
Bijlage 5. Selectie van 24 voorbeelden van in België uitgevoerde bewakingsactiviteiten 
op basis van representativiteit voor diersoorten, bewaakte ziekten, organisatieniveaus, 
etc. 
 
 Activiteit Rechtvaardiging keuze 
1 Réseau de 

surveillance 
sanitaire de la 
faune sauvage 
(RSSFS) 

In het wild levende fauna, meerdere diersoorten en meerdere 
soorten van pathogene agentia; 
Systeem dat de structuur van een netwerk benadert. 
 

2 Blauwtong 
 

Runderen en kleine herkauwers ; 
Virus ; 
Na een crisis opgezette activiteit. 

3 Runderbrucellose Runderen ; 
Bacterie ; 
Meerdere bemonsteringsplaatsen ; 
Wettelijk verplichte activiteit; 
Activiteit in verandering (versoepeling in 2009-2010 en opnieuw 
verplichte serologie na aankoop (mei 2012); 
Recente gevallen. 

4 Rundertuber-
culose 
(Mycobacterium 
bovis) 

Runderen ; 
Wettelijk verplichte activiteit. 

5 Abortusprotocol  Runderen en kleine herkauwers ; 
Differentiële diagnose en opsporing van meerdere ziekten ;   
Benadering gebaseerd op de aangifte van abortus (feitelijke 
bewaking) + actieve benadering. 
 

6 Ziekte van 
Aujeszky 

Varkens ; 
Virus ; 
In verandering (versoepeling in aansluiting op “vrij” status 
verkrijging, geen vaccinatie meer). 

7 Aviaire influenza Vogels ;  
Gedomesticeerde en in het wild levende fauna ; 
Feitelijke + actieve bewaking 

8 Salmonella  Omvat 3 sectoren : dieren (pluimvee en varkens), 
levensmiddeen en diervoeding ; 
Complex en uitgebreid systeem (meerde productiesystemen 
voor pluimvee); 
In verandering 

9 Klassieke 
varkenspest 

Varkens ; 
Zeer besmettelijk virus ; 
Gebaseerd op feitelijke bewaking  

10 Equine 
infectieuze 
anemie  

Paarden ; 
Recente gevallen in België en Europa ; 
Bewaking van de invoer. 

11 Q-koorts  Runderen en kleine herkauwers ; 
Onlangs opgezette bewaking; 
Zal overlappen met bewakingsactiviteit inzake abortus  
(« abortusprotocol »). 

12 Botulisme Runderen ; 
Het aantal gevallen is in België afgenomen als gevolg van 
vaccinatie. 

13 Leucose Runderen ; 
Wettelijk verplichte activiteit ; 
In verandering (versoepeling in 2009-2010). 

14 West-Nijlkoorts Meerdere soorten ; 
Ziekte met risico van opkomen ; 



Actief + feitelijk. 
15 Rabiës Meerdere soorten ; 

Gedomesticeerde en in het wild levende fauna ; 
Gezelschapsdieren 

16 Bijensterfte Bijen ; 
Zorgwekkend en actueel syndroom ; 
Milieugerelateerd 

17 Bewaking van 
antibioticaresis-
tentie bij dieren 

Concept van antibioticaresistentie als ziekte 
- Meerdere diersoorten; 
- Meerdere kiemen ; 
Bestaan van een platform en gecoördineerde monitoring; 
Huidige problematiek. 

18 Echinococcus 
multilocularis 
(vossen) 

In het wild levende fauna (vossen) ; 
 

19 Collectieve 
voedseltoxi-
infecties (CVTI) 

Volksgezondheid ; 
Bestaan van een platform ; 
Meerdere pathogene agentia ; 
Levensmiddelen. 

20 Hantavirus 
(knaagdieren) 

Onderzoeksprogramma (niveau plan/peiling); 
In het wild levende fauna. 

21 Bewaking van 
teken 

Bewaking van vectoren ; 
Veranderingen in aansluiting op klimaatverschuivingen. 

22 Cysticercose bij 
runderen 

Parasiet ; 
Bewaking in slachthuizen. 

23 IBR (runderen) In verandering (nog vrijwillig tot in 2012, daarna verplicht). 
24 Trichinella 

(varkens) 
Parasiet ; 
Slachthuizen ; 
Varkens ; 
In verandering (lightversie in aansluiting op erkenning van land 
met verwaarloosbaar risico). 

 


