
AANPAK WILDE DIEREN ZIEKTEN BELEID IN VLAANDEREN



➢ natuurbehoud

➢ volksgezondheid

➢ landbouweconomie

Maatschappelijke noodzaak WDZ-beleid



➢ wereldwijd vrijhandelsverkeer

➢ internationaal toerisme

➢ klimaatveranderingen

➢ intensieve dierlijke productie

➢ stijgende populatiedensiteit 

➢ mobiliteit wilde fauna

➢ contact leefgebied mens/wilde fauna

Maatschappelijke noodzaak WDZ-beleid

toenemende verspreiding ziekteverwekkers

toenemende impact ziekteverwekkers (humaan & dierlijk) 



EU-regelgeving

✓ Richtlijn 82/894/EEG 
✓ Richtlijn 92/119/EEG 
✓ Richtlijn 2005/94/EG 
✓ Beschikking 2007/268/EG  
✓ Beschikking 2006/563/EG 
✓ Beschikking 2005/731/EG
✓ Richtlijn 2001/89/EG 

✓ Richtlĳn 2002/60/EG 
✓ Richtlĳn 2003/85/EG 
✓ Richtlijn 92/66/EEG 
✓ Richtlĳn 2003/99/EG
✓ Verordening 999/2001/EG
✓ Richtlijn 2006/88/EG 
✓ AHL Verordening 2016/429/EG

Internationale verplichtingen

✓ Terrestrial Animal Health Code 2009

✓ Aquatic Animal Health Code 2009

Verplichtingen t.a.v. Wereldorganisatie voor diergezondheid OIE



Gewesten Federale overheid              diergezondheid gedomesticeerde dieren

diergezondheid  wilde fauna /res nullius

✓Vlaams Gewest: ANB

✓Waals Gewest: SPW

✓Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BIM

Bevoegdheden dierziekten België



Art 135 nieuwe Gemeentewet:

“… worden volgende zaken aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd:

5°het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en 

epizoötieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden”

7° het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politie verordeningen, voor het tegengaan van alle 

vormen van openbare overlast.”

...

Bevoegdheden dierziekten België



1. PREVENTIE

nemen van maatregelen om het optreden en/of verspreiden van infectie te 

beletten/voorkomen

2. SURVEILLANCE

monitoren van de sanitaire toestand

doel = opsporen aanwezigheid  pathogenen & opvolgen evolutie verspreiding en prevalentie

3. BESTRIJDING

nemen van maatregelen om infectie te 

reduceren en/of uit te roeien

WDZ bevoegdheden ANB



➢ Brucellose

➢ Ziekte van Aujeszky 

➢ Klassieke Varkenspest

➢ Afrikaanse Varkenspest

➢ Alveolaire echinococcose

➢ Trichomoniase

➢ Cytridiomycose

➢ Trichinellose

➢ Ranavirose

➢ Vogelgriep

PREVENTIE

✓ communiceren ziekte-specifieke maatregelen → website ANB & ecopedia

✓ sensibiliseringscampagnes (bvb Lyme ism AZG, E.m. folder, …)

✓ onderzoeksprojecten (bvb VBD teken UA/Ugent)

➢ Lyme

➢ TBE

➢ Rabiës

➢ TBC

➢ Tularemie

➢ …

https://www.natuurenbos.be/wildedierenziekten



SURVEILLANCE

✓stapsgewijze uitbouw van bewakingssysteem voor 

het verzamelen, analyseren en rapporteren van WDZ gegevens 

✓prioritair: surveillances onder EU- of OIE-verplichtingen 

✓actieve en passieve bewakingen

✓samenwerking met verschillende actoren, organisaties, 

laboratoria, onderzoeksinstellingen



CRISISBELEID & BESTRIJDING

✓operationaliseren bestrijding => creëren van wetgevend kader

• decreet 

• uitvoeringsbesluiten

✓opmaak crisisdraaiboeken voor de meest prioritaire ziekten

• AI

• K/A VP

• Chytridiomycose

✓ opzetten van onderzoeksprojecten



Aviaire Influenza AI

• verplicht toezicht in EU lidstaten

• Influenzavirussen type A

• 100den verschillende AI virussen: hoog pathogene & laag pathogene 

• hoogpathogene virusstammen: H5 en H7

• snelle mutaties

• snelle verspreiding: trekvogels grote afstanden op korte tijd



Aviaire Influenza AI 

Doorlopende PS AI wilde avifauna in Vlaanderen

Doel:

1. In kaart brengen van de circulerende mutaties

2. In kaart brengen van verspreiding AI mutaties in de wildbaan

dus niet bepalen van de lokale intensiteit van een uitbraak

1. Inschatten & opvolgen impact op diergezondheid en volksgezondheid

2. Rapportering data EU voor opvolging internationale verspreiding AI virussen



Aviaire Influenza AI



• LPAI en HPAI kunnen naast vogels ook zoogdieren besmetten

• in theorie is elk vogelgriepvirus op de mens en andere zoogdieren overdraagbaar

• in de tot heden: de in Europa circulerende vogelgriepvirussen vormden (nog) geen risico voor de 

volksgezondheid

• occasionele humane besmetting is mogelijk bij nauw contact met grote virusdeeltjes => belang 

bioveiligheidsmaatregelen!

• humane besmetting 

=>  (ernstige) gezondheidsproblemen 

=> het virus kan zich aanpassen aan de nieuwe gastheer 

en mogelijk vlotter overgedragen worden

Aviaire Influenza AI



Partners bij AI bewaking en uitbraak:

Influenzalijn FAVV

5 ziektebewakings VOCs

alle VOC’s

DGZ

Sciensano

ANB

Gemeenten

Aviaire Influenza AI



✓ Meldingen vogelkadavers Influenzalijn (check soorten en locatie/3w termijn): 
door elke burger => als geen onderzoek nodig is doorverwijzing naar gemeente voor   
opruiming

✓ Na bevestiging influenzalijn: ophaling vogelkadavers (inzameling) voor onderzoek: 
door VOC (gefinancierd door ANB)
=> resultaten PS website FAVV-vogelgriep

✓ Opruiming vogelkadavers op het terrein (openbare terreinen, natuurgebieden, prive
terreinen): door eigenaar/beheerder
▪ opgelet bij zoönotisch risico => gemeenten/richtlijnen § opvolging bioveiligheid

▪ intensiteit!
▪ permanentienummer – helpdesk gemeenten

✓ Transport noodlijdende vogels naar VOC voor euthanasie/verzorging: door elke 
burger, opgelet bij zoönotisch risico => gemeenten, optie inschakeling VOC (financiering 
door gemeenten)
▪ opgelet bij zoönotisch risico => gemeenten/richtlijnen § opvolging bioveiligheid

▪ intensiteit!
▪ permanentienummer – helpdesk gemeenten

Aanpak AI bewaking & uitbraak 



✓ Nemen van swabstalen en kadaverinzameling van verdachte vogels en 
zoogdieren in VOC: door VOC (gefinancierd door ANB)

✓ Uitbreiding PS naar predator zoogdieren (vos, marters, …): door ANB ism
verschillende partners waaronder VOCs

Aanpak AI bewaking & uitbraak 



Doel: kansen minimaliseren dat circulerende vogelgriepvirussen zich verspreiden naar en
Muteren tot virusmutaties die gevaarlijk zijn voor e mens

=> bioveiligheidsmaatregelen bij contact wilde fauna:

• dragen van mondmasker en wegwerphandschoenen, werkschort/wegwerpoveral
• goede handhygiëne bij contact met vogels en zoogdieren die prederen op vogels (vossen, marters,

zeehonden…)
• kadaver verpakking in stevige afgesloten plastieken zak
• ontsmetting materialen
• correcte afvalverwerking

Bioveiligheid Aviaire Influenza AI



✓ burgers

✓ VOC medewerkers & vrijwilligers

✓ voorpost medewerkers

✓ zorgouders voor VOCs

✓ wildlife taxidienst medewerkers

✓ ANB

✓ DGZ, Sciensano, WHG Ugent

✓ Diensten FOD, FAVV, AZG

✓ Gemeenten

Belang samenwerking bij bewaking van de 

gezondheid van de wilde fauna




