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 Het FAVV: het geval van brucellose in de provincie Luik bleek eerder een 
alleenstaand geval 
 
 
Ter herinnering, op 17 november laatstleden, werd op een landbouwbedrijf 
in de provincie Luik een verwerping van een voor brucellose positief rund 
vastgesteld. Op 6 december werd een tweede voor brucellose positieve 
verwerping in datzelfde landbouwbedrijf vastgesteld. 
Sanitaire maatregelen werden onmiddellijk ingevoerd en het 
epidemiologisch onderzoek werd gestart. Dit onderzoek heeft aangetoond 
dat 15 september 2010 waarschijnlijk de begindatum van de infectie is. 
Naast de twee drachtige dieren heeft de ziekte ook vier meststieren 
getroffen. Bijgevolg zou er geen grote uitscheiding in dit bedrijf zijn 
geweest. 
Ten gevolge van het bevel tot afmaking van het beslag, werd op 10 
december gestart met de slachting van de dieren. Deze slachting zal ten 
laatste op 31 december eindigen. 
 
Het onderzoek van de ingaande (tracing ON) en uitgaande (tracing BACK) 
verplaatsingen van de dieren van dit bedrijf werd uitgevoerd.  
Inzake de tracing ON werden twee dieren vervoerd naar twee andere 
bedrijven ; één in West-Vlaanderen en één in Oost-Vlaanderen. De beide 
dieren werden getest en bleken negatief te zijn. Ondanks het feit dat er 
waarschijnlijk geen bacteriële verspreiding heeft plaatsgevonden, moeten 
deze dieren uit voorzorgsmaatregel toch worden geslacht. 
Betreffende de tracing BACK, is het onderzoek naar de oorsprong van de 
infectie nog steeds aan de gang ;  
In totaal werden 150 beslagen onderzocht en ongeveer 2650 
bloedmonsters genomen, in 25 bedrijven met een verhoogd risico (in de 
nabije omgeving, tracing ON, beslagen waarbij gynaecologische ingrepen 
een bron van infectie zouden kunnen zijn) enerzijds en in 125 bedrijven met 
een laag risico (andere beslagen in de gemeente, klanten van de betrokken 
dierenartsen, tracing BACK) anderzijds. 
Tot op heden was er geen enkel non-conform resultaat afkomstig van 
buiten het bedrijf waar de brucellose is vastgesteld. 
 


