

3. Mondeling bij begrotingsbehandeling (28 okt 2021) 
De minister zegt mevrouw Van Esch toe voor het einde van het jaar een plan van 
aanpak inzake het rapport van Bekedam aan de Kamer te sturen. 

4. Mondeling bij COVID-debat 3 november 2021 
Rapport Bekedam: het kabinet heeft daar een eerste reactie op gegeven. Op basis 
daarvan weet u dat we dat rapport zeer ernstig nemen, en ook dat we voor het 
einde van het jaar met een beleidsreactie daarop komen. Aan die beleidsreactie 
wordt op dit moment gewerkt. Die krijgt u dus. 

5. Mondeling bij COVID-debat 1 december 2021 
Het rapport-Bekedam verdient echt een aparte beleidsreactie en die komt nog 
voor de jaarwisseling. Dat heb ik u toegezegd en die toezegging wil ik ook 
gestand doen. 

Datum 
6 december 2021 

Kenmerk 
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h. Fraudetoets 
nvt 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt. 

Datum 
6 december 2021 

Kenmerk 
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Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

1. Opening en mededelingen 

2. Verslag en actiepunten stuurgroep 13 oktober 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
De stuurgroep geeft aan dat een verkennend gesprek over een mogelijk 
onderzoeksprogramma op dit moment geen prioriteit heeft. 

3. Terugblik technische briefing 
De stuurgroep constateert dat het rapport een zachte landing in de Tweede Kamer 
heeft gehad. 
Vanuit LNV wordt nog voor de begrotingsbehandelingen een Kamerbrief gestuurd 
over preventieve vaccinatie. 

4. Conceptkamerbrief met oplegger 
De projectgroep vraagt op een drietal onderwerpen advies van de stuurgroep. 

• Balans op de deelonderwerpen 
De stuurgroep adviseert de volgende structuur te gebruiken in de brief: 

- Aanbieding nertsenevaluatie (zotinosenstructuur en samenwerking) 
- Aanbieding Staat van zotinosen (we kijken jaarlijks naar de feiten) 
- Vogelgriep (concrete casuïstiek met rol VWS en LNV) 
- Voortgang Bekedam 

Met deze opbouw laten we zien dat de verschillende domeinen al samenwerken, 
en dat we niet bij nul starten. De voortgang Bekedam dient procesinformatie te 
bevatten over de stappen die in gang zijn gezet (bijvoorbeeld gesprekken met 
partijen over bepaalde onderwerpen). Daarmee kan met name het stuk over 
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volksgezondheid meer body krijgen. Er kan verwezen worden naar de 
beleidsagenda pandemische paraatheid. Deze agenda wordt waarschijnlijk voor 
het kerstreces verstuurd, maar dat Is nog afhankelijk van de formatie. 

De stuurgroep geeft aan dat het geen probleem is als de lengte van de teksten 
niet gelijk is; de meeste maatregelen liggen immers bij LNV. Wel moet duidelijk 
zijn dat de volksgezondheid voorop staat en dat de maatregelen bijdragen aan de 
volksgezondheid. 

• Vervolg 
De stuurgroep raadt af om een deel van de expertgroep opnieuw te benaderen, 
want die groep heeft als geheel gefunctioneerd, en hun traject is afgerond. De 
grootste behoefte zit in de weging van de risicofactoren. De expertgroep heeft dat 
op hoofdlijnen gedaan met de 23 kernaanbevelingen. De stuurgroep adviseert om 
te identificeren welke vragen we hebben bij deze kernaanbevelingen, en daar de 
juiste partijen bij te vinden om die vragen te beantwoorden. Mogelijk zijn dit ook 
de partijen die een rol gaan spelen bij het opstellen en het uitvoeren van het 
actieplan. 

De stuurgroep geeft aan dat we niet nogmaals in de brief hoeven op te nemen dat 
de weging ontbreekt. Dit moet wel in woordvoeringslijnen opgenomen worden 
voor bijvoorbeeld debatten. 

• Vogelgriep 
De stuurgroep gaat akkoord met een passage over vogelgriep in de Kamerbrief. 

• Planning 
Bij VWS gaat de laatste tas op 10 december. In de daaropvolgende week wil VWS 
de brief met M VWS bespreken. Deze week wordt nog gepolst bij de 
bewindspersonen of zij In deze fase van de formatie nog een voortgangsbrief 
willen sturen (Actielillik~We  blijven aan de brief schrijven 
zoals besproken in deze stuurgroep (daarmee doen we ook de toezegging af dat 
we voor het einde van het jaar met een voortgangsbrief komen). 

• Algemene punten 
Er wordt een afspraak ingepland om de beleidsreactie op de nertsenevaluatie af te 
stemmen (actie 

Directoraat Generaal 
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7. Volgende stuurgroepvergadering 8 december 
• Kamerbrief 
• Stand van zaken externe gesprekken 

8. WVTTK/rondvraag 
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Verslag stuw roe versterkin zotinosenbeleid 8 december 2021 
Aanwezi 

De stuurgroep kwam in kleiner gezelschap bijeen voor een bijpraat, aan de hand van onderstaande 
punten. 

- Terugkoppeling begrotingsbehandeling LNV 
Tijdens de begrotingsbehandeling van LNV is gevraagd naar de voortgang op rapport Bekedam. 
Ook was er aandacht voor markten en beurzen met exotische dieren. MLNV heeft een toezegging 
gedaan conform brief 6 juli voor het starten van onderzoek. 

- 	Veedichtheidonderzoek (en ook specifiek irt vogelgriep), de rol van RIVM daarbij 
en terugkoppeling van het bestuurlijk overleg 

In het bestuurlijk overleg tussen LNV en de diersectoren is de vraagstelling van het 
veedichtheidonderzoek afgestemd, deze wordt uitgezet bij partijen (ook humane partijen). Het doel 
van het onderzoek is om een foto te maken van huidige kennis en situatie. Dat is nodig om 
vervolgens te kunnen handelen op basis van de laatste inzichten. Bij dierziektes gebruikt LNV ook 
deze tweetraps. 
Daarnaast heeft LNV de projectorganisatie toegelicht en aangegeven waar de sector voor wordt 
uitgenodigd. In januari organiseert LNV een kick off met de diersectoren. LNV heeft de sectoren 
gevraagd aan te geven wat er al gebeurt op het gebied van de aanbevelingen uit rapport Bekedam. 

Daarnaast komen experts eind deze week bij elkaar omtrent bedrijfsdichtheid bij vogelgriep. 
Afgesproken wordt dat VWS het conce tverslag ontvangt en dat er een afspraak over de resultaten 
tussen LNV en VWS wordt ingepland. 	merkt op dat het van belang is dat het RIVM wordt 
aangehaakt op dit traject, afgesproken wor t dat naar aanleiding van de resultaten wordt bekeken 
hoe RIVM wordt aangehaakt. 

De passage in de brief over het onderzoek naar veedichtheid wordt nog in aansluiting gebracht met 
de teksten uit de brief van 6 juli. 

De voortgangsbrief is uit, wat nu tot aan het actieplan? Wat zijn de beelden 
daarbij? 

De brief zit bij beide departementen in de lijn. Het COT-rapport over de aanpak omtrent de nertsen 
ontvangen we vrijdag. Op basis van het conceptrapport hebben VWS en LNV het COT feitelijke 
feedback gegeven. De brief moet de 15e  verzendklaar zijn, in verband met een eventuele 
presentatie van het regeerakkoord. 

I II ',I 	E. 	. • 	 ..e 

- 	Agenda stuurgroep 12 januari 2022 (i.e.g. organisatiestructuur, evt uitkomsten 
r eerakkoord BZ 
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