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WETENSCHAPPELIJK COMITE  
VAN HET FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID 
VAN DE VOEDSELKETEN  
 
 

 
ADDENDUM SNELADVIES 26-2009 

 
Betreft :  Evaluatie van de versoepeling van de bewaking van runderbrucellose 
en –leucose en voorstel voor een nieuw bewakingsprogramma van andere 
runderziekten  (dossier Sci Com 2009/25)  
 
Addendum gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité op 12 februari 2010 
 
 
 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de vergadering van de werkgroep van 23 
december 2009 en de plenaire zitting van 12 februari 2010, 
 
 
brengt het Wetenschappelijk Comité het volgende addendum uit bij sneladvies 

26-2009 : 
 
 
Addendum 
 
Dit addendum betreft punt 2.5 van sneladvies 26-2009 (Voorstellen om bewaking van 
relevante ziekten in te sluiten in de at random bemonstering). 
 
Het Wetenschappelijk Comité raadt aan om de volgende rundveeziekten toe te voegen aan 
de lijst van ziekten die geanalyseerd moeten worden op monsters van volledig bloed/serum 
genomen bij de aselecte steekproef tijdens de winterscreening van 2009/2010: 
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Runderziekten Priori-

teit 
Begin 
van de 
analyses 

Verantwoording Doel Test Leeftijdscatego-
rie / 
productietype 

Frequentie 

Parafilariose ++ 2009/2010 
of in een 
later jaar; 
wanneer 
een test in 
de handel 
zal 
gebracht 
worden 

- Opkomende ziekte in België 
- Prevalentie in België niet gekend 
 

Bepalen van de 
 (sero-)prevalentie 

ELISA (serum) 
 

> 24 maand 
 
Alle productietypes 

Eénmalig 

Boviene 
hypodermose 

+ 2009/2010 
of in een 
later jaar 

- Reeds lange tijd endemische ziekte 
in België maar geen idee van de 
prevalentie 

- Toestand in België weinig gunstig 
in vergelijking met buurlanden die 
sinds vele jaren een nationaal 
programma uitvoeren : sommige 
landen beginnen over (ziektevrij) 
statussen te praten  kans dat op 
Europees niveau extra garanties 
worden gevraagd bij uitvoer 

Bepalen van de 
 (sero-)prevalentie 

ELISA (serum) > 24 maand 
 
Alle productietypes 

Eénmalig  
 
In de winter 

Epizoötische 
hemorragische 
ziekte  

+ Wanneer 
de 
epidemiolo
gi 
sche 
toestand 
het 
zal 
rechtvaardi
g 
en 

- Virus met risico voor opkomen op 
min of meer lange termijn (gevallen 
in Noord-Afrika, vector kan zich 
snel aanpassen aan Europa) 

- Klinische symptomen moeilijk te 
onderscheiden van die van 
Blauwtong  eraan denken bij 
nieuwe verdenkingen die negatief 
zijn voor Blauwtong 

-  Advies van de EFSA (2009) dat 
aangeeft dat Europa hierbij 
betrokken is 

Vroegtijdige opsporing 
wanneer de 
epidemiologische 
toestand 
dat zal rechtvaardigen 
Bewijs van ziektevrij 
statuut 

ELISA (serum) 
 
PCR (volledig bloed) 
voor verdachte 
gevallen 
 
Noodzakelijk om 
specifieke 
diagnosemethode te 
ontwikkelen  (die 
serologisch en 
moleculair 
onderscheid maakt 
met Blauwtong) 

6-12 maand 
+ 
> 24 maand 
 
Alle productietypes 

Langetermijn
visie 
(serotheek) 
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De aanbevelingen over de bemonstering en het aantal uit te voeren analyses zijn dezelfde als 
die welke in advies 26-2009 voor de andere ziekten werden voorgesteld. 
 
 
 
 
 
Voor het Wetenschappelijk Comité, 
Voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. André Huyghebaert 
 
Brussel, 12/02/2010 
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Dankbetuiging 
 
Het Wetenschappelijk Comité dankt het wetenschappelijk secretariaat en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies. De werkgroep was samengesteld 
uit:  
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité J. Dewulf (verslaggever), C. Saegerman, E. 
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Wettelijk kader van het advies 
 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de 
Veiligheid van de Voedselketen, inzonderheid artikel 8 ;  
 
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen; 
 
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 
betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij 
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de 
Minister op 27 maart 2006. 
 
 
Disclaimer 
 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen 
indien nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze 
versie. 
 


