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NIEUWSFLITS VOOR CPD-LEDEN
Datum: 7 november 2020
Zorgelijke ontwikkeling besmettingen hoog pathogene vogelgriep (aviaire influenza
H5N8)
Geachte CPD-leden
Na het vaststellen van besmettingen met hoog pathogene aviaire influenza H5N8 op twee
pluimveebedrijven (29 oktober 2020 Altforst gemeente West Maas en Waal en 5 november
2020 Puiflijk gemeente Druten) is gister eind van de middag een besmetting gemeld van
kippen van een hobbyhouder in Middelie gemeente Edam-Volendam.
Tijdens het LNV Technisch Uitvoeringsoverleg (TUO) vogelgriep op maandag 2 november j.l.
werd duidelijk dat vogelgriep op meerdere plaatsen in wilde populatie vogels is vastgesteld.
De verspreidingskaart kunt u vinden op Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) klik hier.
Verder is gisteravond het bijgevoegd zoönose signaal (bericht 356) gepubliceerd waarin
wordt gemeld dat tot nu toe geen humane infecties met dit genotype H5N8 bekend zijn.
Actuele informatie en maatregelen zijn te vinden op:
Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep
NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
Publieksinformatie voor het vinden van dode vogels: klik hier
Tips zelf abonneren op berichten over vogelgriep? Dat kan:
Officiële berichten en maatregelen rijksoverheid: klik hier
RIVM Vetinf@ct maandelijkse zoönose berichten: klik hier
Ter informatie:
NVWA kijkt al een tijdje met een vergrootglas naar (vogel-)opvanglocatie en -organisaties
waarbij ook specifiek naar de veterinaire dienstverlening wordt gekeken. Levert u of uw
praktijk diensten aan (vogel-)opvanglocaties en/of -organisatie dan is het zaak in het
bijzonder rekening te houden met genoemde risico’s in relatie tot vogelgriep en melding bij
verdenking. Het landelijke meldpunt dierziekten is: 045 (045) 546 31 88. Meer informatie
over het meldpunt: klik hier
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Ter informatie: aanbevolen
§ CPD online bijpraat sessie donderdag 12 november a.s. vanaf 20.00 over de
ontwikkelingen in de rundvee- en geitengezondheidszorg: klik hier
§ VET150 hoe kunnen farmaceutische bedrijven u of uw praktijk (nog) beter van dienst zijn?
Informatie: https://www.geelen-consultancy.nl/vet150/ Rechtstreeks naar klik hier.
Bijlage
Maandelijks overzicht zoönosen signalen Editie 110, 6 november 2020 18.56 uur
Bericht 356: Aviaire influenza H5N8 op een pluimveebedrijf
Bron: RIVM, LNV, NVWA, WBVR
Op een vleeskuikenouderdierbedrijf te Altforst is op 29 oktober vogelgriep vastgesteld,
veroorzaakt door de hoog pathogene variant H5N8. Op 28 oktober was bij de NVWA een
verdenking van vogelgriep gemeld. Het specialisten team van de NVWA heeft op dezelfde
dag het bedrijf bezocht en officiële monsters genomen van de dieren in de stallen en
ingestuurd naar het WBVR (Wageningen Bioveterinary Research). In één stal was het virus
volop aanwezig (de stal met de klinische verschijnselen), in één stal was sprake van een
beginnende infectie en één stal was negatief. In een straal van 3 resp. 10 kilometer rondom
het besmette bedrijf is een beschermings- resp. toezichtsgebied ingesteld en gelden er
diverse veterinaire maatregelen zoals een vervoersverbod voor bijvoorbeeld gevogelte en
eieren. In het 3-kilometergebied zijn 9 andere pluimveebedrijven gelegen. Deze bedrijven
zijn gescreend door de NVWA en alle PCR-uitslagen waren negatief. Op 4 november was er
sprake van nog een klinische verdenking van vogelgriep op één van deze bedrijven, waarna
ook hier H5N8 werd aangetoond. Dit besmette bedrijf in Puiflijk is eveneens geruimd op 5
november. Daarnaast is er een ander pluimveebedrijf gelegen in de 1 km zone van het
besmette bedrijf in Puiflijk preventief geruimd. Opnieuw zijn 5 bedrijven in het 3 km gebied
bezocht voor de screening, de uitslag daarvan wordt in het weekend verwacht. De lokale
GGD heeft i.s.m. LCI en NVWA bij deze ruimingen preventief Tamiflu verstrekt aan de
ruimers en medewerkers van de bedrijven.
Op dinsdag 20 oktober toonde WBVR hoog pathogene H5N8 vogelgriep aan in twee dode
knobbelzwanen uit de omgeving van Kockengen. Dit was het eerste geval van vogelgriep in
Nederland in 2020. De twee ingezonden zwanen maakten deel uit van een groepje van zes
zwanen die dood werden gevonden in het groene hart van Nederland. Sindsdien toonde
WBVR hoog pathogene vogelgriep van het type H5N8 aan in verschillende dode wilde vogels
die werden gevonden in de provincies Utrecht, Noord-Holland, Noord-Brabant en Friesland.
Het betrof verschillende vogelsoorten, zoals knobbelzwaan, grauwe gans, brand gans en
smient. Het H5N8 virus kan vanuit de wilde vogelpopulatie worden geïntroduceerd op
pluimveebedrijven, met name via uitwerpselen van wilde vogels die zijn besmet met het
virus. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn in de laatste week van oktober en begin
november ook uitbraken gemeld op pluimveebedrijven met H5N8.
Per 23 oktober gelden er landelijke maatregelen voor commercieel gehouden pluimvee,
waaronder een ophokplicht. Per 29 oktober is er ook voor dierentuinen, kinderboerderijen en
eigenaren van hobbyvogels de verplichting om hun pluimvee en watervogels af te schermen
zodat deze dieren niet in contact komen met wilde watervogels en hun uitwerpselen. Verder
is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van sierpluimvee en watervogels. Deze
landelijke maatregelen gelden naast de eerdergenoemde veterinaire maatregelen die van
toepassing zijn voor het beschermings- (3km) en toezichtsgebied (10km), het zogenaamde
BT-gebied.
Tot nu toe zijn geen humane infecties bekend met dit genotype H5N8.
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