AVIAIRE INFLUENZA: DEROGATIE VOOR HET VACCINEREN VAN VOGELS IN

1676515 ERKENDE DIERENTUINEN

Doel
Dit document beschrijft de voorwaarden waaronder de vaccinatie kan plaatsvinden
van vogels gehouden in erkende dierentuinen.
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Bestemd voor
erkende dierentuinen

Referentiemateriaal
- KB van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van
vogelgriep
- MB van 24 januari 2006 betreffende tijdelijke
maatregelen ter preventie van hoogpathogene aviaire
influenza bij gevoelige vogels gehouden in dierentuinen
- Belgisch vaccinatieplan goedgekeurd door Beschikking
van de Commissie 2007/598/EG van 28 augustus 2007

Context

Sinds enkele jaren steekt vogelgriep in de herfst regelmatig de kop op in Europa en België. Om hen te beschermen
tegen infecties met hoogpathogene virussen, moeten pluimvee en gehouden vogels dan worden opgehokt zodat ze
geen contact meer kunnen hebben met mogelijk besmette wilde vogels. Dit ophokken – zeker indien de dieren
langdurig opgesloten blijven – is niet zonder gevolgen voor het welzijn van de vogels. Vogels, die in dierentuinen
worden gehouden, hebben bovendien meestal een hoge genetische waarde. Daarom is het van belang deze vogels te
beschermen en tegelijkertijd optimale omstandigheden voor het houden ervan te waarborgen. Dit kan gebeuren door
vaccinatie: goed gevaccineerde vogels zijn beschermd tegen een infectie en worden vrijgesteld van de
ophokverplichting.
Hoewel een algemene preventieve vaccinatie tegen aviaire influenza verboden wordt door het KB van 5 mei 2008 en
de Europese wetgeving, is preventieve vaccinatie van vogels in erkende dierentuinen wel mogelijk.
In dit document worden de procedure en de voorwaarden beschreven die moeten worden gevolgd om vogels in
erkende dierentuinen te mogen vaccineren, zoals bepaald in:
-

Beschikking van de Europese Commissie 2007/598/EG van 28 augustus 2007 tot vaststelling van maatregelen
ter preventie van de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza naar andere in gevangenschap levende
vogels in dierentuinen en officieel erkende instellingen, instituten of centra in de lidstaten;

-

Ministerieel besluit van 24 januari 2006 betreffende tijdelijke maatregelen ter preventie van hoogpathogene
aviaire influenza bij gevoelige vogels gehouden in dierentuinen.

Algemene organisatie

Een erkende dierentuin, die zijn vogels wil vaccineren of hervaccineren, dient daartoe vóór 31 mei van het lopende
jaar een aanvraag in bij het FAVV door een e-mail te sturen naar ccc@favv-afsca.be met daarin een dossier waarin alle
vereiste gegevens zijn opgenomen. De crisiscel van het FAVV verifieert de juistheid en volledigheid van het verzoek en
stelt de dierentuin in kennis van haar besluit.
Een dierentuin, waarvan de aanvraag is goedgekeurd, dient de vaccinatie te organiseren, uit te voeren en te registeren
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overeenkomstig de onderstaande voorwaarden. Van zodra de vaccinatiecampagne waarop de aanvraag betrekking
heeft voltooid is, stelt de dierentuin het FAVV (ccc@favv-afsca.be) in kennis van de in de paragraaf "administratief
dossier" vermelde documenten. De dierentuin maakt deze informatie ook over op elk verzoek van het FAVV.

Voorwaarden

De aanvraag voor een ontheffing dient de volgende gegevens te preciseren:
-

de identificatie en contactgegevens van de dierentuin;

-

de identificatie- en contactgegevens van de dierenarts van het park die verantwoordelijk is voor de organisatie,
de uitvoering en de controle van de vaccinatie;

-

de identificatie en contactgegevens van de verantwoordelijke van het park indien de dierenarts niet in dienst is
van het park;

-

de lijst van vogels die voor het eerst moeten worden gevaccineerd en vogels die moeten worden
gehervaccineerd (een jaarlijkse herhalingsvaccinatie wordt aanbevolen om de immuniteit van de vogels te
verlengen), met vermelding van de soort en de individuele identificatie (ringnummer) van elke vogel;

-

het gedetailleerde tijdschema van de inentingen die in het lopende jaar zullen worden verricht.

De dierentuin past de volgende vaccinatieprocedure en opvolging toe:
-

Voordat er gevaccineerd wordt, worden bloedmonsters (min. 100 µl per vogel) genomen bij ten minste 10%
van de te vaccineren vogels. Deze monsters worden aan Sciensano overgemaakt voor een serologische analyse
op aviaire influenza, waarbij op het aanvraagformulier als motief "serologische monitoring na vaccinatie aviaire
influenza dierentuin" wordt vermeld.

-

Een tweede bloedmonster wordt 30 dagen na de vaccinatie genomen bij dezelfde dieren. Deze monsters
worden ook naar Sciensano gestuurd voor een serologische analyse op aviaire influenza; daarbij wordt
hetzelfde analysemotief vermeld.

-

Enkel geïnactiveerde vaccins, die doeltreffend zijn tegen het type H5 of het type H7 of beide, mogen worden
toegediend. Daarbij moeten de instructies van de fabrikant worden gevolgd.

-

Enkel vogels, die niet bestemd zijn voor de productie van dierlijke producten, komen in aanmerking voor
vaccinatie.

-

De vaccinatie moet worden uitgevoerd door de dierenarts verbonden aan de dierentuin en de nodige
bioveiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om elk risico van verspreiding van het virus te
voorkomen.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op gevaccineerde vogels:
-

Zij moeten individueel identificeerbaar zijn en op hun identiteitsdocumenten en geregistreerde elektronische
gegevens moet worden vermeld dat zij gevaccineerd zijn

-

Zij mogen naar een andere dierentuin in België of in een andere lidstaat worden overgebracht, mits aan de
voorwaarden van punt 4 van bijlage II bij Beschikking 2007/598/EG van de Commissie is voldaan.

De dierentuin houdt gedurende ten minste 10 jaar een administratief dossier bij met daarin de volgende gegevens:
-

een lijst van de gevaccineerde vogels, met de individuele identificatie van elke vogel en, indien van toepassing,
de bijwerkingen na de vaccinatie;

-

de resultaten van de serologische analyses die voor en na de vaccinatie zijn uitgevoerd;
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-

een register van het aantal gebruikte vaccindoses.

Een dierentuin, die vogels heeft gevaccineerd, blijft ook na de vaccinatie alle vereiste bioveiligheidsmaatregelen
toepassen om de introductie of de verspreiding van vogelgriep te voorkomen.

Kosten

Alle kosten verbonden aan de vaccinatie, inbegrepen de individuele identificatie van de vogels, de bloednames en de
laboratoriumonderzoeken, zijn ten laste van de dierentuin.

Toepassing

Deze instructie is voor onbepaalde duur van toepassing vanaf 01.03.2021.
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