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Beste collega’s,
Een nieuwe tijd is aangebroken!
Wij dierenartsen verdienen meer erkenning, meer waardering, meer loon naar werken!
Een nieuwe, enthousiaste verjongde ploeg achter de nieuwe Vlaamse dierenartsenvereniging VeDa wil zich daarvoor
vanaf nu voor 200% inzetten. De stichtende leden van deze
vereniging, die zich verderop in dit tijdschrift vanaf p8 aan u
voorstellen, geloven in een nieuwe toekomst voor alle dierenartsen en willen bij deze de collega’s die zich reeds aansloten uitdrukkelijk bedanken voor hun steun. Alleen dankzij
uw lidmaatschap kunnen wij onze inspanningen voor en achter de schermen vol overtuiging en op een duurzame manier
volhouden en verderzetten.
Het was van bij de eerste gesprekken de bedoeling om de
dierenartsen te verenigen en om met één duidelijke stem
naar buiten te treden. Nu de eerste stap, nl. de oprichting
van VeDa (Verenigde Dierenartsen), een feit is, gaat onze
aandacht naar overleg en samenwerking met andere dierenartsenorganisaties. In de eerste plaats met de regionale kringen, SAVAB en de NGROD, maar zeker ook met onze
Waalse zustervereniging UPV. De verdeeldheid heeft ons
lang genoeg parten gespeeld, nu is het tijd voor één duidelijke richting.

Het éérste tulathromycine in
CLAS flacon
Ergonomisch

Schokbestendig

Milieubewust*

Het grootste doel van VeDa is, naast juridische en praktische
ondersteuning, ons zoveel mogelijk te focussen op de economische en commerciële belangen van onze leden.
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Tulaven 100 mg/ml, oplossing voor injectie voor rund, varken en schaap. SAMENSTELLING: 100 mg tulathromycine per ml. INDICATIES: Rund: Behandeling en metafylaxie
van respiratoire aandoeningen bij het rund (BRD) geassocieerd met Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni en Mycoplasma bovis gevoelig
voor tulathromycine. De aanwezigheid van de ziekte in de kudde dient te worden vastgesteld vóór metafylactische behandeling. Behandeling van infectieuze bovine
keratoconjunctivitis (IBK) geassocieerd met Moraxella bovis gevoelig voor tulathromycine. Varken: Behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen bij het varken
(SRD) geassocieerd met Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis en Bordetella bronchiseptica
gevoelig voor tulathromycine. De aanwezigheid van de ziekte in het koppel dient te worden vastgesteld vóór metafylactische behandeling. Het diergeneesmiddel mag
alleen worden gebruikt als verwacht wordt dat de varkens binnen 2-3 dagen ziek zullen worden. Schaap: Behandeling van de vroege stadia van infectieuze pododermatitis
(rotkreupel) geassocieerd met Dichelobacter nodosus die een systemische behandeling vereist. CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor macroliden
of één van de hulpstoffen. Niet gelijktijdig gebruiken met andere macroliden of lincosamiden. BIJWERKINGEN: Subcutane toediening bij runderen veroorzaakt zeer vaak
voorbijgaande pijnreacties en lokale zwellingen op de injectieplaats die tot 30 dagen kunnen aanhouden. Pathomorfologische reacties op de injectieplaats (inclusief
omkeerbare veranderingen van congestie, oedeem, ﬁbrose en bloeding) komen zeer vaak voor gedurende ongeveer 30 dagen na injectie bij runderen en varkens. Bij
schapen komen voorbijgaande tekenen van ongemak (schudden van het hoofd, wrijven op de injectieplaats, terugdeinzen) zeer vaak voor na intramusculaire injectie. Deze
symptomen verdwijnen binnen enkele minuten. DOSERING: Rund: Subcutaan gebruik. Éénmalige injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg lichaamsgewicht (overeenkomend
met 1 ml/40 kg lichaamsgewicht). Behandeling van runderen met een lichaamsgewicht van meer dan 300 kg, niet meer dan 7,5 ml op één plaats injecteren. Varken:
Intramusculair gebruik. Éénmalige injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml/40 kg lichaamsgewicht) in de nek.
Bij een lichaamsgewicht van meer dan 80 kg, niet meer dan 2 ml op één plaats injecteren. Schaap: Intramusculair gebruik. Éénmalige injectie van 2,5 mg
tulathromycine/kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml/40 kg lichaamsgewicht) in de nek. WACHTTERMIJN: Rund (Vlees en slachtafval): 22 dgn.
Varkens (Vlees en slachtafval): 13 dgn. Schapen (Vlees en slachtafval): 16 dgn. Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie
produceren. Niet gebruiken bij drachtige dieren bestemd voor de productie van melk voor humane consumptie binnen 2 maanden voor de verwachte
partus. VERPAKKING: doos met één ﬂacon van 50 ml of 100 ml. REGISTRATIEHOUDER: Ceva Santé Animale NV, Metrologielaan 6, 1130 Brussel - België.
REGISTRATIENUMMER: EU/2/20/251/002-3. AFLEVERWIJZE: enkel op diergeneeskundig voorschrift.

2021/RU-007

* Jacquet C. et al. Analyse de cycle de vie comparative, rapport ﬁnal avec revue critique, système de conditionnement CLAS et Système de conditionnement traditionnel en verre. 2016, APESA 0393 impact 2002+ p33, ﬁg.21 p36.

Allereerst door trachten te wegen op het diergeneeskundig
beleid in al zijn facetten. Al te vaak vertrok de trein zonder
dierenartsen aan boord. Vanaf nu niet meer. Ons beroep is
maatschappelijk veel te belangrijk om door anderen te laten
besturen. De interne werkgroepen die VeDa ondersteunen
willen we graag aan u voorstellen vanaf p14. Deze werkgroepen moeten de motoren worden van onze werking. NDP
(nutsdierenpractici) is de langst bestaande ervan en bericht

op p 34 over een zeer actuele nieuwe regelgeving in de rundveesector: de totaal andere aanpak in de TBC bewaking en
de volgende stappen in het voortschrijdende IBR bestrijdingsprogramma. In de KHD sector trekt momenteel onder
meer de problematiek van de broodfok (zie p18) onze aandacht. Ook van onze werkgroepen Paarden, Varkens en Hygiënisten vindt u alvast een eerste update. Via “VeDaScoop”,
ons 2-maandelijks tijdschrift voor en door dierenartsen,
houden we de leden op de hoogte van onze belangrijkste actieterreinen. Op Facebook heb je ons misschien al ontmoet
en het online gaan van onze website www.veda.vlaanderen
tenslotte is voorzien voor eind februari/ begin maart.
Anderzijds bieden we onze leden persoonlijke voordelen
door in groep te faciliteren en groepskortingen te onderhandelen. Enkele mooie voorbeelden daarvan zijn o.a.: de kortingen op verzekeringen, incassobureaus én op Vetstream.
Deze laatste is dé online diergeneeskundige encyclopedie
bij uitstek, met een normale aankoopwaarde van 425 euro
per jaar en per module. Collega’s uit alle sectoren van ons beroep kunnen kiezen uit de modules voor hond, kat, konijn,
paard, rund én exoten. De diersoortmodules zijn stuk voor
stuk een ware hulp voor iedereen binnen zijn/haar eigen
vakgebied. We zijn dan ook verheugd elk lid van onze vereniging één module gratis te kunnen aanbieden. Meerdere
modules kunnen aan 50 euro per module bijkomend aangekocht worden.
Met een dergelijke korting recupereert u in één keer uw
lidgeld voor VeDa. U leest er meer over op p6.
De nieuwe tijd in ons dierenartsenland kan van start gaan!
VeDa is er klaar voor. Alvast veel leesplezier met de eerste
editie van VeDaScoop, het tijdschrift voor de geïnteresseerde dierenarts.
Peter Grootveld, voorzitter VeDa
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BELANGRIJK BERICHT
VOOR UW GEMOEDSRUST
BIJ ABORTUS DOOR CHLAMYDIA
EN SALMONELLA

Aan alle voormalige
VDV en IVDB-leden:

Geïnactiveerd vaccin tegen abortus door
Chlamydia abortus en Salmonella Abortusovis
bij schapen

Was je vorig jaar VDV-lid en had je een verzekeringspolis lopen via
VDV bij Verzekeringsmakelaar Triumfinance – Schoofs of was je vorig jaar lid van IVDB en had je een verzekeringspolis lopen via IVDB
bij Verzekeringsmakelaar B.BA, dan blijven deze polissen doorlopen op voorwaarde dat je je lid maakt van VeDa.
Triumfinance – Schoofs en B.BA garanderen bijgevolg dat die voordelige
polissen die werden afgesloten toen je VDV resp. IVDB-lid was van kracht
blijven als je VeDa-lid wordt.
Voor meer informatie, contacteer Triumfinance – Schoofs, B.BA of het
VeDa-secretariaat.

Gratis abonnement

Vetstream
bij lidmaatschap VeDa!
Wat is Vetstream?
Vetstream is een online encyclopedie
waarin je als dierenarts de meest uitgebreide informatie over ziektes, behandelingen, onderzoeken, medicatie,…
kan terugvinden. Alle info wordt overzichtelijk weergegeven met ongeveer
27.000 artikels, 763 video’s, 80 geluidsopnames en ontelbaar veel foto’s.
Om de communicatie met je klant over
een bepaalde aandoening te vergemakkelijken zijn er bv. meer dan 1.000
owner fact sheets beschikbaar. Dit zijn
gebruiksklare teksten waarin eenvoudig en correct uitgelegd wordt wat een
bepaalde ziekte juist inhoudt. De beschikbare teksten werden geschreven
en peer-reviewed door meer dan 1.000
vooraanstaande dierenartsen wereldwijd waardoor de informatie steeds
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relevant en accuraat is en van hoge
kwaliteit getuigt.

Hoe werkt Vetstream?
De databank is opgedeeld in verschillende modules, 1 per diersoort. De volgende modules zijn via VeDa beschikbaar: HOND, KAT, KONIJN, PAARD,
RUND en EXOTEN.
Binnen iedere diersoort kan je alle onderwerpen terugvinden, van anesthesie tot urologie.
Je kan in Vetstream zowel via een
ziekte als via een symptoom e.a. opzoekingen doen. Op die manier wordt
Vetstream een waardevolle partner in
je praktijk!

Wat kost dit?
Bij lidmaatschap van VeDa krijg je 1
module (1 diersoort) naar keuze he-

Bij lidmaatschap van VeDa
krijgt ieder lid een
gratis abonnement
op 1 diersoort bij
Vetstream!

lemaal gratis! (Ter info: de standaard
prijs voor een jaarabonnement voor 1
module kost je anders €425)
Indien je een abonnement op meerdere
diersoorten wenst kost jou dit 50€ per
extra diersoort per jaar.

Hoe starten?
Maak jezelf lid van VeDa en neem
contact op met het secretariaat via
info@veda.vlaanderen.
Het Vetstream-team zal vervolgens je
accountgegevens bezorgen, zodat je
kan inloggen op www.vetstream.com
en toegang krijgt tot de diensten van je
keuze.
Surf alvast eens naar www.vetstream.
com en probeer het zelf even uit. Op
YouTube vind je trouwens een tutorial
over hoe Vetstream te gebruiken.

, injecteerbare suspensie, geïnactiveerd vaccin voor de bestrijding van abortussen door Chlamydia abortus en Salmonella abortus ovis bij schapen. SAMENSTELLING: elke dosis (2 ml) bevat: Werkzame
stoﬀe n: Chlamydia abortus, stam A22 (RP ≥1) en Salmonella abortus ovis stam Sao (RP ≥1). Adjuvans: Aluminiumhydroxide en DEAE-dextraan. INDICATIES: Schaap (ooien). Voor actieve immunisatie van de dieren om
klinische tekenen (abortus, foetale sterfte, vroegtijdige sterfte en hyperthermie) veroorzaakt door Chlamydia abortus en abortussen veroorzaakt door Salmonella abortus ovis te verminderen en om de uitscheiding van
beide ziekteverwekkers door besmette dieren te verminderen. TOEDIENING: Subcutaan. Goed schudden vóór gebruik en af en toe tijdens de toediening. Het vaccin vóór toediening op kamertemperatuur laten komen
(15 - 25 ºC). Toedienen onder aseptische omstandigheden. Alleen steriele spuiten en naalden gebruiken. Minimumleeftijd voor inenting: 5 maanden. DOSERING: Primovaccinatie: 2 doses met een interval van 3 weken.
De eerste dosis moet ten minste 5 weken voor de dekking worden toegediend. Hervaccinatie: minimaal 2 weken voor de inseminatie of dekking, maar nooit meer dan 1 jaar na de eerste basisvaccinatie een boosterdosis
toedienen. De veiligheid van de vaccinatie tijdens dracht en lactatie is bewezen, evenals de werkzaamheid tijdens het middelste stadium van de dracht. Gebruik tijdens de laatste maand van de dracht wordt afgeraden.
BIJWERKINGEN: Zeer vaak ontstaat een gelokaliseerde voelbare zwelling op de injectieplaats. In de meeste gevallen is de reactie mild of matig en neemt de zwelling zonder behandeling in 2 weken af. Een stijging van de
lichaamstemperatuur kan zeer vaak voorkomen, maar de temperatuur zal binnen 24 uur spontaan weer dalen. CONTRA-INDICATIES: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de werkzame stoﬀen, de adjuvantia of één van
de hulpstoﬀen. Niet mengen met enig ander diergeneesmiddel. WACHTTIJD: 0 dagen. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN: Vaccineer alleen gezonde dieren. Op bedrijven met terugkerende voortplantingsproblemen
veroorzaakt door Chlamydia abortus en/of Salmonella abortus ovis is het de verantwoordelijkheid van de dierenarts om te beslissen om al dan niet een koppel in zijn geheel te vaccineren, overeenkomstig de aanbevolen
vaccinatieschema’s. In geval van accidentele zelﬁnjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. Gekoeld bewaren en transporteren (2 ºC - 8 ºC). Niet in de vriezer
bewaren. Beschermen tegen licht. VERPAKKINGSGROOTTEN: doos met 1 PET-ﬂesje met 5 doses (10 ml), doos met 1 PET-ﬂesje met 25 doses (50 ml), doos met 1 PET-ﬂesje met 50 doses (100 ml), doos met 1 PET-ﬂesje met
125 doses (250 ml). Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. ATC-vetcode: QI04AB. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN: Laboratorios Hipra,
S.A. Avda. la Selva 135. 17170 Amer (Girona) Spanje. LOKALE VERTEGENWOORDIGER: HIPRA BENELUX N.V. (Belgium, Netherlands and Luxembourg), Nieuwewandeling 62, 9000 Ghent, Belgium, Tel.: (+31) 23 533 25 26,
Fax: (+31) 23 540 11 25. REGISTRATIENR.: BE - V543155. Uitsluitend door dierenarts toe te passen (UDD). Gebruik geneesmiddelen op verantwoorde wijze. Voor meer informatie kunt u de bijsluiter raadplegen of contact
opnemen met de lokale vertegenwoordiger van de vergunning voor het in de handel brengen.

HIPRA BENELUX
Hipra Benelux N.V. (Belgium, Netherlands and Luxembourg), Nieuwewandeling 62, 9000 Ghent, Belgium
Tel.: (+31) 23 533 25 26 · Fax: (+31) 23 540 11 25 · benelux@hipra.com · www.hipra.com
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About us
Een 10-tal gelijkgezinde collega’s met diverse achtergrond en interesses besloot anderhalf jaar geleden de krachten te bundelen en resoluut te gaan voor de oprichting
van een totaal nieuwe beroepsvereniging. Zowel de VDV als IVDB hielden eind 2020
op te bestaan. Daarmee is VeDa dé nieuwe beroepsvereniging voor élke dierenarts.
VeDaScoop stelt de 10 stichtende leden aan je voor.

01

In welke sector ben je werkzaam?

02

Wat zijn twee kernwoorden voor VeDa voor jou?

03

Welk dier zou je willen zijn voor één dag en waarom?

04

Hoe ziet jouw ideale vrije dag eruit?

05

Wat is je favoriete (chirurgische) ingreep/behandeling?

06

8

Peter Grootveld
Voorzitter VeDa

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?

08

Wat is jouw boodschap aan alle leden van VeDa?

Gezelschapsdieren.

02

Samen sterk.

03

Leeuw, is mijn sterrenbeeld en voelt sterk aan.

04

Zonder rekening te houden met hoe lang het duurt om er te geraken: een
dagje Australië met de familie (eigenlijk liefst enkele maanden )

05

Sterilisatie (zowel kattin als teef).

06

Ik heb ooit een katje gehad, dat volgens een specialist niet kon blijven leven, maar door mij door “handoplegging” genezen is Die superpower
zou ik graag hebben (voor mens en dier): helende handen.

07

Australië.

08

Enkel met veel leden kunnen we zaken bekomen voor jullie (alle dierenartsen), dus word lid! Zo kunnen wij onze taak het beste uitvoeren.

😁

😀

01

Nutsdieren en paard.

02

Eenheid en waakzaamheid.

03

Onze kat. Ik heb nog nooit zo een luie dag gehad als die van haar elke dag.

04

Mountainbiken in het bos, wandeling met de kleinkinderen.

05

Een moeilijk bedrijfsprobleem oplossen.

06

Super-intelligentie om alle dierenartsenproblemen te begrijpen.

07

Frankrijk.

08

Discussieer maar kom tot een gemeenschappelijk standpunt.

Welke superpower zou je willen bezitten voor één dag en
waarom?

07

01

Annelies Janssens
Secretaris VeDa

Danny Coomans
Ondervoorzitter
VeDa

01

Gezelschapsdieren.

02

Toekomst en visie.

03

Ik ben best tevreden als mens.

04

Eentje met zon en een lekkere cocktail.

05

Tumoren wegsnijden.

06

De gave om zeurkousen acute darmkrampen te kunnen geven.

07

Een zonnige bestemming.

08

Samen sterk!
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Piet De Wilde
Penningmeester
VeDa

KI-dierenarts op rust.

01

Gezelschapsdieren en Paard.

02

Communicatief en doelgericht.

02

Samenhorigheid en rechtvaardigheid.

03

Dolfijn: intelligent, empathisch en vrij in het water.

03

Luiaard: ik zou graag één dag eens niets doen.

04

Met veel verschillende zaken bezig zijn.

05

04

Met het gezin thuis zijn. Samen buiten genieten en de paardjes
verzorgen.

Was vruchtbaarheidsbegeleiding.

06

05

Het eerste huisbezoek na een normale bevalling van een merrie. Veulen
gezond, merrie gezond en eigenaars blij.

Ik ben behoorlijk tevreden met wie ik ben.

07

Ik zou met toverkracht mijn ellenlange “to do” lijst afwerken.

Grignan.

06

08

07

Centraal Afrika.

Houd voeling met elkaar en steun elkaar.

08

Wees trots op wat je bereikt hebt. Heb geen schrik voor verandering of
vernieuwing.

Catherine Geutjens
Voorzitter werkgroep
Paard

01

Varkens en pluimvee.

01

Nutsdieren, paard, hygiënisten.

02

Communicatie en positiviteit.

02

One Voice.

03

Buizerd, niemand moeten vrezen en de ganse wereld kunnen
overschouwen.

03

Jonathan Livingston Seagull, streven naar perfectie door studie en
voortschrijdend inzicht.

04

Fietsen, ‘s avonds lekker naar een restaurantje.

04

Sorry, niet van toepassing.

05

Een dier redden uit benarde situatie.

05

Een detorsie van een torsio uteri gepaard met een normale partus.

06

Iedereen doen lachen voor één dag.

06

Helderziendheid.

07

Waar er geen gsm-bereik is.

07

Vakantie? Hahah.

08

Lid blijven.

08

Blijf verenigd en denk “een vet zwijn weet niet dat een mager zwijn
honger heeft”.

Henri Van Lierde
Voorzitter werkgroep
Minor Species
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01

Stefan Van Goethem
Voorzitter werkgroep
Pluimvee

Paul Vandevelde
Voorzitter werkgroep
Hygiënisten

01

Varkens.

02

Inzet en verbondenheid.

03

Een kat, om schaamteloos mijn eigen zin te doen. Of een quokka, die zijn
gewoon TE schattig!

04

Beginnen met een lege dag voor me en doen wat in me opkomt! Om bij
voorkeur te eindigen met vrienden bij een geïmproviseerde barbecue
ofzo...

01

Pensioen.

02

Invloedrijke gesprekspartner: het beroep vertegenwoordigen bij de
overheid en resultaat boeken.

03

Gems, mijn totem.

04

8 uur productieve arbeid (intellectueel en handarbeid); 8 uur gewoon
leven en ‘to be’; 8 uur slaap. En: de auto blijft in de garage.

05

Een mooie diagnose.

05

Het blijft magisch om biggen (of om het even welke dieren) ter wereld te
helpen...

06

Piccolo trompet spelen als een pro. Niet alleen één dag, maar liefst
permanent .

06

Teleporteren lijkt me leuk... Al zou “orde en netheid” voor mij misschien
ook al een goed begin zijn .

07

Patagonië.

07

Iets met bergen en wandelen!

08

Hoe meer leden, hoe representatiever VeDa zal zijn, hoe beter de
dierenartsen zullen geholpen worden.

08

Bedankt voor het vertrouwen (en overtuig gerust nog een paar collega’s
om ook lid te worden)!

😀

Mieke Boone
Voorzitter werkgroep
Varkens

😬
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Seline Bregman
Voorziter JongVeDa

OPROEP

01

Onderzoek.

02

Positiviteit en transparantie.

03

Dolfijn, omdat het kunnen voelen van magnetische velden mij heel cool
lijkt, plus zeer intelligente dieren .

04

Wandeling maken in het bos met de hond, uit eten en drinken met vrienden.

05

Het succesvol ontleden van een teek (ik ga RNA isolatie doen op de
speekselklieren en darmen om de expressie van tick-borne pathogens
bij wildlife in België te onderzoeken)

06

Teleporteren, om de tofste plekjes op de wereld te bezoeken!

07

Zuid-Afrika.

08

Samen staan wij sterk en kunnen we een verschil maken.

😉

Desinfectieapparatuur
voor uw dierenartspraktijk
Miele Professional. Immer Besser.

😁

Enquête bij Vlaamse dierenartsen
omtrent hartritmestoornissen bij de hond.
Geachte dierenarts,
Aan de Faculteit Diergeneeskunde verrichten we momenteel onderzoek naar de diagnose en behandeling van hartritmestoornissen bij de hond.
Hartritmestoornissen komen regelmatig voor bij de hond en zijn een belangrijke oorzaak van hartfalen en plots overlijden. Vaak veroorzaken deze aandoeningen in de initiële fase slechts vage, niet
specifieke klachten (bijvoorbeeld inspanningsintolerantie, braken, diarree, soms syncope, tekenen
van stress of angst,…). Hierdoor wordt het probleem door de eigenaar of dierenarts vaak pas herkend in een laat stadium, samenvallend met het ontwikkelen van hartfalen. Verder is ook de behandeling van hartritmestoornissen niet eenvoudig, zijn er beperkte medicamenteuze opties en is
er gelimiteerde toegang tot interventionele (en curatieve) behandelingsmethoden in de praktijk.
Via deze enquête trachten we te achterhalen hoe frequent dierenartsen in de praktijk geconfronteerd worden met hartritmestoornissen bij de hond en hoe ze op dit moment de diagnose
en behandeling aanpakken. Deze informatie helpt ons in de zoektocht naar een betere diagnostische en therapeutische aanpak van deze patiënten. Net daarom is uw deelname zo belangrijk.
De enquête neemt ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag. De verwerking ervan gebeurt binnen het kader van mijn doctoraatsonderzoek aan de faculteit diergeneeskunde, Universiteit Gent.

Neem vrijblijvend
contact met ons op

Wenst u graag deel te nemen aan deze enquête, dan kan dat VÓÓR 23 FEBRUARI 2021 via de
onderstaande link: https://hartritmestoornissen.wixsite.com/cardioteamkhd
Voor verdere vragen kan u steeds mailen naar arnaut.hellemans@ugent.be
Alvast erg bedankt voor uw zeer geapprecieerde deelname.
Arnaut Hellemans

professional@miele.be | Tel: 02/451 15 40 | www.mieleprofessional.be
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De werkgroepen
van VeDa

WERKGROEP Jong VeDa

WERKGROEP HYGIËNISTEN

VeDa bouwt mee aan de toekomst!

De werkgroep die zich inzet voor de
dierenartsen werkzaam in de
veterinaire volksgezondheid

Jongeren mogen en moeten een belangrijke plaats innemen
binnen VeDa. Jeugdig enthousiasme en een frisse kijk op het
beroep zijn noodzakelijk voor een relevante beroepsorganisatie. Onder meer door communicatie op sociale media,
zoals Facebook, worden ook de jonge dierenartsen zoveel
mogelijk betrokken en geïnformeerd.
Wij staan ervoor om de overgang tussen de universiteit en
het werkveld te verkleinen. Dit doen wij door activiteiten,
waaronder lezingen, te organiseren (online of offline). Dus
check zeker binnenkort onze activiteiten pagina van de website en ook onze Facebook evenementen!

Met vertegenwoordiging vanuit zoveel mogelijk deelsectoren (KHD, DMO, GHD, KI, Paard, klinieken, …
via werkgroepen, samengesteld uit collega’s van alle sectoren van ons beroep) houden wij de vinger aan de
pols. De werkgroepen bereiden de vergaderingen voor en stippelen, vanuit de dagelijkse praktijk, de weg uit
die VeDa zal inslaan.
De voorzitters van de werkgroepen vindt u hieronder:
• Jong VeDa: Seline Bregman
• Gezelschapsdieren: Peter Grootveld
• Hygiënisten: Paul Vandevelde
• Nutsdieren: Steven Verberckmoes
- Herkauwers: Danny Coomans
- Varkens: Mieke Boone
- Pluimvee: Stefan Van Goethem
• Paard: Catherine Geutjens
• Minor species: Henri Van Lierde
VeDa verwelkomt frisse ideeën van harte! Op deze manier willen wij voor u een communicatieve beroepsvereniging zijn, die dicht bij haar leden staat. Stuur gerust een mail naar info@veda.vlaanderen.
Ook collega’s die zich willen inzetten in één van onze werkgroepen zijn
van harte welkom om ons een e-mail te sturen.
Dierenartsen geëngageerd in het onderzoek vallen bij VeDa niet
specifiek onder één werkgroep, maar worden zeker niet vergeten. De onderzoekers kunnen ook bij ons terecht op ons
algemeen e-mailadres info@veda.vlaanderen.
Hierna vind je een beknopt overzichtje per werkgroep.
Voor meer informatie rond de werkgroepen nodigen wij u
uit op onze website www.veda.vlaanderen die binnenkort online gaat!
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Jong kent bij ons geen leeftijdsgrens. Sommige van onze activiteiten kunnen bijvoorbeeld ook interessant zijn voor elke
dierenarts die een andere weg wil bewandelen in ons prachtige beroep!

WERKGROEP GEZELSCHAPSDIEREN

Door en voor de gezelschapsdierenpractici in Vlaanderen
De werkgroep Gezelschapsdieren is er specifiek voor elke
Vlaamse dierenarts die zich focust op de kleine huisdieren
(hond, kat, konijn, …). De belangen van gezelschapsdierenpractici staan bij ons centraal. Een aantal belangrijke zaken
waar wij ons mee bezighouden zijn onder meer het antibioticagebruik, de problemen omtrent broodfok, extern kapitaal
en de 6% BTW op sterilisatie van kattinnen.
Een tip voor elke gezelschapsdierenarts: overzichtelijke informatie over ontworming en parasieten vindt u op de website van de ESCCAP: www.esccap.eu/richtlijnen/

De werkgroep Hygiënisten is er specifiek voor dierenartsen
die werken in de veterinaire volksgezondheid, het bedrijfsleven en het onderzoek. Dus voor dierenartsen die gekozen
hebben voor een andere rol in de samenleving dan die van de
praktiserende dierenarts. De belangen van deze belangrijke
dierenartsen staan bij ons centraal.

WERKGROEP NUTSDIEREN

Deze werkgroep vertegenwoordigt
de nutsdierenpractici in Vlaanderen
Het begon spontaan als een groep dierenartsen uit de landbouwsector die de toenmalige gang van zaken in het veld
wilde verbeteren. Ondertussen mogen we gerust spreken
van een echt discussieforum voor nutsdierenpractici dat bij
elke nieuwe gelegenheid de stem van de dierenarts wil laten
klinken.
Actuele dossiers die we nauwgezet opvolgen op dit moment
zijn:
• De nieuwe wetgeving op de TBC bewaking en IBR bestrijding bij rundvee
• De nieuwe wetgeving over de rechten en plichten in de
epidemiologische bewaking (bedrijfsdierenarts)
• Implementatie van de Europese verordening “Animal
Health law” in België, mogelijks met verregaande veranderingen voor de landbouwsector
• De invoering van de bioveiligheidscheck in de varkenssector
• Antibioticareductie in alle sectoren van de nutsdieren
• Correcte vergoedingen voor al het officieel werk trachten te bekomen
• ...
Vragen, suggesties en opbouwende kritiek zijn steeds welkom. Over deze thema’s of over andere onderwerpen, alles
wat dierenartsen uit de landbouwsector in al zijn geledingen
aangaat interesseert ons. We willen onze naam NDP (NutsDierenPractici) alle eer aan doen.
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WERKGROEP PAARD

WERKGROEP MINOR SPECIES

Deze werkgroep vertegenwoordigt
de paardenpractici in Vlaanderen

De werkgroep van VeDa die zich
inzet voor de dierenarts werkzaam
met “minor species”

De stem van de Vlaamse paardenpractici wordt vertolkt
door de werkgroep Paard van VeDa. Als paardendieren
artsen vormen wij een unieke groep binnen onze sector. Wij
behandelen niet alleen paarden met een voor de eigenaars
emotionele waarde maar vaak ook met een grote financiële
waarde. De wetgeving rond paarden valt vaak tussen wal en
schip en wordt nogal eens geschreven zonder kennis van de
dagelijkse praktijk. Het is dan ook uiterst belangrijk dat wij
goed vertegenwoordigd zijn wanneer de wetten gemaakt
worden.

OP ZOEK NAAR
BETROUWBARE
LEVERONDERSTEUNING?

Bijen, exoten, wilde dieren: super interessante onderdelen van
het dierenrijk waarin wij ons graag verdiepen en specialiseren.
Ondanks het feit dat het slechts een minderheid van de Vlaamse dierenartsen is dat zich bezighoudt met deze interessante
dieren, wil VeDa hun stem zeker niet ongehoord laten.
De imkerwereld en de overheid zijn vragende partij voor bijstand van dierenartsen om problematieken als bijensterfte
te behandelen. De bijen worden wereldwijd met uitsterven
bedreigd en daardoor komt de pollinisatie van onze fruitbomen en andere gewassen in het gedrang. Bovendien zijn bijen producenten van voedingsmiddelen en vallen ze daarom
onder toezicht van het FAVV. Onze werkgroep is dus zeker
aanwezig bij de vergaderingen van de overheid over bijen.
Ook zetten steeds meer dierenartsen zich in tegen het biodiversiteitsverlies en zijn ze meer en meer betrokken bij binnenlandse projecten ter bescherming van inheemse soorten.

SAMYLIN

®

Bestel nu uw gratis exemplaar van het

Vetcompendium 2021
via

www.bcfi.be/nl/rep2021

Vanaf 2021 zal het Vetcompendium (Diergeneesmiddelenrepertorium) niet meer
systematisch naar alle dierenartsen en officina-apothekers verzonden worden.
Bent u dierenarts of apotheker en wenst u in 2021 een gedrukt exemplaar van het
Vetcompendium te ontvangen? Laat het ons dan snel even weten via bovenstaande link.
Zowel het boekje als de verzending zijn gratis voor dierenartsen en apothekers.
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SAMYLIN ® is ontworpen om de leverfunctie
te ondersteunen door ze te beschermen tegen
schadelijke moleculen die bekend staan als vrije
radicalen. Door het gebruik van antioxidanten kan
SAMYLIN® in veel gevallen nuttig zijn, zoals bij
leverontsteking, na ernstig trauma of een operatie, en
na het eten van gifstoffen.
• Een unieke bron van de antioxidanten SAMe, Silybin,
Vitamine E en C
• Ingrediënten op maat gemaakt voor optimale
biologische beschikbaarheid
• Verkrijgbaar in gemakkelijk toe te dienen tabletten
of zakjes
• Ontworpen voor gebruik bij honden en katten
• Biedt ondersteuning bij leverziekte, kritieke ziektes en
vele andere klinische situaties

SAMYLIN

®

A Global Leader in Veterinary Nutraceuticals

Om meer te weten contacteer je
vertegenwoordiger, bel ons op +32 (0)51 77 03
of maill ons op info@vetplus.be
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WERKGROEP KHD

WERKGROEP KLEINE HUISDIEREN

Link4Vets,

een platform van dierenartsen
voor dierenartsen
Eigen verslaggeving

Er beweegt een en ander in de Vlaamse dierenartsenwereld. Sinds 1 januari
2021 staat VeDa voor de beroepsverdediging van de dierenartsen. Het is
uiterst belangrijk dat de dierenartsen
met één stem kunnen en zullen spreken
in de contacten met alle partners in de
maatschappij. De rol van de dierenarts
is uiterst belangrijk voor de volksge-

aan zijn klanten een uitnodiging kan
sturen om een nestje te publiceren. De
gepubliceerde nestjes kunnen door alle
geregistreerde dierenartsen geraadpleegd worden op nestjes.link4vets. Dit
laat hen toe hun klanten te begeleiden
in hun zoektocht naar en de eventuele
aankoop van een pup.
Bij Catherine Geutjens, dierenarts in
Heusden-Zolder, ontstond enkele jaren
geleden het idee voor
een dergelijk platform
vanuit haar praktijkervaring. Te veel van haar
klanten gaan ook vandaag nog over tot een
impulsaankoop van een pup en komen
terecht bij onbetrouwbare kennels of
de broodfok. Deze jonge dieren zijn al
te vaak niet gesocialiseerd en vertonen
gezondheidsproblemen of karakterstoornissen. Hun paspoorten zijn, zeker bij invoer uit het buitenland, vaak
vervalst. Dergelijke aankopen hebben
regelmatig negatieve gevolgen voor
het welzijn van zowel de dieren als hun
baasjes en leiden tot frustratie bij de
behandelende dierenarts.

Voor de dierenarts brengt
het gebruik van deze toepassing geen kosten met
zich mee.
zondheid, het dierenwelzijn en het welzijn van de dierenliefhebber. Een sterke
beroepsorganisatie draagt ook bij tot
het welzijn van de dierenartsen zelf.
Zoals VeDa de dierenartsen wil verbinden om het beroep te vertegenwoordigen heeft ook Link4Vets zich tot
doel gesteld de dierenartsen digitaal
te verbinden rond een aantal thema’s.
Een eerste project onder Link4Vets
wil de centrale rol van de dierenarts
in het aankoopproces van een puppy
versterken. Hiertoe werd een gespecialiseerd digitaal platform ontwikkeld
waarmee de geregistreerde dierenarts
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VeDaScoop: Is het gebruik van
nestjes.link4vets door de dierenarts
moeilijk en wat gaat het kosten?

kennen hun klanten kwekers en begeleiden hen bij een kwaliteitsvolle
kweek. Zij letten erop dat de geplaatste
nestjes gezond zijn, de juiste vaccinaties krijgen en goed gesocialiseerd zijn.
Wanneer zij hiervan niet overtuigd zijn
zullen zij geen uitnodiging voor het
plaatsen van een nestje versturen naar
de kweker. Op die manier zorgen de
dierenartsen er zelf voor dat de gepubliceerde nestjes voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Zo kunnen zij ook
gerust zijn wanneer zij tussen de gepubliceerde nestjes op zoek gaan naar
een geschikte pup voor hun klanten
kandidaat kopers.

Catherine: De ontwikkeling van het
platform gebeurde vanuit mijn ervaringen als praktijkdierenarts. Zoals alle
collega’s word ik dagelijks overspoeld
door administratieve verplichtingen
en rompslomp. De eerste vraag aan de
IT-ontwikkelaars was dan ook dat het
gebruik zeer gemakkelijk moet zijn en
zichzelf moet uitwijzen. Voor de dierenarts brengt het gebruik van deze
toepassing bovendien geen kosten
met zich mee. Bij de registratie wordt
eenmalig gevraagd een beperkte set
van data in te voeren. Vermits het een
besloten platform betreft wordt onder andere het lidnummer bij de orde
der dierenartsen gevraagd. Enkel de
dierenartsen krijgen toegang tot de
gegevens van alle gepubliceerde nestjes. De kweker ziet zijn eigen nestjes
en de kandidaat koper krijgt geen
rechtstreekse toegang maar moet zich
steeds wenden tot de eigen dierenarts.
Aan de kweker wordt voor de publicatie van een nestje een beperkt bedrag
gevraagd dat de kosten helpt dekken
voor ontwikkeling en onderhoud van
het platform.

VeDaScoop: Wat zijn de voordelen van nestjes.link4vets voor
een kweker?
Catherine: De kweker die het goed
voor heeft met de dieren wil dat zijn
pups terecht komen bij een geschikt
baasje. Ook hier zijn het weer de dierenartsen die alles in het werk zullen
stellen om een juiste match te bewerkstelligen tussen pup en baasje.
De kandidaat kopers zullen professioneel begeleid worden in hun zoektocht
door hen eerst te laten nadenken over
een aantal kenmerken van het dier dat
bij hun persoon en leefwereld past.
Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van betrouwbare informatie die
nu reeds beschikbaar is op sites zoals
“www.Pup4Life.be”, een waardevol
initiatief van de Limburgse Dierenartsenvereniging. Het nestjes.link4vets
platform bevat zoekfuncties die toelaten te filteren op bepaalde kenmerken
zoals onder andere type, ras, geslacht,
formaat, haartype, prijs. Wij twijfelen
er niet aan dat de kweker een eerlijke
en waarschijnlijk ook betere prijs kan
vragen en krijgen voor zijn met zorg gekweekte pups en dit voor de beperkte
kostprijs van 19,90 € per nestje.

VeDaScoop: Kan nestjes.link4vets de kwaliteit van het verkoop-aankoopproces verhogen?
Catherine: Het zijn de geregistreerde dierenartsen zelf die mede instaan
voor de kwaliteit van het platform. Zij

VeDaScoop: Zijn er ook voordelen voor de kandidaat kopers?
Catherine: Het grootste voordeel voor
de kopers is het feit dat zij in heel het
proces van kiezen tot aankopen professioneel begeleid worden door hun

dierenarts. Daardoor zal het risico op
een foutieve aankoop zeker kleiner zijn
en zullen er minder dieren achtergelaten worden of in de asielen terecht komen. Wanneer de database van nestjes.
link4vets goed gevuld is zal het ook niet
meer nodig zijn het brede internet af
te schuimen naar te koop aangeboden
dieren. Wie op zoek gaat via Google
loopt een groot risico terecht te komen bij minder betrouwbare kwekers
en verkopers, die er niet voor terugdeinzen de klant te bewegen tot een
impulsaankoop. Het feit dat zowel de
kwekers als de kopers begeleid worden
door hun eigen dierenarts zal de risico’s op een ongelukkige aankoop zeker
beperken.

Vanaf 1 februari 2021 zal Link4Vets online zijn (www.link4Vets.
be) en kunnen de geïnteresseerde dierenartsen zich registreren
voor deelname aan het platform
nestjes.link4vets en het versturen
van uitnodigingen voor het plaatsen van nestjes naar hun klanten.
De eerste maanden zal voor de
kwekers trouwens een tijdelijke
korting van 90 % gegeven worden zodat het publiceren van een
nestje hen tot 1 mei 2021 slechts
1,99 € zal kosten.

VeDaScoop: Wat mogen wij in
de toekomst nog verwachten van
Link4Vets?
Catherine: Wij zijn ervan overtuigd dat een platform door
en voor dierenartsen
in de toekomst nog
heel wat mogelijkheden biedt. Wij blijven
werken aan ons aanbod
van toegespitste diensten
die het dagelijkse werk van de
dierenartsen ondersteunen en
vereenvoudigen. Zo zouden er
deelplatformen kunnen ontstaan waarin dierenartsen
met bepaalde gedeelde
interesses elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Wij kijken er zeker
ook naar uit nieuwe ideeën
aangereikt te krijgen vanuit
het werkveld zelf. Deze kunnen
dan verder uitgewerkt worden samen met ons informaticateam.

Het zijn de dierenartsen
zelf die mede instaan
voor de kwaliteit van
het platform.
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Op 14 januari ontvingen we
onderstaande oproep van onze
collega’s van de Interregionale
Dierenartsenkring
2021
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Dierenartsen • ondersteuning
COVID-19 vaccinaties •
contactgegevens

Professionele IV infuuspomp
voor dierenartsen

JANUARI

Beste collega’s,
Dierenartsen zijn van nature niet alleen sociaal maar ook
maatschappelijk betrokken en vol engagement.
Uit het veld kwam dan ook de vraag ; “Kunnen we als dierenarts helpen tijdens de humane Covid vaccinatiecampagne? Is
er nood aan hulp in de lokale vaccinatiecentra?”
We namen contact met onze ondertussen welbekende collega’s werkzaam bij Sciensano nl. Boudewijn Catry, Martijn
Baeten en Steven Van Gucht.
Deze stuurden de vraag door aan Prof. dr. Dirk Ramaekers,
hoofd van de nationale Task Force Operationalisering Vaccinatiestrategie.
Met toegevoegd ook de vraag naar het wettelijk kader in
deze; uitoefening van “humane” geneeskunde (vaccinatie)
door dierenartsen tijdens de pandemie.
Vrijwel onmiddellijk kregen we dit antwoord van Prof. Ramaekers;
“Dat is goed nieuws! Juridisch is er al een KB genomen waardoor ook andere dan de klassieke zorgberoepen aan de vaccinaties kunnen deelnemen, mits kleine opleiding.
In de praktijk zullen de komende weken in gans Vlaanderen de
Eerstelijnszones de lokale vaccinatiecentra beginnen te organiseren.
Afgaande op uw bericht zou ik aanraden dat geïnteresseerden
contact nemen met de coördinatie van de dichtstbijzijnde Eer-

stelijnszone en hun interesse over te maken.
Contactgegevens zijn te vinden op https:/www.eerstelijnszone.
be/in-welke-zone-ligt-jouw-gemeente.
Ik vermoed dat er ook snel een meldpunt zal komen.
Met veel dank!
Dirk”
Er zijn per provincie verschillende regionale eerstelijnszones, bv. Oost-Vlaanderen telt er 12.
Regionale dierenartsenkringen kunnen zich misschien aanmelden als contactpunt bij nood.
Het staat ieder vrij om zelf rechtstreeks contact te nemen
bij interesse. Weldra zal dit ook kunnen via de website van
http:/ www.helpdehelpers.be.
Alles is besproken met de NGROD, ook zij zullen hier binnenkort over communiceren.
Dit gaat uit van een vrijwillig initiatief, niemand mag zich
verplicht voelen.
Het imago van ons beroep zal er wel bij varen maar vooral
alle beetjes helpen om hieruit te geraken en het virus te bestrijden.
Gezonde groeten,
Ann Coomans
Tom Van Hulle

MPIV400 - €750 (excl BTW)
past experience,
future technology
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•

Hoog technologisch, sterk geautomatiseerd en geïnformatiseerd privaat medisch laboratorium

•

Persoonlijke en betrouwbare service en adviesverlening

•

Online resultaten en aanvraagmodule

•

Snelle ophaaldienst

•

Ervaren full-time dierenarts

•

Meer dan 30 jaar ervaring

•

Eigen snelle pathologische dienst

Functies & Voordelen
•
•
•
•
•
•
•

Klein, licht en gemakkelijk mee te nemen.
Oplaadbare interne batterij.
Gemakkelijk te gebruiken insteltoetsen.
Touch screen.
Rate - (debiet), druppel - en tijdsmodus.
Sequence-modus.
CRI-modus (consant rate infusion) met
geïntegreerde geneesmiddelenbibliotheek.
• Eenvoudige calibratie van 15 infuuslijnen.

Beneluxpark 2 - 8500 Kortrijk - Tel. +32 (0)56 22 68 82 - Fax +32 (0)56 20 35 06

info@medlab.be

Oude Veurnestraat 1C - 8900 Ieper - Tel. +32 (0)57 20 52 30 - Fax +32 (0)57 20 83 88

www.medlab.be

Millpledge Europe BV
Verrekijker 38, 8750 Wingene, Belgium

EU Office: +32 (0)51 70 30 21
EU Fax:
+32 (0)51 56 82 71

•
•
•
•
•
•

Occlusiegevoeligheid op meerdere niveaus.
Ultrasone sensor voor luchtdetectie.
Meerdere alarmen.
Prime / bolus-functie.
KVO-functie.
Geïntegreerde houder voor bevestiging aan een
infuuspaal/standaard.
• Interne batterij die wordt opgeladen bij gebruik
op netstroom.
Email:
Website:

eusales@millpledge.com
millpledge.com
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VERSLAG

VERSLAG

VetConsult

vergadering 4 december 2020
VetConsult = het overlegorgaan tussen
het FAVV, het FAGG en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu, de Gewestelijke Raden van
de Orde der dierenartsen en de representatieve Vlaamse en Waalse syndicale
dierenartsenorganisaties, waaronder aan
Vlaamse kant toen nog VDV en IVDB,
voortaan VeDa. Binnen VetConsult wordt
o.a. overleg gepleegd over de opdrachten en
handelingen gelinkt aan de erkenning van
dierenartsen, over problemen gelinkt aan de
uitoefening van de diergeneeskunde en over
de relaties tussen dierenartsen en overheid
in het kader van de erkenning en de epidemiologische bewaking.

Hier volgt een beknopte thematische weergave van wat
besproken werd op 4 december 2020.

Opmerkingen bij het vorige verslag:
De vraag wordt gesteld wat bedoeld wordt met de aanbeveling om op het T&V document de hoeveelheid niet te noteren. Het is namelijk zo dat in bepaalde programma’s steeds
een getal verschillend van nul moet worden ingevuld. Herman Vanbeckevoort geeft de nodige toelichting:
• een geneesmiddel waarvan een rest op het bedrijf blijft
mag door de veehouder niet worden gebruikt. De dierenarts mag wel een nieuwe toepassing voorschrijven
bij een nieuw probleem waarvoor dit geneesmiddel kan
worden gebruikt met een T&V document dat verwijst
naar het vorige. Wanneer een T&V niet meer geldig is
moet er een nieuw worden gemaakt (extra werk) ter vervanging van het vorige. Herman Vanbeckevoort is daar
zeer sec in: wanneer het programma dit niet aanvaard
moet men het programma aanpassen of het T&V document manueel opmaken.
• fractioneren: men is hiermee bezig, maar omdat ook bij
de apothekers wordt gefractioneerd zal men een voorstel doen dat voor dierenarts en apotheek geldt.
• weefselstaal in verband met Afrikaanse Varkenspest
(AVP): dit lijkt niet zomaar op te lossen. Bloedstalen zijn
voor DGZ, weefselstalen voor Sciensano. Er is dus enkel
een vergoeding in het KB voorzien voor bloedstalen.
• Jozef Hooyberghs (JH) geeft wel een pluim aan de
dierenartsen omdat er beduidend meer stalen werden genomen.
• Mieke vraagt of het opsturen van kadavers niet kan
vervangen worden door het opsturen van weefselstalen (we doen toch dikwijls een autopsie). Het
opsturen van de kadavers loopt nu veel vertraging
op en dit zou volgens ons een praktische en goedkopere oplossing zijn. Men zal het nakijken.

Bevraging sectororganisaties inzake hogere uniformiteit van de LCE’s-OCI’s.

tisch mogelijk te brengen.

Dit stond in het verslag als afgesloten actiepunt. Men bedoelde daar eigenlijk mee dat de vraag doorgegeven was en
er een analyse op was gevolgd, maar voor ons is dit natuurlijk
niet afgesloten omdat uit de resultaten van de analyse blijkt
dat er te grote verschillen zijn tussen de provincies.

Er wordt opgemerkt dat de besparing op de logistiek voor
een groot stuk verloren gaat door het inschakelen van een
professionele firma.

Enkel casuïstieken:
• een collega kon geen staal nemen (wegens afwezigheid
van de veehouder) en is een behandeling gestart. Nadien
heeft hij een staal genomen. Toch heeft hij een PV gekregen (niet in de provincie van de veehouder maar in de
provincie van zijn woonplaats) omdat er behandeld was
voor het staal genomen werd.
• in een bedrijf in O.-Vl. neemt een West-Vlaamse dierenarts drie stalen in een bedrijf met vier stallen. Voor O.-Vl
is dit OK (MB eist drie stalen) in W.-Vl. blijkbaar niet en
krijgt de dierenarts een PV.
• Glucose 30% mag in Antwerpen wel aanwezig zijn op het
bedrijf, in Limburg niet.

Het agentschap raadt de vaccinatie ten stelligste aan
(daarmee zitten ze op één lijn met de dierenartsen). De
Werkgroep Rund wil evenwel geen verplichting maar
raadt ook aan te vaccineren. Er is geen programma voor
eradicatie en men wil dit terug aankaarten in de WG
Rund om het standpunt te verduidelijken. Er is een duidelijke vraag van de landbouworganisaties dat dit door
de dierenarts aan de veehouder wordt toegestaan (voor
export is de vaccinatie door de dierenarts verplicht).

Wij vragen dus transparantie in en tussen de provincies.
Herman Vanbeckevoort merkt wel op dat de producten die
enkel IV kunnen gebruikt worden nergens op de bedrijven
mogen aanwezig zijn. Dit zal dus terug een vervolg krijgen.

Volgend jaar moeten de landen wel een monitoring uitvoeren.

Afscheid van directeur-generaal Jean-Marie
Dochy
DG Jean-Marie Dochy gaat andere horizonten opzoeken, hij wordt vervangen ad interim door Jos Dusoleil en
Elke Vincke.

Debriefing Webinar “Lokaal netwerk dierengezondheid”
Men vraagt de mening van de dierenartsen in verband met
de Webinar. Vanuit de organisatie wordt wel betreurd dat
deze formule de mogelijkheid tot sociaal contact (in het bijzonder tussen dierenarts en inspecteur) op een laag pitje zet.
Op de vraag naar de tevredenheid kwamen voornamelijk positieve antwoorden. Ook de punten die werden toegekend
waren een pluspunt. Volgend jaar zal dit waarschijnlijk weer
een fysieke vergadering zijn.
UPV had ook veel positieve commentaar ontvangen omwille van de onderwerpen en het voordeel van dit van thuis te
kunnen volgen. De vergadering in de namiddag houden zou
voor veel dierenartsen een betere oplossing zijn.
VeDa vond de enquête voor het attest een goed systeem,
maar vond dat de informatie met betrekking tot TB heel uitgebreid was om te kunnen behappen voor een dierenarts die
in de volle praktijk staat. Dit is een aandachtspunt voor de
mensen die daar dagdagelijks mee bezig zijn om dat zo didac-
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Opnieuw aanvragen om de eradicatie van BT
tegen 1 mei 2021.

Enkel economische druk (export) zal dit standpunt van
de landbouworganisaties kunnen veranderen volgens
het agentschap.

In 2020 was er een uitbraak in het Groothertogdom aan
de grens met België.
Wanneer België in de Animal Health Law (AHL) vrij wil
zijn moet er een dossier worden ingediend. Vaccinatie
is de tool om vrij te zijn maar wanneer het kan zonder
vaccineren is het ook goed. Gans de AHL heeft evenwel
vertraging opgelopen zodat de tijd voor de landen om
alles in wetgeving te gieten te kort is geworden en dat
daar dus een en ander fout loopt.
In dit punt komt terug de discussie over de vacaties boven water. Men wil dit op een horizontale manier bekijken maar dan moet er nog heel wat overleg gebeuren
met de betrokken diensten. Men antwoordt ook op onze
vraag dat deze zaken uitvoerig aan bod komen in de
werkgroepen en dat de dierenartsen best hier proactief
werken. We zullen dit in het vervolg dan ook met meer
strijdvaardigheid doen.

KB bedrijfsdierenarts: Vervangende dierenarts
bedrijfsbegeleiding
Het nieuwe KB wordt overlopen en de aanpassingen worden
besproken:
• de nieuwste versie staat in het teken van AHL wat wil
zeggen dat elke eigenaar van een dier zich moet laten
bijstaan door een dierenarts (artikel 25 AHL). In 1995
was dit al in voege voor de varkens, in 1999 voor rundvee en in 2008 voor de kippen. In het totaal gaat dit over

Auteur: Eigen verslaggeving VeDa - P. De Wilde
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•

er wordt voor alles rekening gehouden met de sanitair
verantwoordelijke en niet met de economische (vb integratoren).

KB bedrijfsdierenarts: onafhankelijke bedrijfsdierenarts
Wij vragen het woordje “onafhankelijke” toe te voegen
in het kader van de recente evoluties maar er wordt
geantwoord dat dit reeds bepaald wordt in het KB voor
erkenning van de dierenarts.

Bedrijfsbegeleiding voor bijen
Sanitel moet de kapstok maken maar dit zal niet van een leien dakje lopen omdat er nogal wat meningsverschillen zijn
tussen de imkers. Bij ons is een groep dierenartsen met kennis van de bijenteelt bezig om dit in orde te krijgen.

•
•

•
•

•

•
•
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35.000 beslagen. Omwille van dit grote aantal heeft
men de boot afgehouden voor schaap, geit, hert… enz.
Wanneer men die erbij neemt komt men tot 70.000 beslagen, maar dit zou te veel werk zijn, er is ook te weinig
epidemiologisch onderzoek voor deze diersoorten en ze
zitten in grote aantallen in de hobbysfeer. Er blijken ook
zeer veel wijzigingen in de contracten te zijn, met extra
werk per wijziging tot gevolg. Men kan die overdracht
ook niet doorgeven aan de provincies omdat het daartoe
beschikbare geld niet kan overgedragen worden.
het indienen van het contract gebeurt door de veehouder.
§9 is vernieuwd. De bedrijfsdierenarts moet al het epidemiologisch onderzoek zelf verrichten, dit is immers
programmeerbaar zodat een korte afwezigheid geen
probleem kan zijn. De bedrijfsdierenarts krijgt volledige
toegang tot Sanitel, De vervanger kan coderen.
voor langere afwezigheden zijn er oplossingen.
§13: bij sancties voor de veehouder zonder contract
(niet aangevraagd of te laat aangevraagd): dan kan het
bedrijf worden geblokkeerd.
§19: in de tekst staat: “er kan een vergoeding...”, maar wij
vragen om dat te vervangen door: “er wordt een vergoeding...” omdat het een opdracht is van de overheid en de
opdrachtgever dus moet betalen. Daar wordt op geantwoord dat de overheid bepaalde eisen kan stellen (als
voorbeeld een aankooponderzoek) waar de overheid
niet tussenkomt in de kosten, maar de kosten gedragen
worden door de veehouder. Wat niet door de veehouder
wordt betaald moet altijd binnen de beperking van de
begroting blijven.
AHL stelt vast wat de overheid moet doen en wat de exploitant moet doen, de staat kan betalen maar moet niet.
alles kan op papier of digitaal.
aankooponderzoek is een gereglementeerde opdracht
en moet dus worden uitgevoerd door de bedrijfsdierenarts.

Publiciteit immunologische middelen aan veehouders of particulieren
De dierenartsen zijn er van overtuigd, door hun ervaring met
de vaccins, dat het voor een veehouder quasi onmogelijk is
te oordelen over de kwaliteiten en het toepassingsveld van
een vaccin. Ze vragen dus dat het FAGG aan farma.be zou laten weten dat dit niet kan. Blijkbaar zou FAGG dit reeds aan
farma.be geantwoord hebben.

Euthanasie GHD: diergeneeskundige handeling

en twee maanden. AB mag niet worden achtergelaten voor
profylaxe. Metafylaxe is mogelijk na een diagnose.

•
Ik voeg hier een stukje van de persmededeling van juni 2018
in:
AMR: de nieuwe regels zorgen voor een beter gebruik van
antimicrobiële stoffen bij dieren door het gebruik van antibiotica te beperken voor dieren die nog niet ziek zijn maar
het wel kunnen worden, in het geval van:
• profylaxe: de uitzonderlijke toediening van antibiotica
aan één enkel dier, wanneer het risico op ziekte zeer
hoog is en de gevolgen ervan ernstig kunnen zijn - bijvoorbeeld na een operatie, en
• metafylaxe: de toediening van antibiotica aan een groep
dieren, bijvoorbeeld kuddes, wanneer het risico op een
bacteriële infectie of ziekte groot is en er geen passende
alternatieven voorhanden zijn
Een en ander is op het ogenblik voorwerp van discussie.

Nieuwe tuberculinatiewetgeving

We klaagden aan dat we niet tijdig ingelicht worden over
de gang van zaken en we dus voor voldongen feiten worden
gesteld en aan ons eisen worden gesteld waar we niet altijd
kunnen aan voldoen. JH wees terug op de werkgroepen
waarin we inspraak hebben.
Toen kwam boven water dat de labo’s een soort vademecum
samenstelden zonder dat wij hierover gegevens hadden. JH
was samen met ons hierover behoorlijk verontwaardigd. Hij
en wij eisten dat we hier wel bij betrokken worden. Ook het
idee dit vademecum naar buiten te brengen einde januari
kon in onze ogen, wegens te laat, geen genade vinden. Uit de
verdere discussie kreeg ik de indruk dat er tussen de onderscheiden labo’s nog heel wat meningsverschillen bestonden
en dat men nog niet gestart was met dit vademecum, wat bedenkingen geeft over het tijdig in orde zijn.

In het antwoord wordt gezegd dat euthanasie met gebruik
van een farmacologische stof een diergeneeskundige handeling is en dus niet door een leek mag worden uitgevoerd.
Een dier schieten is geen diergeneeskundige handeling en
als dusdanig niet voorbehouden voor de dierenarts. Blijft natuurlijk het punt van dierenwelzijn.

De dierenartsen denken ook dat dit systeem met gamma
interferon bij een uitbraak waar zeer veel bedrijven moeten
bemonsterd worden een logistieke ramp wordt.

Het FAGG is hiermee bezig en stelt dat het moeilijk is om een
modus vivendi te vinden tussen de richtlijn (art. 105) en het
depot op het bedrijf. Ze zijn bezig met een implementering
van de richtlijn in de wetgeving. AB mag enkel op het bedrijf
zijn voor de duur van de behandeling. Dit was voorzien voor
5 dagen. In België heeft men dit opgetrokken tot 3 weken

•

•

•

Was reeds een beetje behandeld bij het punt Webinar.

Wij klagen aan dat het een gebruik wordt bij de veehouders om zelf euthanasie uit te voeren bij zieke dieren.
We zien eveneens een discrepantie tussen wetgeving
op de diergeneeskunde waarin staat dat euthanasie
een diergeneeskundige handeling is en de wetgeving in
Vlaanderen waar in acute gevallen (maar dit wordt heel
breed geïnterpreteerd) een dier door een leek mag worden gedood. Wij hebben in dit opzicht ook vragen over
het dierenwelzijn. We zijn ook verwonderd dat hierop
geen reactie van DWZ of FAVV is gekomen.

Geneesmiddelenvoorraad bij de veehouder: toekomst ?

Varia:

•

•

Er is bij vossen hondenziekte vastgesteld (GentBrussel). Men tilt daar niet te zwaar aan omdat de
meeste honden gevaccineerd zijn. Waarschijnlijk
komt het meer voor dan er ontdekt worden (meer
info op de website van leefmilieu Brussel).
AVP: gaat in de goede richting: Europese zones
zijn opgeheven. OIE (Office International des Epizooties) zal hopelijk op korte termijn ook OK zijn.
Verhoogde waakzaamheid en staalname blijft. Er
zijn wel haarden in drie regio’s in Duitsland nabij de
grens met Polen.
Vogelgriep is er in gans West- en Noord-Europa:
er zijn sanitaire maatregelen genomen en in voege.
Er waren enkele gevallen bij wilde vogels langs de
kust en rond Gent. Er is één haard bij braadkippen
(Menen), maar met de winter voor de deur vreest
men meerdere haarden te krijgen. Zie ook p51.
AHL heeft veel vertraging opgelopen. Normaal
komt het in voege op 21 april 2021 maar de nationale wetgeving zal tegen die tijd nog niet zijn geïmplementeerd. Tegen de zomer zullen een viertal
besluiten in orde zijn.
Vraag van de dierenartsen: de dierenarts die een
staal heeft genomen moet door FAVV verwittigd
worden als er een uitbraak is van een ziekte. Wat is
hiervoor de procedure? Soms gebeurt dit niet.
Antwoord: soms staat de naam van de dierenarts
niet op het staal (staal wordt door eigenaar aan het
labo bezorgd). Sciensano weet dus niet altijd van
welke dierenarts het staal komt.
Vals positieve brucellose gevallen. Deze gevallen
waren bij verder onderzoek negatief op serologie.
De reden is te zoeken in een te lage specificiteit van
een lot Elisa testkits. De specificiteit is nooit 100%
maar nu waren ze te laag maar nog net binnen de
norm .

😀

Eigen verslaggever VeDa - Piet De Wilde

Wanneer de dierenarts correct monsters neemt en de rest
overlaat aan de verantwoordelijke is hij normaliter zijn plicht
nagekomen.
In 2021 zal er nog geen algemene screening zijn van de bedrijven aan de hand van de IBR bloedname.
Er wordt gevraagd om de vragen en antwoorden van de webinar te publiceren. Antwoord: begin januari zullen die op de
website staan.
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Verslag van de zesmaandelijkse vergadering
Voorafgaande toelichting

•

Door omstandigheden, de afwerking van de
fusie VDV-IVDB, wordt onderstaand verslag
nu pas in de eerste VeDaScoop gepubliceerd. Ondertussen blijven wij natuurlijk
niet stil zitten. Er was de ‘rel’ in de LCE W.-Vl.
waar VeDa met succes is tussengekomen.
De bezorgdheden van de BMO’s werden op
20 januari aan Minister David Clarinval zelf
voorgelegd. Verder lijkt het er sterk op dat
de manier waarop de DMO’s het dierenwelzijn in de slachthuizen helpen bewaken
aan een update toe is, zoals reeds voorspeld
vanaf het begin. Wij doen er alles aan om
daar ook onze zeg in te hebben. Over al deze
zaken horen jullie binnenkort meer via de
kanalen van VeDa.

•

Tweemaal per jaar organiseert het FAVV een overlegvergadering met de beroepsverenigingen van dierenartsen. Hier
vind je een verslag van de vergadering van 4 nov 2020, toen
nog met vertegenwoordigers van IVDB en VDV.
De zesmaandelijkse vergaderingen van DG Controle van het
FAVV met de beroepsorganisaties van dierenartsen heeft
normaal plaats op het FAVV hoofdbestuur in Brussel maar
deze keer werd beslist deze online te laten doorgaan via Skype.
Online is wat behelpen: op één uitzondering na zette niemand zijn camera aan, de mensen van het FAVV zaten achter
een foto-wall. Jammer, want in discussies is de gezichtsuitdrukking onderdeel van het verhaal. Een moderator was er
ook niet wat soms aanleiding gaf tot lichte chaos. Op een bepaald moment waren er 13 deelnemers maar niemand werd
voorgesteld dus hier volgt slechts een beperkte opsomming:
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voor het FAVV: Jos Dusoleil, Lieven Vandemeulebroecke, Paul Mullier, Delphine Loose, Leen Derycke.
voor de dierenartsen: Paul Vandevelde, Carlo Pluymers,
Chris Landuyt (BOP = Beroepsorganisaties/Organisations Professionelles met in Vl. IVDB en VDV) en Sophie
Maréchal (UPV). Koen Rogge was verontschuldigd.

De voornaamste punten worden hieronder besproken. Tussendoor werd door Leen Derycke van het FAVV een presentatie gegeven over de ontwikkeling van een mogelijkheid
voor BMO's om toegang te krijgen tot verschillende operatorgegevens (dashboard).

Financieel:
Door de jaarlijkse indexering stijgt het uurloon voor 2021
naar 46,48€ en de TRACES-certificaten naar 11,73€. Daarnaast wordt op iedere vergadering door BOP een extra
bijkomende stijging gevraagd maar die wordt telkens afgewezen wegens geen budget. De beloofde verhoging van het
uurloon tot het niveau dat Dierenwelzijn betaalt (49,126€)
zit ook op de lange baan, niet geheel onverwacht…
Net als de gelijkschakeling van het BTW-tarief voor sector
PRI (nu 6%) en sector TRA (nu 21%)…
Wat betreft de TRACES-regeling: in de nabije toekomst zal
volgens een EU-regeling het niet meer mogelijk zijn om na
24u een certificaat te laten valideren in TRACES.

•

in dezelfde regio zijn slechts 1 keer meegeteld) waarvan
26 opdrachten uitvoeren in meerdere LCE’s
ANT: 144 BRU: 13 OVB: 127 VLI: 54 WVL: 147
Wallonië:
136 BMO’s (BMO’s die voor verschillende LCE’s werken
in dezelfde regio zijn slechts 1 keer meegeteld) waarvan
18 opdrachten uitvoeren in meerdere LCE’s
BNA: 33 BRU: 13 HAI: 40 LIE: 56 LUN: 24

Bijkomend werd door ons ook gevraagd hoeveel slachthuizen er zijn per LCE en de verdeling per diersoort. Dit zal ons
achteraf bezorgd worden.
Het is vooral in de LCE Antwerpen dat er BMO’s tekort zijn.
Er worden op regelmatige basis aanwervingen van BMO’s
gedaan, dit jaar (2020) 2 keer met tot nu toe volgend resultaat in Vlaanderen: in januari 33 kandidaten waarvan 20
aanvaard en daarvan hebben er 13 een RO getekend en 7
een UO. Geen enkele niet dierenarts werd aanvaard.
De tweede oproep loopt nog tot eind deze maand (nov 2020).

Procedure 4:
‘Toekenning, uitvoering en controle op de uitvoering van de
opdrachten’
Hierin komt het 114 u quotum aan bod waarover op 13 mei
al overeengekomen was dat het maximum van 114 uren
niet mag overschreden worden voor de LB II, IV en IX tenzij
noodwendigheid, en dat er geen maximum bepaald wordt
voor de andere LB. Dit zal in voege gaan op 01/01/2021, tot
dan is de oude regeling van toepassing. Dus BMO’s die keuren én inspecties/export doen kunnen in 2020 nog beperkt
worden tot 114u.

BMO’s:

In procedure 4 is er eindelijk wat begrip voor de BMO’s van
sector TRA die soms voor een gesloten deur staan. Daarom wordt de volgende regeling voorgesteld: ‘De BMO’s
mogen, voor bezoeken “gesloten deur”, een uur prestaties en
verplaatsingskosten inbrengen met maximum 5% van hun inspecties Transformatie (= 1 op 20).’ Deze regeling gaat in vanaf 01/01/2021 met volgende bijkomende voorwaarden: ‘de
BMO zorgt dat hij/zij voldoende informatie heeft over de
operator alvorens hij op inspectiebezoek gaat, op het einde
van de maand stuurt de BMO een e-mail naar de LCE met
volgende gegevens: VEN-nummer van de operator(en), de
dag en het uur van vaststelling dat niemand aanwezig is.’

Over de aantallen en aanwervingen werden ons volgende
gegevens verstrekt:
• Vlaanderen:
452 BMO’s (BMO’s die voor verschillende LCE’s werken

Een extra mogelijkheid van opwaardering/compensatie voor
sector TRA door ons voorgesteld: ‘De tijd betalen om naar bedrijf te rijden en terug’.

Dus zijn er 2 keuzes als alternatief voor de BMO’s:
Ofwel blijft het FAVV 11,73 € (2021) betalen indien het certificaat binnen de 24u in TRACES ingevoerd wordt (zoals
voorheen) ofwel wordt de validatie in TRACES bij de operator gedaan (stemt ongeveer overeen met 15’ extra ter plaatse). De voorkeur van het FAVV zal vermoedelijk gaan naar
de tweede mogelijkheid (kost FAVV niets, operator betaalt).

BMO’s van sector TRA mogen hun inspecties niet aankondigen, dit is zelfs sedert dit jaar ingevoegd in hun uitvoeringsovereenkomst. Opvallend is dat voor inspecteurs/
controleurs een andere regeling geldt: ‘Werkwijze te hanteren bij operatoren die moeilijk/nooit te bereiken zijn : ‘algemeen
principe…een voorafgaande kennisgeving, strikt gelimiteerd tot
de noodzakelijke minimumduur, mag tot zover deze de doelstelling van de controle niet in het gedrang brengt… Als de operator
slechts sporadisch aanwezig is en er twee ijdele pogingen ondernomen werden, mag een controle worden aangekondigd’. Er zou
een gelijkschakeling moeten zijn want inspecties zijn inspecties, zowel voor BMO’s als voor C/I…

Keuring slachthuizen:
BMO’s die zowel keuren als andere opdrachten uitvoeren
zoals exportcertificatie en/of inspecties TRA vinden soms
moeilijk vervangers. Waar ligt de prioriteit?
Er is geen verschil in prioriteit tussen deze opdrachten, allemaal even belangrijk. Wel is het nog altijd zo dat exportcertificatie minimum 24u op voorhand moet aangevraagd
worden. Het kan niet dat keurders in allerijl de band moeten
verlaten voor een exportcertificatie en geen vervanger hebben.
Er zijn keurders die alleen AM of alleen PM keuren. Die mogen ook hun 114u presteren, of ze eventueel toch beperkt
worden in hun opdrachten hangt af van de situatie in de lokale LCE.

Dierenwelzijn-Vlaams Gewest:
Inzake de ‘samenwerking’ met de DMO’s van DWZ
zijn de bevoegdheden duidelijk afgebakend: de BMO’s
van het FAVV zijn aangeduid in het slachthuis voor de
PM keuring en voor de AM keuring, met inbegrip van
dierenwelzijn in de transporten en de slachting zelf. Bij
vaststelling van niet-conformiteiten in verband met dierenwelzijn moeten zij het Vlaams Gewest informeren.
De BMO’s van het Vlaams Gewest voeren controles uit
van de infrastructuur van de slachthuizen (stallen) en op
het vlak van dierenwelzijn. Zij hebben een globale aanpak qua dierenwelzijn in de slachthuizen. De BMO’s van
het FAVV worden hiervan op de hoogte gebracht. De
DMO van DWZ mag niet PM op de slachtvloer komen.
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Adminlight CDMO:
De dienstnota over het inbrengen van de gegevens door de
BMO’s wordt aangepast.
Er wordt verduidelijking gevraagd in verband met de pauzes
aangezien de procedure op dat vlak aangepast werd in die
zin dat keurders die een significante pauze wensen te nemen
zich moeten uitschrijven. Significant wil zeggen meer dan 15
minuten. Die pauzes zijn eerder ‘toevallig’ te noemen, niet
echt gespecifieerd (o.a. sanitaire stops,…). Er werd gezegd
dat dit geen aanleiding mag geven tot een gestructureerd
systeem van pauzes nemen.

COVID-19:
Corona kwam natuurlijk ook aan bod. Wij vroegen ons
af wat er gebeurt als een BMO positief test in het slachthuis of elders. Verplichte quarantaine? Mogelijkheid
om bepaalde zaken te verplichten zoals temperatuur
controle bij start, mondmasker FFP2, na verlof 7 dagen
extra quarantaine…?
Het blijft een onzekere situatie die elk moment kan wijzigen. Er wordt verwezen naar de laatste update die te
vinden is op Intranet CDMO.

Opleidingen:
Inzake opleidingen was ons standpunt, geformuleerd in mei:
‘Opleidingen met fysieke aanwezigheid die geannuleerd werden
omwille van COVID-19 zullen, gezien het verloop van de crisis, dit jaar niet meer georganiseerd worden. Zoals de zaken nu

HYGIENISTEN

evolueren is de kans daarbij heel groot dat ook volgend voorjaar
(2021) deze vorm van opleiding geven niet beschikbaar zal zijn.
Op die manier zal het voor de BMO’s wel heel erg moeilijk worden
om aan de momenteel gestelde eisen inzake opleiding te voldoen.
Het volgen van BTSF-opleidingen wordt gesuggereerd. Volgens
ons is een minimale vereiste dat opleidingen moeten beschikbaar
zijn in de moedertaal en daaraan voldoen die BTSF-opleidingen
niet. Indien er in de toekomst wel online opleidingen in het Nederlands beschikbaar zouden komen dan gebeurt dat best op een
manier dat de BMO’s die op een voor hen passend tijdstip kunnen
volgen vermits dit tijdens hun werkuren vaak bijna onmogelijk is
en tot bijkomend financieel verlies leidt.
Op grond van voorgaande dringen wij er met stelligheid op aan
om, bij gebrek aan opleidingsmogelijkheden (geen fysieke opleidingen en geen aanvaardbare online opleidingen), het jaar 2020
te beschouwen als een jaar zonder opleidingsverplichtingen omwille van overmacht. Dit zou betekenen dat een jaar overgeslagen wordt, met andere woorden voor wie 2020 het derde jaar
van de raamoverkomst was zou dit nu 2021 worden. De reeds gepresteerde opleidingsuren in 2020 kunnen meegenomen worden
naar 2021. Dit laatste is dan eerlijk ten opzichte van die BMO’s
die reeds helemaal in het begin van het kalenderjaar opleidingen
gevolgd hebben.’

toch blijft er nog heel wat werk aan de winkel op dat gebied.
Voor sector TRA hadden we een specifiek voorstel geformuleerd:
‘Op het einde van elk jaar wordt aan de BMO's werkzaam voor
LB 7 in sector TRA de oplijsting van de bedrijven bezorgd voor
het volgend jaar met vermelding hoelang de BMO daar al actief
is (controle en/of certificatie). Er is begrip voor wijzigingen tijdens het jaar omwille van de noodwendigheden van de dienst
(zwangerschap, stopzetting, nieuwe BMO's,...) maar die worden
minimaal aangekondigd met de reden ervoor. Tussentijdse wijzigingen omwille van kostenoptimalisatie voor het FAVV (kilometers,…) zijn geen reden voor tussentijdse rotatie.’
Daar werd ook niet op in gegaan. Daarvoor werden de bestaande richtlijnen nog eens aangehaald:
‘PRI om de 5 jaar en TRA om de 3 jaar, 2 maanden op voorhand de BMO inlichten van de rotatie behalve wederzijdse
overeenkomst of overmacht, geen overzicht op voorhand
naar de operatoren, efficiënte verdeling op basis van woonplaats, FAVV geeft opdrachten en geen vaste aanstellingen,
rotatie voorkomt bedrijfsblindheid, in regio’s waar de beschikbaarheid van de BMO’s beperkt is, moet de rotatieperiode een richtlijn zijn en rotatie over drie jaar is al effectief
in TRA’

VERSLAG

Slotbeschouwing:
De aandachtige lezer zal opgemerkt hebben dat we
niet veel ‘binnengehaald’ hebben. Daarvoor moeten de
beroepsorganisaties wel een achterban hebben die ons
steunt en bereid is te volgen. En dat hebben we op dit
moment (nov 2020) niet.
Getuige hiervan het ‘experiment’ van deze zomer: Minister Weyts en zijn eigen inspectiedienst voor dierenwelzijn. 84 dierenartsen kwamen hier voor in aanmerking.
Gans de zomer hebben we op heel regelmatige basis die
84 DMO’s geïnformeerd en gesensibiliseerd met onze
bezwaren: nl. bij het opstellen van dit project of van het
contract werden geen beroepsverenigingen betrokken,
het project was (en is nog altijd) amateuristisch georganiseerd, kraakt langs alle kanten, is niet duurzaam (geen
lang leven beschoren) én het contract voldoet niet. Alle
elementen waren dus aanwezig om een front te vormen
om zo de minister te verplichten met ons aan tafel te
gaan zitten.
Uitkomst: 51 dierenartsen hebben getekend en het project is van start gegaan…
Hopelijk slaagt VeDa na nieuwjaar erin om meer dierenartsen te mobiliseren…

Daar wordt niet op ingegaan door de MOC met als argumentatie dat er opleidingsmogelijkheden genoeg zijn: gratis
BTSF-opleidingen (niet in het Nederlands!), eigen FAVV-opleidingen, webinar DGZ-netwerk,…) en voorlopig wijzigt dus
het systeem van opleidingen dat deze zomer door het FAVV
werd voorgesteld niet: de termijn om het quotum van 12
opleidingsuren in 2020 te behalen werd verlengd tot 30 juni
2021. Er moeten minimaal 6 opleidingsuren gevolgd worden
in 2020, het resterende aantal opleidingsuren van 2020 ten
laatste tegen 30 juni 2021. Daarbovenop komen dan nog de
12 opleidingsuren die minimaal vereist zijn voor 2021.
Het quotum van 50 opleidingsuren per 3 jaar blijft ongewijzigd. Als het derde jaar van de raamovereenkomst in 2020
aangevat is en dit jaar het quotum niet kan behaald worden
is er nog tijd tot ten laatste 30 juni 2021 om het urenquotum
toch nog te halen. De resterende uren moeten gevolgd worden bovenop de vereiste uren voor de nieuwe cyclus van 3
jaar.
Het is duidelijk dat hier het laatste woord nog niet over gezegd is als de corona-epidemie volgend jaar niet vlug onder
controle geraakt.

Rotatie:
Routine-rotaties werden dit jaar normaal uitgevoerd ondanks onze bezwaren hiertegen maar nu heeft men blijkbaar
wel ingezien dat rotatie naar een ander slachthuis op dit moment extra risico’s creëert die moeten vermeden worden. In
het kader daarvan werd op de vorige vergadering in mei door
ons sterk de nadruk gelegd op het feit dat de communicatie
(over rotaties, maar ook in het algemeen) beter moet, maar
28
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Onverdoofde castratie
van biggen:
wat zijn de alternatieven?
Eigen verslaggeving VeDa – Mieke Boone

Sinds jaar en dag is het in de Belgische varkenssector de gewoonte om
beerbiggen te castreren, dit vooral
om berengeur in vlees te voorkomen.
Deze onaangename geur, veroorzaakt
door androstenon, skatol en indol,
komt voor bij ongeveer 4% (afhankelijk van verschillende factoren zoals
ras, slachtgewicht…) van de slachtrijpe
intacte beren. Dit is slechts een klein
deel, maar aangezien deze berengeur pas duidelijk wordt bij
verhitten van het vlees, is

het niet eenvoudig om bij het slachten
al een onderscheid te maken. Daarom
werden dus tot voor kort alle mannelijke dieren voor de leeftijd van 7 dagen
door de varkenshouder (onverdoofd)
gecastreerd. Deze situatie was vergelijkbaar in de meeste Europese landen,
zodat 83% van de mannelijke varkens
populatie in de EU gecastreerd werd.
Uitzonderingen hierop zijn het VK en
Ierland, waar castratie van biggen bij wet verboden is, en
landen waar varkens aan

een lager gewicht geslacht worden zoals Spanje en Portugal.
Het onverdoofd castreren van beerbiggen staat al lang ter discussie. In
2010 werd de “Europese Verklaring
voor alternatieven voor chirurgische
castratie van varkens” ondertekend,
waarin overeengekomen werd om
vanaf 1 januari 2018 niet langer chirurgisch te castreren. Bij gebrek aan
alternatieven of voldoende onderzoek
hierrond werd deze datum echter alsmaar verder opgeschoven. Daarom begonnen verschillende kwaliteitslabels
zelf bijkomende maatregelen i.v.m. de
castratie van biggen op te leggen. In
België vallen de overgrote meerderheid van de varkensbedrijven onder
kwaliteitslabels zoals Certus en Codiplan Plus (vanaf 2021 samen BePork),

Door twee inentingen
worden antistoffen
opgewekt tegen GnRF.
Colruyt… zodat deze maatregelen toch
al een grote invloed hadden op de Belgische markt. Zo is bv. Colruyt volledig afgestapt van castratie en zet het
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in op immunocastratie (zie verder). In
geval van BePork, dat met voorsprong
het grootste kwaliteitslabel in ons
land is, worden de maatregelen afgestemd op de wensen van het Duitse
kwaliteitssysteem QS. BePork en QS
hebben een onderlinge overeenkomst
waardoor deze kwaliteitssystemen als
gelijkwaardig worden beschouwd en
export vanuit België naar Duitsland (dé
grootste exportmarkt voor varkensvlees binnen Europa) mogelijk is. Op
aangeven van QS wordt al sinds 2011
verplicht pijnbestrijding toegepast bij
castratie van biggen die onder BePork
vallen. Recenter werd beslist dat voor
alle biggen binnen QS vanaf 1 januari
2021 ook verdoving moet worden toegepast bij deze castratie. Naar aanleiding hiervan werd een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers
vanuit heel de varkenskolom, met als
doel om een gelijkwaardig alternatief
voor onverdoofde castratie uit te werken zodat de export naar Duitsland niet
in het gedrang komt. Het resultaat van
dit overleg werd, ondertekend door de
vertegenwoordigers, overhandigd aan
de overheid als een “advies”.
Aangezien al verschillende alternatieven voor onverdoofde castratie gangbaar zijn in de Belgische varkenshouderij, werd al snel besloten om niet op
één alternatief in te zetten. Na afweging van alle praktische, economische
en commerciële aspecten werden het
houden van intacte beren, vaccinatie
tegen berengeur en chirurgische castratie onder verdoving met post-operatieve pijnstilling als haalbare alternatieven weerhouden. Hierbij mag niet
vergeten worden dat het uiteindelijke
doel is om de chirurgische castratie van
biggen volledig te bannen, maar dit is
in de huidige situatie helaas nog niet
haalbaar.

Het houden van intacte beren wordt vandaag al toegepast, maar is slechts
voor een deel van de markt bruikbaar. Problemen hierbij zijn de kans op verhoogde agressie en letsels bij de dieren en de beperkte afzetmarkt. Na de
Brexit is dat laatste probleem nog wat groter geworden. Om dit alternatief
verder te kunnen uitbouwen moeten er eerst en vooral nog vorderingen gemaakt worden in betrouwbare detectie van berengeur. Momenteel worden
vooral sensorische methodes van detectie gebruikt, door middel van getrainde experten. Om echter een “online” detectiemethode te hebben, zal moeten overgeschakeld worden op chemische detectie. Hierbij zijn de grootste
uitdagingen om een geautomatiseerd systeem te vinden dat én bruikbaar is
in slachthuisomstandigheden én het hoge tempo van de slachtlijn aankan.
Onderzoek hiernaar is volop lopende en enkele beloftevolle methodes worden uitgetest en verder geoptimaliseerd, maar zijn momenteel nog niet praktijkrijp.

De vaccinatie tegen berengeur of immunocastratie is een alternatief waarbij
de big niet meer chirurgisch gecastreerd wordt, maar waarbij door twee inentingen antistoffen worden opgewekt tegen GnRF. Hierdoor wordt de puberteit van de beer en bijhorende productie van androstenon uitgesteld. Aangezien androstenon de afbraak van skatol en indol in de lever remt, wordt door
immunocastratie ook indirect de opstapeling van deze componenten in het
vet verlaagd. Ook agressief gedrag en dekgedrag verminderen na de tweede
vaccinatie. Dit is op zich een heel goede methode om berengeur te voorkomen, op voorwaarde dat de vaccinatie en daaropvolgende controle van de
testes volledig correct worden uitgevoerd. Controle op berengeur aan de
slachtlijn kan daarom als extra back-up aan te raden zijn. De grootste twijfel
omtrent deze methode zit momenteel bij de retailers: hoe zal de klant reageren op deze inspuitingen en zal hij dit vlees aanvaarden? Is er wel voldoende
afzetmarkt voor? Goed informeren van de klant lijkt dus noodzakelijk. Maar
aangezien Colruyt al jaren met immunocastratie werkt en bijvoorbeeld ook
Australië en Nieuw-Zeeland bijna uitsluitend op dit systeem
inzetten, zijn deze twijfels mogelijk ongegrond. Ook grote
afnemer Duitsland lijkt het vlees van immunocastraten
meer en meer te aanvaarden.

Verschillende kwaliteitslabels
leggen zelf m
 aatregelen op
m.b.t. castratie van biggen.
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Het laatste alternatief, chirurgische castratie onder verdoving, is ook het meest discutabele. In België moet elke
vorm van verdoving, zowel lokaal als algemeen, door
een dierenarts toegepast worden. Naar de werklast van
de dierenarts toe zou het uitvoeren van elke castratie van
elke beerbig een behoorlijke uitdaging worden, maar onhaalbaar is het niet. Toediening van lokale verdoving bij
de biggen door de dierenarts wordt bv. in Noorwegen
toegepast, waar de varkensstapel wel veel minder uitgebreid is dan bij ons. Het luidste protest voor deze manier
van werken kwam echter van de vertegenwoordigers van de
veehouders zelf, die het betalen van de dierenarts voor dit werk
economisch niet haalbaar vinden. Zij ijverden voor een aanpassing van de
wetgeving, zodat de veehouder zelf de verdoving kan toepassen, zoals nu al in
enkele landen het geval is. Zo mag in Denemarken de veehouder, na een korte
opleiding, zelf met procaïne aan de slag, terwijl hij in Nederland en Duitsland
een algemene verdoving met respectievelijk CO2 en Isofluraan mag toepassen. In de werkgroep waren echter weinig voorstanders van de toepassing
van gasanesthesie, omdat hier omtrent dierenwelzijn nog serieuze twijfels
bestaan. Ook de controleerbaarheid van een dergelijke methode is heel beperkt. De praktijk in Nederland leert dat de installatie dikwijls onder een
dikke laag stof staat terwijl de gasflessen op wonderbaarlijke wijze toch leeg
geraken. Daarom werd in het overleg vooral naar de werkwijze in Denemarken gekeken. De controle hierop zou gebeuren op dezelfde manier als nu de
controle op pijnstilling na castratie gebeurt: het aantal aangekochte flessen
wordt vergeleken met het aantal gecastreerde dieren. Elke praktijkdierenarts
in de varkenssector kent echter wel gevallen waar deze telling op zich volledig klopt, maar waar de pijnstillers in het beste geval aan andere zieke biggen
of zeugen wordt toegediend, of in het slechtste geval in een hoekje in de kast
staan tot ze vervallen. Deze manier van controle is dus allesbehalve sluitend
en aangezien de dierenarts verantwoordelijk is voor alle medicatie die op een
bedrijf wordt verschaft, kan dit in het geval van inspuitbare anesthetica grote
gevolgen hebben. Daarnaast zet een toelating voor deze ene indicatie al snel
de deur open naar allerlei andere toepassingen die de veehouder maar al te
graag zonder de tussenkomst van de dierenarts zou uitvoeren (denk maar aan
bv. onthoornen bij kalveren). Om deze redenen hebben de dierenartsenorganisaties dan ook direct hun veto gesteld voor deze manier van werken, dit tot
onbegrip van alle andere partijen. Na vele verwijten het overleg ‘volledig te
blokkeren’ en ‘de export in gevaar te brengen’, werd er door de dierenartsen
een alternatief voorgesteld nl. de lokale topicale verdoving. Door middel van
een verdovende spray of gel kan een voldoende lokale anesthesie bekomen
worden om de castratie op een diervriendelijke manier te laten verlopen.
De wetgeving zou dan ook in die zin kunnen aangepast worden zodat enkel
topicale verdoving door de veehouder mag toegepast worden en inspuitbare
anesthetica verboden terrein blijven. De risico’s op misbruik zouden bijgevolg
ook miniem zijn. Een dergelijk product dat in Australië en Nieuw-Zeeland al
in gebruik is voor castratie van lammeren, heeft momenteel een Europese
registratieprocedure lopen voor gebruik bij castratie van beerbiggen. Indien
dit product niet tijdig geregistreerd zou zijn, kunnen via het cascadesysteem
producten uit de humane geneeskunde met een gelijkaardige werking tijdelijk toegepast worden. Een degelijke opleiding van de veehouders blijft ook
met deze producten noodzakelijk. De bedrijfsdierenarts zou hierin zeker ook
een rol kunnen spelen. Deze manier van werken bleek voor alle belanghebbenden een goed alternatief en werd unaniem goedgekeurd.
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Er wordt intensief
ingezet op de
toestemming
voor toepassing
van topicale
producten door
de veehouder.

Uiteindelijk werd een verklaring waarin alle partijen de drie bovengenoemde alternatieven ondertekenden, in
de loop van 2020 overhandigd aan de
bevoegde instanties FAVV en FAGG.
Tot op vandaag is er echter nog geen
aanpassing van de wetgeving gebeurd,
terwijl de verplichting tot verdoving bij
castratie wel al opgenomen is in verschillende lastenboeken. In geval van
BePork is er een overeenkomst met QS
dat er in de eerste 2 maanden nog mag
gewerkt worden op de huidige manier
(enkel pijnstilling). Er wordt intussen
intensief ingezet op de registratie van
het product en de toestemming voor
toepassing van topicale producten
door de veehouder. In de loop van
deze periode zal QS ook samen met
de andere partners (o.a. Nederland en
Denemarken) een positieve lijst opstellen van hoe “verdoving” mag ingevuld worden voor biggen die onder het
QS-systeem vermarkt worden. Voor
de varkens onder Porc d’Antan (Carrefour) wordt in afwachting van een
wetswijziging gevraagd toch al verdoving te laten toepassen door de dierenarts, die daar ook voor vergoed zal
worden. Wanneer deze wetswijziging
en de registratie van de nodige producten zal rond zijn is nog niet bekend. To
be continued…

Tulathromycine

Opgelucht ademhalen

• Twee concentraties, zowel voor jonge als volwassen dieren.
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• Geproduceerd in een EMA/FDA goedgekeurde productielocatie met hoogste kwaliteitsstandaard.
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Monothioglycerol 5 mg Heldere, kleurloze tot licht gekleurde oplossing. INDICATIE(S): Rund: Behandeling en metafylaxe van respiratoire aandoeningen bij het rund (BRD) die geassocieerd zijn met Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni en Mycoplasma bovis die gevoelig
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dieren, inclusief geïsoleerde rapporten) Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. DOSERING 100 mg/ml: Rund: Subcutaan
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geïnjecteerd wordt. Varken: Intramusculair gebruik. Een eenmalige intramusculaire injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml/40 kg lichaamsgewicht) in de nek. Voor behandeling van varkens zwaarder dan 80 kg lichaamsgewicht dient de dosis zodanig te
worden verdeeld dat er op één plaats niet meer dan 2 ml geïnjecteerd wordt. Schaap: Intramusculair gebruik Een eenmalige intramusculaire injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml/40 kg lichaamsgewicht) in de nek. DOSERING 25 mg/ml: Intramusculair
gebruik. Een eenmalige intramusculaire injectie van 2,5 mg tulathromycine/kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1 ml/10 kg lichaamsgewicht) in de nek. Voor behandeling van varkens zwaarder dan 40 kg lichaamsgewicht dient de dosis zodanig te worden verdeeld dat er op één plaats niet
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Vanaf 1 februari is het, zoals reeds lang
aangekondigd, (zo goed als) gedaan met
tuberculineren, zowel bij aankoop, winterwerking als opvolging van haarden en contactbedrijven. Het bewakingsprogramma
zal vanaf dan niet langer via tuberculineren verlopen maar op basis van bloedonderzoeken.
Het doel van het toezicht is te zorgen voor
de opvolging van risicobedrijven (gerichte bewaking) en om elk jaar 1/5de van de
runderbeslagen te controleren (standaard
bewaking), buiten de bedrijven die reeds
op tuberculose worden gecontroleerd,
met uitzondering van de mestkalverbedrijven en de mestbedrijven zoals gedefinieerd in het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding
van infectieuze boviene rhinotracheïtis.

TBC bewaking:

nieuwe wetgeving ging
van start op 1 februari 2021
Auteur: eigen verslaggeving VeDa – Danny Coomans – 19 januari 2021

Waar mogelijk wordt de bemonstering tijdens de wintercampagne georganiseerd.
De serologische screening op tuberculose
wordt uitgevoerd op dezelfde monsters
als deze die zijn afgenomen in het kader
van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van
infectieuze boviene rhinotracheïtis, op
voorwaarde dat zij voldoen aan de vereiste criteria.

Bestrijding van rundertuberculose:
nieuwe reglementering
De tekst voor het volledige ‘VADEMECUM Bestrijding van rundertuberculose: nieuwe reglementering’ is op het moment van het ter perse gaan van deze VeDaScoop nog niet definitief. Wij verwijzen je graag naar de toekomstige VeDa website www.veda.vlaanderen
waar je de nodige updates zal vinden zodra die beschikbaar zijn. Hieronder vind je alvast
een - weliswaar ruime - samenvatting van het Vademecum. De weggelaten passages zijn
van toepassing voor FAVV, Sciensano en DGZ. Wat we hebben overgehouden zijn de richtlijnen voor de dierenarts die de staalname moet uitvoeren. Brandend actueel en nieuw.
Op p41 tenslotte vind je het gemeenschappelijk standpunt van de dierenartsenverenigingen (VeDa/ NDP & UPV) op de tekst.
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Voor melkveebedrijven die testen uitvoeren op melk voor
het behoud van het I3-statuut en het verkrijgen/behoud van
het I4-statuut, moet dus om de 5 jaar een bloedname worden
gepland.

De bewaking op rundertuberculose bestaat
uit 6 onderdelen.
1. Standaard bewakingsprogramma.
2. Bewakingsprogramma dat van toepassing is voor
runderen die afkomstig zijn uit een regio die niet
officieel vrij is van tuberculose.
3. Bewakingsprogramma dat moet worden uitgevoerd in de bedrijven waarvoor een rund verdachte
tuberculoseletsels bij de autopsie heeft vertoond.
4. Bewakingsprogramma dat moet worden uitgevoerd in bedrijven waar de verdenking van besmetting met het tuberculose-agens in het voorgaande jaar is opgeheven.
5. Bewakingsprogramma dat moet worden uitgevoerd in vrijgegeven bedrijven nadat deze als
haard werden verklaard.
6. Bewakingsprogramma dat moet worden uitgevoerd in bedrijven die het voorwerp van een gedeeltelijke screeningbeoordeling hebben uitgemaakt met een gunstig resultaat.

Voor details van deze onderdelen verwijzen we naar het vademecum over de toepassing van deze wetgeving. Je vindt
die, zodra deze beschikbaar zal zijn tenminste, op onze toekomstige website www.veda.vlaanderen. Een beslag kan
slechts voor één onderdeel worden geselecteerd. De diagnostische methoden die bij het toezicht worden gebruikt,
zijn de volgende niet-bacteriologische tests:
• De ELISA-test om de aanwezigheid van antilichamen tegen het rundertuberculose-agens aan te tonen;
• De IFNg-test om de reactie van het immuunsysteem op
het tuberculose-agens aan te tonen.
Elke ELISA- of IFNg-test die een eerste niet-negatief resultaat heeft opgeleverd, wordt onderworpen aan een bevestigingsprocedure voordat het FAVV het rund als “verdacht”
verklaart.
Screening
• 1/5 van de bedrijven (buiten de bedrijven die reeds voor
tuberculose worden opgevolgd);
• Willekeurige selectie van runderen van dieren van meer
dan 12 maanden oud indien deze categorie dieren minstens 50% van het totale aantal runderen in het bedrijf
uitmaakt. In de overige gevallen gebeurt de selectie uit
het totale aantal runderen. Het aantal af te nemen monsters is afhankelijk van het totale aantal runderen dat

volgens bemonsteringstabel A in het bedrijf aanwezig is.
De identiteit van de te bemonsteren dieren wordt vastgesteld door de gezondheidsdienst van ARSIA/DGZ.
Verdenkingen – invoer uit risicogebieden – haarden - …
• In geval van een bevestigde positieve ELISA-test worden alle runderen van het beslag die voor het eerst zijn
bemonsterd + een aantal extra willekeurig geselecteerde runderen ouder dan zes maanden met het oog op de
uitvoering van twee testen, bemonsterd: een ELISA- en
een IFNg-test. Het aantal te bemonsteren runderen is
afhankelijk van het totale aantal runderen in het beslag
volgens bemonsteringstabel B.
• De bemonstering wordt uitgevoerd door de bedrijfsdierenartsen (of de plaatsvervangende bedrijfsdierenartsen)
De algemene taakverdeling is als volgt:
• De gezondheidsadministratie van ARSIA/DGZ is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het toezicht. Zij selecteert de te bemonsteren runderen uit de
beslagen waarop het bewakingsprogramma betrekking
heeft. Zij deelt de bedrijfsdierenarts en de betrokken
veehouder de identiteit van de te bemonsteren runderen mee alsook de uit te voeren testen en de periode
waarin de bemonstering moet worden uitgevoerd.
• De bedrijfsdierenartsen zijn verantwoordelijk voor de
bemonstering, de kwaliteit van de monsters en de levering van de monsters aan de laboratoria op basis van het
algemene document dat door de gezondheidsdienst van
ARSIA/DGZ ter beschikking wordt gesteld.
• De veehouders zijn verantwoordelijk voor het tijdig contacteren van hun bedrijfsdierenarts en het verlenen van
alle nodige hulp bij de uitvoering van de bemonstering.
• Een werkgroep ‘task force de suivi’ zal in 2021 meerdere
malen bijeenkomen om de opstelling en de ontwikkeling
van het monitoringprogramma te beoordelen.
De bedrijfsdierenarts (of de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts) is verantwoordelijk voor:
• het minimum 24u op voorhand melden van de datum en
tijdstip van de uit te voeren tuberculinaties aan de betrokken LCE;
• het uitvoeren van de geplande monsternemingen volgens de onderstaande instructies (onder voorbehoud
dat hij tijdig door de veehouder werd uitgenodigd);
• het bewaren van de monsters in optimale omstandigheden tot deze kunnen worden afgeleverd aan of opgehaald worden door het laboratorium van DGZ/ARSIA, in
het bijzonder wat betreft de monsters voor de IFNg-test;
• een voorafgaande afspraak met het laboratorium voor
een IFNg-test;
• het uitvoeren van tuberculinaties, het lezen ervan na 72
uur en het rapporteren van de resultaten aan de hand
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•

van het algemene document dat door de gezondheidsdienst van de ARSIA/DGZ ter beschikking wordt gesteld. Elke positieve of twijfelachtige tuberculinereactie
moet echter onmiddellijk worden gemeld aan de LCE
van het beslag;
bij de introductie van runderen uit landen die niet officieel vrij zijn van tuberculose, het zelf contact opnemen
met het laboratorium om een afspraak te maken voor
een IFNG-test, de bemonstering uit te voeren en het afgenomen monster binnen 8 uur na de afname naar het
laboratorium te vervoeren. Er wordt een tweede bloedmonster genomen dat zal dienen om een ELISA-test uit
te voeren;

Elke dierenarts krijgt daartoe van de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA een lijst met te bemonsteren of te
tuberculineren beslagen en de periode waarin de bemonsteringen/tuberculinaties moeten worden uitgevoerd. De
gezondheidsadministratie van ARSIA/DGZA stelt hetzij een
lijst met individueel te bemonsteren dieren, dan wel een lijst
met dieren die behoren tot de te bemonsteren leeftijdscategorie en de passende instructies, ter beschikking.
De dierenarts controleert zijn dienst
opdrachten na ontvangst:
• Indien hij meent in de onmogelijkheid te zijn om een bepaalde opdracht uit te voeren, dan verwittigt hij de LCE
hiervan schriftelijk (per mail of per fax). Hij vermeldt
daarbij de identificatie van het beslag, de reden van het
niet kunnen uitvoeren van de monsterneming of de tuberculinatie, alsook de betrokken opdracht.
• Indien de LCE oordeelt dat de reden geldig is, dan brengt
ze de veehouder, de dierenarts en de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA hiervan op de hoogte.
• Indien de LCE oordeelt dat de reden ongeldig is of onvoldoende gemotiveerd, dan zullen de monsterneming
of de tuberculinatie alsnog binnen de gestelde periode
moeten uitgevoerd worden. De veehouder, de dierenarts en de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA
worden hiervan door de LCE op de hoogte gebracht.
• Indien het een “import risk” rund betreft dat ondertussen werd verkocht naar een ander beslag, dan stelt de
gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA een nieuwe
opdracht op voor het beslag waar het rund zich nu bevindt.
• Indien blijkt dat onvoldoende dieren van de originele opdracht nog aanwezig zijn in het beslag, dan contacteert
hij/zij de gezondheidsadministratie van DGZ/ARSIA
voor een actueel opdrachtenformulier (bemonsteringslijst).
Indien de bedrijfsdierenarts geconfronteerd wordt met een
weigering van de verantwoordelijke van het veebeslag om
de gevraagde monsterneming of tuberculinatie te laten uit-
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voeren, dan zal hij de LCE hiervan onmiddellijk schriftelijk
(per mail of per fax) op de hoogte stellen.
Indien de bedrijfsdierenarts niet beschikbaar is, dan verzekert hij zich ervan dat zijn opdrachten worden uitgevoerd
door de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts.

Runderen ouder dan 6 maanden die individueel aangeduid worden: gecoaguleerd bloed (buisje zonder anticoagulant - rode dop);
•

Richtlijnen
Monsters die worden afgenomen in het kader van serologische tests (ELISA) moeten worden afgenomen met
buisjes die geen anticoagulant (rode dop) bevatten.
Monsters voor IFNg-tests moeten worden afgenomen
uit buizen die anticoagulanten bevatten - lithiumheparine (groene dop). Buizen met anticoagulant moeten direct na de bloedafname worden omgekeerd en meerdere malen gezwenkt om een homogene verdeling van het
anticoagulant mogelijk te maken en zo stolselvorming
te voorkomen.
Het aantal te bemonsteren dieren hangt af van het onderdeel van het toezicht of de reden. De onderstaande
cijfers geven het aantal dieren aan dat voor de betrokken leeftijdscategorie dient bemonsterd te worden.
Indien de groep minder dieren bevat, dan worden alle
aanwezige dieren bemonsterd.

•

•

•

•

•
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Onderdeel 1 – Standaard bewakingsprogramma:
Categorie dieren van 12 maanden en ouder: 1 buisje
gecoaguleerd bloed (zonder anticoagulant, rode dop)
en 1 buisje niet-gecoaguleerd bloed (met anticoagulant
lithiumheparine, groene dop) dat meerdere malen moet
gezwenkt worden;
Onderdeel 2 – Bewakingsprogramma dat van toepassing is voor runderen die afkomstig zijn uit een regio die
niet officieel vrij is van tuberculose:

•
•

•

Onderdeel 3 – Bewakingsprogramma dat moet worden
uitgevoerd in de bedrijven waarvoor een rund verdachte
tuberculoseletsels bij de autopsie heeft vertoond.
Runderen ouder dan 6 maanden: 1 buisje gecoaguleerd bloed (zonder anticoagulant, rode dop) en 1 buisje
niet-gecoaguleerd bloed (met anticoagulant lithiumheparine, groene dop);
Onderdeel 4 – Bewakingsprogramma dat moet worden
uitgevoerd in bedrijven waar de verdenking van besmetting met het tuberculose-agens in het voorgaande jaar is
opgeheven.
Runderen ouder dan 6 maanden: 1 buisje gecoaguleerd bloed (zonder anticoagulant, rode dop) en 1 buisje niet-gecoaguleerd bloed (met anticoagulant, groene
dop)
Onderdeel 5 – Bewakingsprogramma dat moet worden
uitgevoerd in vrijgegeven bedrijven nadat ze als haard
zijn gemeld.
• Indien totale eliminatie: runderen ouder dan 6
maanden:
1 buisje gecoaguleerd bloed (zonder anticoagulant,
rode dop) en 1 buisje niet-gecoaguleerd bloed (met
anticoagulant lithiumheparine, groene dop) meerdere malen te zwenken.
• Indien gedeeltelijke eliminatie: runderen ouder dan
6 maanden
1 buisje gecoaguleerd bloed (zonder anticoagulant,
rode dop) en 1 buisje niet-gecoaguleerd bloed (met
anticoagulant lithiumheparine, groene dop) meerdere malen te zwenken.
Onderdeel 6 – Bewakingsprogramma dat moet worden uitgevoerd in bedrijven die het voorwerp van een
gedeeltelijke screeningbeoordeling hebben uitgemaakt
met een gunstig resultaat.
Runderen ouder dan 6 maanden: 1 buisje gecoaguleerd bloed (zonder anticoagulant, rode dop) en 1 buisje
niet-gecoaguleerd bloed (met anticoagulant lithiumheparine, groene dop) meerdere malen te zwenken.
Vermoeden
Runderen ouder dan 6 maanden: (ELISA +IFNg)
Haard
• Runderen ouder dan 6 maanden: ELISA + IFNg
• Tuberculinaties van alle runderen ouder dan 6
maanden
Introductie van een rund uit een niet-officieel tuberculosevrije zone

•

Rund ouder dan 6 maanden:
ELISA +IFNg
De dierenarts neemt zelf contact op met de gezondheidsdienst ARSIA/DGZ om hen te
informeren over de uitvoering
van tests op het (de) rund(eren) uit gebieden die niet officieel vrij zijn van tuberculose.

De bedrijfsdierenarts leeft de richtlijnen betreffende de monsternemingen
en de tuberculinaties strikt na. In geval
van overtreding kan zijn erkenning ingetrokken worden na een tuchtprocedure.
Praktisch:
• Alle monsternemingen en tuberculinaties dienen te worden uitgevoerd in het tijdsbestek dat door
de centrale gezondheidsadministratie ARSIA/DGZ of door het
FAVV is bezorgd;
• Bloedmonsters die in het kader
van het toezicht tijdens de winterscreening worden genomen,
moeten worden afgeleverd of toekomen in het laboratorium overeenkomstig de bepalingen van het
KB IBR. Monsters die moeten dienen voor een IFNg-test moeten in
het laboratorium binnen een termijn van maximaal 8 uur na de afname toekomen in overleg met het
betrokken laboratorium.
De monsternemingen en tuberculinaties dienen te gebeuren secundum artem.
• De monsterneming dient zo uitgevoerd te worden dat monsters van
goede kwaliteit bekomen worden.
• De bloedbuisjes moeten ongeveer
8 ml bloed bevatten zodat na het
verwerken van de monsters voldoende serum ter beschikking is
voor de voorziene analyses en minstens 5 ml bloed met anticoagulant
lithiumheparine. Indien het aangeleverde volume bloed onvoldoende
is om dit te realiseren, dan wordt
de monsterneming niet vergoed.
• Contaminatie van monsters en
kruiscontaminatie tussen mon-

•

•

sters dient voorkomen te worden.
Tuberculinaties moeten zo uitgevoerd worden, dat zij correct
kunnen afgelezen worden. Dit betekent dat de huid, waar de tuberculinatie zal gebeuren, moet worden geschoren (tondeuse, schaar
of scheermes (opletten voor irritatie)) en gereinigd, dat de dosis
tuberculine (niet-vervallen) intradermaal wordt geïnjecteerd en de
aanwezigheid van de injectieknobbel wordt gecontroleerd. Na 72
uur wordt de dikte van de huid op
de injectieplaats gemeten.
De monsters moeten zo snel mogelijk en in goede conditie worden
afgeleverd aan het laboratorium.
✔ “Zo snel mogelijk” betekent
dat een monster dat dient voor
een ELISA-test binnen de 8 ka-

EXCLUSIEVE
DEALER

✔

lenderdagen na de monsterneming aan het laboratorium
moet afgeleverd zijn.
Een monster dat dient voor
een IFNg-test moet binnen 8
uur na de monsterneming aan
het laboratorium afgeleverd
zijn en vóór het door het betrokken laboratorium aangegeven tijdstip.
“In goede conditie” betekent
dat de dierenarts de monsters
tot het afleveren in optimale omstandigheden dient te
bewaren om kwaliteitsvermindering van de monsters te
voorkomen. Voor wat betreft
de buisjes met gecoaguleerd
bloed betekent dit praktisch
dat men het bloed gedurende enkele uren aan kamer-
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temperatuur
moet
laten
stollen en vervolgens moet bewaren aan ongeveer 4°C. Voor
wat betreft de buisjes met anticoagulant voor de IFNg-test,
moet de temperatuur voor het
transport tussen 16°C en 23°C
liggen, maar ze mogen vooral
niet bij frigotemperatuur (4°C)
worden vervoerd.

worden de identificatiemiddelen,
(stickers of lijsten) ter beschikking
gesteld door de gezondheidsadministratie van ARSIA, gebruikt;
De analyseaanvraagformulieren worden overeenkomstig de gebruikelijke
richtlijnen correct ingevuld. Daarbij
worden de motieven voor het onderzoek aangegeven

De kwaliteit van de monsters zal door
het laboratorium bij aankomst in het laboratorium geëvalueerd worden.

Het Fonds betaalt op basis van kostenstaten, die door de dierenarts worden
bezorgd, de volgende vergoedingen
aan de dierenartsen voor de monsterneming en de tuberculinaties. De onderstaande bedragen worden elk jaar
vanaf 1 oktober geïndexeerd:
• Bloedmonsters (buiten de monsters bedoeld in het KB IBR):
• Wettelijke basis: KB betreffende
de bestrijding van rundertuberculose;
• Bedrijfsbezoek: 30,11 euro per
beslag;
• Monsterneming: 3,00 euro per
monster.
• Tuberculinaties:
• Wettelijke basis: KB betreffende
de bestrijding van rundertuberculose;
• Bedrijfsbezoek: 30,11 euro per
beslag;
• Tuberculinatie: 5,86 euro per tuberculinatie.

De dierenarts leeft alle administratieve
verplichtingen na:
• In het kader van het verkrijgen van
zijn VERGOEDING dient de dierenarts het resultaat van een tuberculinatie te melden aan de gezondheidsadministratie van DGZ/
ARSIA binnen de 2 werkdagen die
volgen op het aflezen ervan aan de
hand van het overzichtsdocument
dat zij ter beschikking stellen.
• In het kader van de MELDINGSPLICHT dient de dierenarts
in geval van een positieve of twijfelachtige reactie na tuberculinatie eveneens onmiddellijk de LCE
telefonisch te verwittigen en dit
te bevestigen per fax of per e-mail.
• Alle monsters worden correct geïdentificeerd. Waar deze meegeleverd worden met de opdracht,
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Het Fonds keert geen vergoeding uit in
het kader van onderzoeken en nieuwe
bemonsteringen in verband met de introductie van runderen uit gebieden
die niet officieel vrij zijn van tuberculose. Deze kosten zijn ten laste van de
verantwoordelijke.

Vademecum
TBC bewaking

Er wordt geen vergoeding betaald voor
monsters die buiten de voorziene periode genomen of afgeleverd worden of
voor een monster dat als niet-conform
wordt beschouwd.

Auteur: eigen verslaggeving VeDa – Danny Coomans

Indien een dierenarts meer monsters
instuurt dan wordt gevraagd in de opdracht, dan worden deze extra monsters evenmin vergoed.
Ingeval fraude of indien herhaalde
en vergaande slordigheden bij de
monsternemingen of tuberculinaties
worden vastgesteld, dan verliest de
betrokken dierenarts, ongeacht de andere sancties die genomen worden, alle
recht op vergoedingen. In dat kader is
het belangrijk om te noteren dat het
FAVV steekproefsgewijs DNA-onderzoek kan laten uitvoeren op stalen van
willekeurig of gericht gekozen veebeslagen.

Net voor het ter perse gaan vond
er een nieuw overleg plaats met de
TUB Taskforce, zie p43 voor een
update.

Gemeenschappelijke
standpunten
VeDa/NDP
& UPV
Reeds bij de eerste vergaderingen
van de Task Force tuberculose bewaking, opgestart in 2016, vroegen leden van de toenmalige dierenartsenverenigingen om een onderhoud om
praktische afspraken te maken over
de specifieke problemen die de IFNg-test/ staalname met zich brengt
voor de bedrijfsdierenarts. Telkens
was het antwoord dat, gezien deze
specifieke moeilijkheden, er een
apart discussieforum zou komen
met de labo’s en de dierenartsen.
Bedoeling was uiteraard een goed
doordacht scenario uit te tekenen
om zowel de staalname als de bewaring en het transport van levende
cellen mogelijk te maken. Het bleef
echter jarenlang oorverdovend stil
tot plots, eind november 2020, de
wetgeving definitief werd verklaard
zonder enig overleg met de dierenartsenorganisaties. Na onze klacht
op de Vetconsult overlegvergadering van 20 december 2020 tussen
de dierenartsenorganisaties en de
overheid werd in alle haasten een
“Vademecum nieuwe tbc bewaking”
opgesteld. De belangrijkste items
hiervan staan op de vorige pagina’s
vermeld. Zodra het volledige Vade-

mecum beschikbaar is vind
je die op onze toekomstige site
www.veda.vlaanderen.
Onze commentaar en onze eisen
vatten we hieronder samen:

1. Plaatsvervangende dierenarts.
Aangezien meer en meer stemmen
opgaan om bij de epidemiologische
bewaking de vaste plaatsvervangende dierenarts af te schaffen (nieuwe
wetgeving in de maak) stellen we
voor om de “plaatsvervangende
dierenarts in de tekst te vervangen
door: “of een dierenarts aangesteld
door en onder verantwoordelijkheid
van de bedrijfsdierenarts” (in het kader van afschaffing van de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts maar
ook voor assistentie van collega op
moeilijke of grote bedrijven).

2. Staalnames door de bedrijfsdierenarts:
“De bedrijfsdierenartsen zijn verantwoordelijk voor de bemonstering, de
kwaliteit van de monsters en de levering
van de monsters aan de laboratoria”

a. Screening (serum stalen): De dierenartsenorganisaties zijn uiteraard
bereid de volledige verantwoordelijkheid van de screening bij de dierenarts te leggen met inbegrip van:
i. Afname Serum
ii. Identificatie
iii. Bewaring op de dierenartsenpraktijk
iv. Conforme aflevering aan de ophaaldienst van DGZ/ARSIA binnen 8 dagen
b. Dubbele staalname :
Indien het gaat om een dubbele
staalname (in geval van verdenking
of voor contactbedrijven) voor alle
dieren van meer dan 6 maand liggen
de zaken echter enigszins anders.
De staalname en identificatie van
ongestold bloed op heparine tubes
is een bijkomend probleem dat de
dierenartsen mits zorgvuldig werk
zeker wel aankunnen. De bewaring
van de bloedstalen tussen 16° en 23°
tot op het moment van ophaling is,
mits beperkte investering, ook nog
wel te organiseren.
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Het grote probleem bij de staalname
(IFNg) is echter de ophaling en het
transport naar het labo. Men kan
niet verwachten dat de dierenartsen
op grote of moeilijke bedrijven (niet
aangebonden dieren) op – een door
het labo vooropgestelde - uur en tijd
de stalen klaar hebben, zeker niet
gezien de langere tijdsduur bij bijzondere behandeling van de stalen.
Omdat de levende lymfocyten noodzakelijk zijn voor de test, moeten de
stalen binnen de 8u na afname op
het referentielabo toekomen.
Zowel voor wat betreft de bewaring
tijdens het transport, het tijdstip
van ophaling en de tijdsduur van het
transport vanaf het beslagadres tot
de aflevering van de stalen in het
referentielabo zijn de dierenartsenorganisaties formeel: de bedrijfsdierenarts die de stalen nam kan hierin
geen enkele verantwoordelijkheid
toegeschoven krijgen.
We stellen dan ook voor aan de overheid dat we enkel instaan voor de
melding aan de ophaaldienst als de
stalen kunnen opgehaald worden op
het beslagadres. Tot daar onze verantwoordelijkheid. Ook het uiterste
uur van ophaling valt buiten onze
verantwoordelijkheid.
Het FAVV stelt dat niet-conforme
stalen niet zullen vergoed worden.
Enkel indien bewezen kan worden
dat het staal/ de stalen niet con-

form zijn omwille van fouten bij de
bloedname zelf, bij de identificatie
of bij niet correcte bewaring op het
beslag voor ophaling nemen de dierenartsen hun verantwoordelijkheid
en zorgen ze voor correcte stalen bij
een 2de bloedname.
De mogelijkheid tot opsplitsen van
de staalnames in meerdere dagen
alsook de mogelijkheid om collega’s
in te schakelen onder de verantwoordelijkheid van de bedrijfsdierenarts moeten worden voorzien en
degelijk vergoed.

3. Vergoedingen
a. Bloedmonsters (buiten de monsters bedoeld in het KB IBR): screening
Wettelijk wordt een vergoeding voorzien per bedrijf van 30.11 euro en per
staalname van 3.00 euro ongeacht een
enkele staalname van serum (screening) dan wel een dubbele (serum en
IFNg-test).
Voorlopig kunnen we, gezien de wetgeving al definitief is en op 1 februari van start ging, hier wellicht niks
meer aan veranderen. Er wordt echter een herziening met aanpassingen
op maat voorzien na één jaar. VeDa
zal samen met de Waalse collega’s
van UPV eisen stellen aangaande de
vergoedingen van de TBC staalnames. Dubbele staalname, die bovendien nog nauwkeuriger moet wor-
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den uitgevoerd, eist minimaal een
dubbele vergoeding. Zéér belangrijk
vinden we dat het hoog tijd wordt
dat de overheid extra vergoedingen
voorziet voor het bijhorende administratief werk van elke bloedname,
meer algemeen zelfs voor elke overheidsopdracht voor erkende dierenartsen.

Op 21/01/2021, net voor het ter
perse gaan van deze VeDaScoop,
was er over het Vademecum TBC
nog overleg met de ‘TUB Taskforce’. Een kort verslagje daarvan
lees je hier.

In dit kader lopen trouwens bij de
bevoegde minister gesprekken om
de vergoedingen van nutsdierenpractici voor alle betrokken diersoorten te hervormen op basis van
een puntensysteem waarbij de bedrijfsdierenartsen naast voor hun
effectieve handelingen ook voor
administratie, verplichte meldingen
en certificaties punten en bijgevolg
vergoedingen toegewezen krijgen.

Wat voorafging: tijdens de laatste vergadering van VetConsult (4 december
2020, zie ook p22) werd door de dierenartsen van VeDa aangeklaagd dat
er door de labo’s een vademecum werd
opgesteld in verband met het nieuwe
KB voor tuberculose zonder inspraak
van de dierenartsen.
Vervolgens werd er een voorstel aan
VeDa overgemaakt en door NDP werden opmerkingen geformuleerd. In het
nieuwe vademecum werden die opmerkingen geïmplementeerd.

b. Tuberculinaties:
De wettelijke vergoedingen voor
tuberculinaties zijn als volgt vastgesteld:
• Bedrijfsbezoek: 30,11 euro per
beslag;
• Tuberculinatie: 5,86 euro per tuberculinatie
Tuberculinaties zijn enkel nog een
verplichting bij het vrijmaken van
een bedrijf dat eerder als haard
werd verklaard.
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de deur van het labo, en dat hij bij
fouten in dit proces beboet wordt
is dit nu aangepast aan onze vraag.
De dierenarts is verantwoordelijk bij staalname voor IF Ng test
voor de afname van het serum en
niet-gecoagulereerd bloed, voor
de identificatie van het monster,
voor het bewaren van de bloed
stalen tussen 16° en 23° (zeker
niet aan 4° omdat dit de leucocyten
doodt) tot het moment dat hij de
stalen achter
laat op het bedrijf.
(De stalen zijn verpakt in isolerend
materiaal maar er wordt aangeraden dit geheel bij kamertemperatuur te bewaren). De labo’s zorgen
dan voor de ophaling.

Het nieuwe KB is door de Minister ondertekend op 8/1/2021 en door de Koning op 17/1/2021. De publicatie zal in
de week van 25/01/2021 gebeuren.
Ten gevolge van onze vragen en opmerkingen werd het vademecum op de
volgende punten aangepast:
•

“De bemonstering wordt uitgevoerd door de bedrijfsdierenartsen (of de plaatsvervangende bedrijfsdierenartsen)” wordt nu: “De
bemonstering wordt uitgevoerd
door de bedrijfsdierenarts of
een dierenarts aangesteld
door en onder verantwoordelijkheid van de
bedrijfsdierenarts”,
wat conform het
nieuwe KB over de
bedrijfsdierenarts
is.
• Waar in het oorspronkelijke vademecum stond dat de
bedrijfsdierenarts verantwoordelijk is voor het ganse gebeuren
tot aan het afleveren aan
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•

•

er kunnen natuurlijk problemen
zijn met de stalen en dan worden
er uiteraard verantwoordelijken
gezocht. Er wordt nu bepaald dat
“er geen vergoedingen worden
betaald voor monsters indien de
dierenarts een fout heeft gemaakt
bij het nemen van het monster, of
bij de identificatie ervan, of in geval van onjuiste opslag onder de
verantwoordelijkheid van de dierenarts.”
beheer van niet conforme monsters:
een monster is niet conform als het
niet voldoet aan de vereiste kwaliteitseisen:
- Problemen geïdentificeerd vóór
de analyse:
° een administratief probleem.
° buisfout of gebrek aan mengeling (slechte stolselvorming).

- Problemen geïdentificeerd na de
analyse:
De cellen zijn dood en het resultaat is niet conform. De buizen
werden niet op de juiste temperatuur gehouden of kwamen niet
binnen de aanbevolen tijd aan.
Waar in het eerste vademecum heel
sec geschreven stond: “niet conforme
monsters worden niet vergoed” wordt
dit nu genuanceerd tot: “om te voorkomen dat te veel tests worden herhaald
op kosten van de dierenarts, is een limiet van 7% van de niet conforme tests
vastgesteld.” Boven deze grens wordt
aangenomen dat het waarschijnlijk een
defect in het monster is dat de problemen in het laboratorium veroorzaakt.
Dit cijfer zal later terug geëvalueerd
worden.
Vóór de analyse niet conforme monsters worden beschouwd als niet genomen en worden dus niet vergoed.
Niet conforme monsters na analyse
worden wel geregistreerd in de centrale database. Afhankelijk van de algemene resultaten van het beslag, het
epidemiologisch onderzoek en als er
voor het beslag meer dan 7% niet-conforme resultaten zijn, kan het FAVV de
bedrijfsdierenarts vragen om op eigen
kosten een nieuw monster te nemen bij
de betrokken runderen.
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IBR/AHL en het nieuwe KB
Auteur: Eigen verslaggeving VeDa – Piet De Wilde – 14 januari 2021

Niet iedere dierenarts is bezig met
rundvee (of kleine herkauwers) daarom
nog eens het geheugen opfrissen.
IBR staat in het KB als Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis. Het wordt veroorzaakt door BoHV-1 een bovien Herpes
virus. Ten overvloede vermeld ik nog de
symptomen: slijmerig etterende neusvloei met snotteren, ooguitvloei, koorts,
daling van de melkgifte, beschadiging
van de slijmvliezen, verwerpen en zelfs
sterfte. Soms verloopt de ziekte asymptomatisch met enkel economische verliezen voor het bedrijf (melkgifte en
vruchtbaarheid).
In België werd in 2007 (op vraag van
de veehouders) een IBR programma
ontwikkeld dat in 2012 verplicht werd.
Deze verplichting houdt ook in dat het
programma gecoördineerd wordt door
FOD Volksgezondheid en financieel ondersteund door het sanitair fonds voor
Runderen. Dit is voor ons dierenartsen
belangrijk in verband met de vacaties.
FAVV controleert de naleving en DGZ
en Arsia zorgen voor de logistiek.
Sinds 2014 is het Belgische IBR-programma erkend door Europa.
Hierdoor kan België verhinderen dat
IBR-besmette runderen uit niet vrije
lidstaten worden ingevoerd.

Animal Health Low

(Verordening (EU) 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten)
Het doel van deze verordening is dierziekten (overdraagbaar op andere dieren of op de mens) voorkomen en bestrijden. Daartoe is er in mei 2013 een
pakket maatregelen voorgesteld aan de
Europese commissie om de handhaving
van gezondheids- en veiligheidsnormen
voor de hele voedselproductieketen te
versterken.Onnodig om te vermelden
dat we als dierenarts met deze AHL in
de loop van de volgende jaren zullen te
maken hebben.
Bij de knelpunten staan ook enkele
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vermeldenswaardige zaken: duidelijker
afbakenen van de verantwoordelijkheden, vermindering van de administratie
voor de internationale handel. We kijken er naar uit.

IBR
Omdat AHL in voege treedt op 21 april
2021 en omdat België ten gevolge van
AHL op 21 april 2027 officieel vrij moet
zijn van IBR werd een ontwerp voor KB
geschreven om de richtlijn in België te
implementeren. Door allerlei omstandigheden (Europa) komt dit nu wel onder tijdsdruk.
In het ontwerp is een verandering van
de IBR statuten opgenomen.
• Statuut vrij (I4) vaccinatie is verboden gE-neg gB-pos of gE-neg
gBneg.
• Statuut uitgezuiverd (I3) gE-neg
• Statuut besmet (I2): verplichte vaccinatie (mogelijk nog gE-pos dieren)
• Statuut geschorst: haard of overtreding;
• Statuut ongekend (I1)
Over de benaming van de statuten is
nog verdere discussie met de bedoeling
alles zo eenvoudig mogelijk te maken.
Vanaf 31 oktober 2023 moet elk beslag
het statuut uitgezuiverd of vrij hebben,
vanaf 1 oktober 2026 moet elk beslag
het statuut “vrij van IBR” hebben.
Vaccinatie wordt verboden vanaf 21
april 2021 op een vrij (I4) of uitgezuiverd beslag ((I3) zonder vaccinatie maar
men kan in de overgang als I3 bedrijf
kiezen voor vaccinatie maar daar zijn
consequenties aan verbonden voor de
controle in de evolutie naar een Europees vrij beslag) vanaf 1/4/24 is vaccinatie verboden op alle rundveebeslagen, tenzij bij verlies van statuut en dan
enkel uitgevoerd door de bedrijfsdierenarts en natuurlijk met vaccinatieschema, TVD, vaccinatierapport, vaccinatieregister.
In het KB wordt dit nog verder uitgebouwd maar hier is het enkel de bedoeling de hoofdlijnen weer te geven. Om-

dat het een ontwerp van KB is kunnen
modaliteiten alsnog veranderen.
Vanaf april 2021 wordt een programma
opgestart om de IBR-vrije status te bereiken:
I3 en I4 (94% van de bedrijven) beslagen
verwerven automatisch het IBR vrije
statuut.
I2 beslagen zullen over een tijdsbalk
(tot oktober 2023) gE-positieve dieren
moeten afvoeren. Runderen uit een
I2 bedrijf mogen niet meer verhandeld worden, enkel transport naar een
slachthuis, I2 afmestbedrijf of vleeskalverhouderij is toegestaan.
Het aantal I2 bedrijven bedroeg in oktober 2020 335 (plus 167 afmestbedrijven) met in totaal 10.961 dragers (1%
van de rundveestapel). Deze bedrijven
zullen voor oktober 2023 IBR vrij moeten zijn. Daartoe wordt in het ontwerp
KB een afvoerregeling voorgesteld
zodat deze dieren niet plots de markt
overspoelen (bij bedrijven met een laag
aantal positieve dieren moeten die elk
jaar verwijderd worden; is de besmettingsgraad hoger dan volgt een afvoer
met een derde per jaar zodat alle dieren
in oktober 2023 negatief zijn, vanaf dan
mogen er geen gE positieve dieren meer
gehouden worden cfr hoger).
Opmerking: opdat België IBR vrij zou
zijn moet 99,8 % van de bedrijven vrij
zijn van IBR.
Op het einde van het ontwerp van KB
kwam de vergoeding voor de dierenarts
ter sprake. Het voorstel dat werd opgenomen in het ontwerp was evenwel
totaal niet aanvaardbaar en werd door
ons dus ook afgewezen. Een voorstel
tot een marktconforme vergoeding (in
de lijn van de vergoeding voor TB) werd
door VeDa aan de werkgroep overgemaakt. Daarover zal terug onderhandeld worden. VeDa zal al zijn gewicht in
de schaal werpen om een aanvaardbare
vergoeding te bekomen.
Wij houden de VeDa-leden op de hoogte.

GEEF HEN EEN
UITSTEKENDE START!
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Sinds 1 januari 2021 worden kadavers van paarden
niet meer gratis opgehaald door Rendac.
Er wordt voortaan een onderscheid gemaakt
tussen de status ’behouden of uitgesloten
voor menselijke consumptie’. In dit artikel van OVAM
lees je de details. Opmerkelijk is dat OVAM
een paard als landbouwdier beschouwt
wanneer hij behouden is
voor menselijke consumptie.

Krengenfinanciering

Financieringssysteem
voor de ophaling en verwerking van
krengen van landbouwhuisdieren
Bron: www.ovam.be

De ophaling en verwerking van krengen is voor veehouders een zware
financiële last. Het geproduceerde
diermeel en dierlijk vet mag immers
niet meer worden gebruikt voor de
productie van veevoeding, meststoffen
of andere recyclagetoepassingen maar
moet vernietigd worden.
Om de gulden middenweg te vinden
tussen het principe ‘de vervuiler betaalt’ en het sluikstorten van dit dierlijk
afval, met hinder voor mens, dier en
milieu tot gevolg, heeft de overheid een
systeem uitgewerkt om de financiering
van deze ophaling en verwerking voor
een deel te bekostigen.

Bedrijven
Producenten van landbouwhuisdieren
worden onderverdeeld in bijdrageplichtige en niet-bijdrageplichtige
producenten.
De bijdrageplichtige producenten
zijn verplicht om een overeenkomst te sluiten met een erkende
ophaler voor de financiering van de
ophaling. Deze overeenkomst kan
in de vorm van een abonnement.
Jaarlijks worden abonnementsprijzen vastgelegd in een ministerieel
besluit voor de veehouders die aangifteplichtig zijn bij de Mestbank.
Als een bijdrageplichtige producent
geen abonnement neemt, wordt de ophaling verricht tegen een vergoeding
per prestatie. Er werd een maximumvergoeding per ophaling vastgelegd in
de erkenning van de erkende ophaler.
Momenteel bedraagt deze 140,50 euro
(excl. BTW) per ophaling.
Het Vlaamse Gewest betaalt het deel
van de kosten dat niet door de abonnementen en prestatievergoedingen
gedekt wordt. De ophaler/verwerker
ontvangt hiervoor een tegemoetkoming die wordt uitbetaald door het
Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur.
Deze tegemoetkoming bedraagt 50%
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van de totale ophaal- en verwerkingskosten.
De steunmaatregel voldoet aan de
voorwaarden van artikel 27 c) van
Verordening (EU) nr. 702/2014 van
de Commissie van 25 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun in de
landbouw- en de bosbouwsector en in
plattelandsgebieden op grond van de
artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard.
Bedrijven waarvoor een bevel tot terugvordering bestaat van de Europese
Commissie, worden uitgesloten van
deze maatregel.

Paardachtigen
met status
“behouden voor
de voedselketen”
worden door OVAM
als landbouwdieren
beschouwd
Particulieren
De ophaling van landbouwhuisdieren
bij particulieren is gratis. De ophaler/
verwerker ontvangt hiervoor een tegemoetkoming die wordt uitbetaald door
het Fonds voor Preventie en Sanering
inzake Leefmilieu en Natuur.
De minister van Leefmilieu bepaalt
jaarlijks het tarief voor het ophalen
en verwerken van kadavers van landbouwhuisdieren na advies van de
werkgroep financiering van de Commissie Dierlijk Afval. In deze werkgroep zetelen vertegenwoordigers van
de landbouworganisaties, de overheid
(regionaal en federaal) en de erkende
ophaler/verwerker. Bovenop de totale

kostprijs krijgt de erkende ophaler/verwerker een ondernemersvergoeding.
De kostprijs is onderworpen aan een
controle door een onafhankelijk auditkantoor dat aangesteld wordt door de
OVAM.
Dode gezelschapsdieren en ander dierlijk afval vallen niet onder bovenstaande regeling en zijn volledig voor rekening van de aanbieder.
Begraving van krengen van landbouwhuisdieren is niet toegestaan, tenzij in
noodsituaties uitdrukkelijk toestemming wordt gegeven door de OVAM.
De wettelijke regeling omtrent de
krengenfinanciering staat beschreven
in het Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende dierlijke bijproducten
en afgeleide producten van 21 juni
2013, artikelen 4 en 5.

Kosten voor de ophaling van
gestorven paarden
Vanaf 1 januari 2021 maakt de
OVAM een onderscheid tussen
paardachtigen die gehouden worden als gezelschapsdier, en paarden die gehouden worden als landbouwdier. Dit heeft gevolgen voor
de financiering van de ophaling van
dode paardachtigen(*).
Tot nu toe werden de kosten van de
ophaling en verwerking van gestorven
landbouwdieren, waaronder paardachtigen, bij particulieren betaald
door het Vlaamse Gewest. Deze steunmaatregel is echter enkel bedoeld voor
landbouwdieren, terwijl veel paarden
eerder een functie als gezelschapsdier
hebben. De kosten voor de ophaling en
verwerking van dode gezelschapsdieren moeten betaald worden door de
eigenaar.
In 2010 stelde de Europese wetgeving
(**) regels vast omtrent de identificatie
van paardachtigen.
Deze dieren moeten binnen een jaar na
geboorte geïdentificeerd worden (via
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NEWSLETTER voor de dierenartsen:
Federaal Agentschap voor de veiligheid
van de voedselketen – FAVV
microchip, paspoort en registratie in de
centrale databank). Ze krijgen dan een
sanitaire status ”behouden of uitgesloten voor menselijke consumptie”.
Vanaf 1 januari 2021 beschouwt de
OVAM paardachtigen met de status
• “behouden voor de voedselketen”
als landbouwdieren
• “uitgesloten voor de voedselketen”
als gezelschapsdieren
Dieren die niet gechipt zijn worden
automatisch als gezelschapsdieren beschouwd.

Gevolgen voor eigenaars van
paardachtigen:
Mijn paardachtige is gechipt als “behouden voor de voedselketen”
• het dier moet binnen 24 uur na
overlijden met chipnummer gemeld worden aan Rendac;
• indien uw paard als landbouwdier
kan worden beschouwd betaalt
u aan Rendac minimaal een vast
bedrag. Na verificatie kan hiervan
een deel worden terugbetaald.

Mijn paardachtige is gechipt als “uitgesloten voor de voedselketen” of niet
gechipt
• het dier moet binnen 24 uur na
overlijden met chipnummer gemeld worden aan Rendac;
• er is geen steunbedrag voorzien. U
staat zelf in voor de kosten van de
ophaling en verwerking.

Bijkomende
verplichtingen
voor de eigenaar:
U meldt de dood van het dier rechtstreeks in de centrale gegevensbank
(www.horseid.be) of u meldt de dood
aan de Belgische Confederatie van
het Paard die de databank aanpast. U
bezorgt het paspoort aan een instantie van afgifte. De instantie van afgifte
controleert de dood van het dier in de
centrale gegevensbank. Het identificatiedocument wordt vervolgens door de
instantie van afgifte ongeldig gemaakt,
en daarna vernietigd of teruggestuurd
naar de houder.

De opgave van het chipnummer bij de
melding aan het destructiebedrijf is
niet voldoende!
*

Paarden (paardachtigen): de
dieren, gedomesticeerd of
wild, van het paardengeslacht,
zebra’s, ezels en hun kruisingsproducten inbegrepen
** Verordening 504/2008 van
de Commissie van 6 juni 2008
ter uitvoering van de Richtlijnen 90/426/EEG en 90/427/
EEG van de Raad wat betreft
methoden voor de identificatie van paardachtigen, nu
vervangen door verordening
2015/262 van de Commissie van 17 februari 2015 tot
vaststelling van voorschriften
overeenkomstig de Richtlijnen
90/427/EEG en 2009/156/EG
van de Raad met betrekking
tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen

Kosten voor de ophaling
en verwerking van
dode gezelschapsdieren
moeten betaald worden
door de eigenaar.

Dieren die niet
gechipt zijn, worden
automatisch als
gezelschapsdieren
beschouwd.
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Vogelgriepvirus H5:

stand van zaken van de situatie in België.
Sinds 26 november 2020 is de
aanwezigheid van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld bij twee pluimveehouders
in België: bij een professioneel
pluimveebedrijf in de gemeente Menen (West-Vlaanderen)
en bij een particuliere houder in
de gemeente Dinant (Namen).
Naast deze twee besmettingen,
werd ook een besmetting met
een ander, laagpathogeen vogelgriepvirus H5 vastgesteld op een
professioneel pluimveebedrijf in
Diksmuide (West-Vlaanderen).
Alle besmettingen zijn ondertussen weggewerkt en de situatie
is onder controle gebracht. Het
FAVV heeft de verschillende beperkingsgebieden die werden
afgebakend rond de houderijen
opgeheven.
Ondanks de positieve evolutie bij deze
besmette houderijen en de opheffing
van de beperkingsgebieden, blijft het
vogelgriepvirus nog steeds circuleren
op ons grondgebied. Vandaag telt ons
land 20 gevallen van het hoog pathogene vogelgriepvirus H5 bij wilde vogels1.
Ook bij de buurlanden zijn er geen indicaties dat de situatie verbetert.
De ophokplicht van pluimvee en gehouden vogels blijft dus nog steeds
van kracht. Dit geldt ook voor particuliere houders die slechts enkele kippen
houden. De maatregel zal niet kunnen
worden versoepeld zolang de dreiging
van besmetting via wilde vogels hoog

blijft. Deze situatie kan mogelijk zelfs
tot aan het voorjaar van 2021 blijven
duren.
Ter herinnering, volgende maatregelen
zijn momenteel in België van kracht:
• Alle pluimvee en vogels, ook duiven, van professionele pluimveebedrijven en particuliere houders
moeten worden opgehokt of afgeschermd zijn om contact met wilde
vogels te vermijden. Deze maatregel geldt niet voor struisvogels.
• Het geven van eten en drinken aan
pluimvee en gehouden vogels moet
binnen gebeuren of op een manier
zodat wilde vogels er geen toegang
toe hebben.
• Het is verboden om pluimvee en
gehouden vogels te drenken met
water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels
toegang hebben, tenzij dat water
wordt behandeld om eventuele virussen te inactiveren.
• Alle verzamelingen van pluimvee
en vogels (tentoonstellingen, wedstrijden, markten) zijn verboden,
zowel voor professionele houders
als voor particuliere houders.

Wat is het vogelgriepvirus?
Aviaire influenza of vogelgriep, is een
zeer besmettelijke virusziekte waar
waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. De aard van de symptomen
en het verloop van de ziekte hangen af
van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De
besmetting kan plaatsvinden via direct
contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals
mest of vuile kratten. Ook via de lucht
is indirecte besmetting mogelijk, maar
over relatief korte afstand.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?
Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt
geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Het FAVV en dierengezondheid

Enkel door deze maatregelen strikt op
te volgen kunnen we ons pluimvee beschermen.

Het FAVV mag dan wel bekend staan
om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en
bestrijding van gereglementeerde
dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Het FAVV volgt de situatie in België op
de voet en heeft op regelmatige basis
overleg met de pluimveesector, andere
lidstaten en de Europese overheden.

Meer info over het vogelgriepvirus via: http://www.favv.be/
consumenten/ extra/ vogelgriep/
2020-12-03.asp

1 Om op de hoogte te blijven van de situatie bij wilde vogels:
http://www.favv.be/ professionelen/ dierlijkeproductie/ dierengezondheid/ vogelgriep/ gevallenbijwildevogels.asp
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In deze rubriek...
volgt VeDaScoop zoveel mogelijk wat
er reilt en zeilt binnen de vnl. federale en
Voor volledige
Vlaamse parlementen over zaken die dierenartberichtgeving
sen (kunnen) aanbelangen. We geven hier een
hierover...
beknopte weergave van relevante interpellaverwijzen we je graag naar de verties, mondelinge vragen en vragen om uitleg van
slagen van de verschillende comnationale en regionale volksvertegenwoordigers
missievergaderingen en plenaire
aan bevoegde ministers. Wij hebben niet de prevergaderingen die online te
tentie om dit een volledig overzicht te noemen. De
raadplegen zijn.
bedoeling is eerder om VeDa-leden toch een idee
te geven van welke actuele onderwerpen er vooral
besproken worden, wat de verschillende standpunten van de verkozenen zijn en hoe de
bevoegde minister antwoordt op hun
vragen.

Parlementair Nieuws:
Vlaamse Commissie
voor Dierenwelzijn
Eigen verslaggeving VeDa – Hilde Pauwels

Nertsenhouderij en COVID-19
Bart Dochy (CD&V): Er is een afspraak om een stopzetting
van nertsenhouderij te organiseren tegen ten laatste 30 november 2023. Daarvoor zijn er een aantal modaliteiten vastgelegd in een decreet en een
uitvoeringsbesluit. Mensen kunnen sinds
enkele weken dossiers indienen om de
stopzettingsregeling in werking te laten
treden op het niveau van het bedrijf.
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We zitten nu natuurlijk met een heel specifieke problematiek
van COVID-19. Er is gebleken dat nertsen heel covidgevoelig zijn. In Denemarken zijn tussen de 15 en 17 miljoen nertsen afgeslacht. In Nederland zijn er ook een aantal bedrijven getroffen door een covidvariant die de nertsen treft en
overdraagbaar is op mensen. In Frankrijk heeft men recent
ook dergelijke zaken vastgesteld en maatregelen getroffen.
Neemt u van deze gelegenheid gebruik om in overleg te treden met de sector om eventueel een versnelde stopzettingsregeling toe te passen?

Meyrem Almaci (Groen): Het is u bekend dat er in Scandinavië een groot probleem is geweest met de mutatie van het
coronavirus bij nertsen. Men heeft daar beslist om over te
gaan tot ruimen. Mijn vraag aan de minister is in hoeverre hij
overleg heeft gehad met zijn Vlaamse collega van Landbouw
en met de federale collega van Volksgezondheid over hoe
om te gaan met het mogelijke voorkomen van een mutatie bij
de nertsenkwekerijen in ons land en of hij overleg heeft gehad met de verschillende stakeholders, zowel de kwekerijen
als dierenrechtenorganisaties, over hoe om te gaan in het
voornoemde geval.
Sofie Joosen (N-VA): In Nederland, een
van de wereldwijde grote spelers op het
vlak van de pelsdierhouderij, besliste de
Tweede Kamer tot een direct verbod op
de kweek en in het voorzien van een vergoeding voor de kwekers. Een vooropgesteld
uitdoofscenario werd op die manier sterk vervroegd. In Denemarken escaleerde de zaak zelfs nog dramatischer: een
mutatie van het coronavirus onder de nertsen sprong over
op verschillende personeelsleden, wat horrorscenario’s opriep voor de vaccinatie-inspanningen die momenteel gebeuren. De volledige kweekpopulatie van Denemarken werd
dan ook geruimd, namelijk 17 miljoen dieren. Hoe evalueert
u de COVID-19-risico’s in de Vlaamse nertsenkwekerijen? In
hoeverre rechtvaardigt die situatie eventueel een versnelling van het uitdoofscenario?

Bestaande pelsdierhouderijen beschikken nog over een
overgangsperiode tot 2023
om de exploitatie te stoppen.
Minister Ben Weyts: In dezen beperkt mijn bevoegdheid
zich tot Dierenwelzijn, ze strekt zich niet uit
tot het beleidsdomein van de volksgezondheid of van de dierengezondheid. Ik heb
dan ook geen bevoegdheid om maatregelen te nemen over de COVID-19-crisis in de
pelsdierhouderijen.
Vanuit dierenwelzijnsoogpunt, dus vanuit mijn eigen bevoegdheid, is de situatie niet veranderd. Dat betekent dat
de bestaande pelsdierhouderijen nog beschikken over een
overgangsperiode tot 2023 om de exploitatie te stoppen. In
2023 stopt die sowieso.
We hebben voorzien in een aanmoediging om vervroegd te

stoppen. Dat kan voor velen een opportuniteit zijn om de
voorziene financiële bonus te grijpen. Heel concreet wil dat
zeggen dat per jaar dat men wacht om te sluiten, de compensatievergoeding met 10 procent vermindert.
Sinds er in Nederlandse fokkerijen sprake was van uitbraken
van COVID-19, hebben we natuurlijk onmiddellijk contact
opgenomen met het Federaal Agentschap voor de veiligheid
van de voedselketen (FAVV) om er ons van te vergewissen
dat het federale niveau wel degelijk de nodige controles zou
uitvoeren. Men heeft bevestigd dat er regelmatige controles
gebeuren. Het FAVV neemt bloedtesten af om te zien of de
dieren antilichamen tegen het virus hebben. Wekelijks worden ook kadavers geanalyseerd om te zien wat de doodsoorzaak is. Ik verneem dat er in hoofde van het FAVV tot op heden nog geen spoor van coronabesmettingen bij de dieren
in Vlaanderen gevonden werd. Sinds juni is COVID-19 bij
dieren bovendien aan een meldingsplicht onderworpen. Er
kwamen volgens mijn informatie van het FAVV ook nog geen
meldingen bij het FAVV binnen.
Als ik de data van het FAVV mag geloven, stelt er zich over
COVID-19-besmettingen geen probleem. Natuurlijk, ‘gouverner, c’est prévoir’. We moedigen de pelsdierbedrijven aan
zoals we altijd hebben gedaan.
Meyrem Almaci (Groen): Op dit moment zijn een aantal
kwekerijen gestopt, maar natuurlijk is de opkweekcyclus van
nertsen een jaar. Men kan dat perfect na een jaar opnieuw
hernemen. Mijn vraag is: hoe definitief is de sluiting van een
aantal kwekerijen?
U hebt zelf verwezen naar de compensatieregeling. Mijn
technische vraag is: wat is daarin het jaar nul? Vanaf wanneer begint de vermindering van 10 procent bij wijze van
spreken op te lopen tot 2023? Hoe zit dat exact? Ik vermoed:
hoe vroeger, hoe gunstiger, maar dat wordt afgewogen binnen die bedrijven – en dat is ook logisch – ten aanzien van
de winst die men kan maken. Men kan wel tijdelijk stoppen,
maar als men zegt dat het nog de moeite is om herop te starten, dan is er eigenlijk een beetje uitstel. Ik stel die vraag
vooral omdat in Nederland om volksgezondheidsredenen
nertsen nu al niet meer vervangen zullen worden als ze na
een jaar gestart zijn. Dus met andere woorden: de sluiting is
daar definitief omdat men er vanuit de volksgezondheid van
uitgaat dat het een kwestie van tijd is voor de mutatie van
het virus die kwekerijen bereikt.
Ik vind dat we vanuit dezelfde redenering moeten kijken,
zowel vanuit onze volksgezondheid als vanuit het aspect
dierenwelzijn, naar de situatie in onze kwekerijen. Want
er wordt een vaccin ontwikkeld. We hebben daar heuglijk
nieuws over: drie tegelijk met hoge effectiviteit. Die worden
natuurlijk ontwikkeld voor specifieke coronavirussen. Maar
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Aan Vlaamse zijde is er
een genereuze vergoedingsen compensatieregeling.
als er een mutatie komt waar die vaccins niet tegen opgewassen zijn, beginnen we opnieuw van nul.
Het ruimen van een nertsenkwekerij brengt natuurlijk heel
veel dierenleed met zich mee. Ik hoor graag van u dat u de
zaak op de voet volgt met het FAVV. Sciensano heeft ook een
dierengeneeskundige afdeling, die ook continu de situatie
monitort. Maar ik zou toch willen vragen, zoals daarnet ook
is gezegd, om effectief de krachten te bundelen, onder andere met uw collega-minister van Landbouw, om te kijken hoe
we kunnen voorkomen dat de mutatie ons hier bereikt en
we moeten overgaan tot iets wat een enorme impact heeft
op het dierenwelzijn, en om na te gaan in hoeverre de compensatieregeling een hernieuwde opstart na verloop van tijd
uitsluit.
Zijn er volgens u preventieve maatregelen om een mogelijke
mutatie in kwekerijen bij ons te voorkomen of te minimaliseren?
Minister Ben Weyts: Er worden opnieuw vragen gesteld
over de volksgezondheid. Daarvoor moet ik naar het FAVV
doorverwijzen. Over de acht bedrijven die hun activiteiten
staken, hebben we absoluut geen signaal van heropstart, dus
geen nieuwe aankoop van moederdieren. Die andere acht
bedrijven kunnen na de slachtcyclus in theorie inderdaad
opnieuw opstarten, maar dat is de afweging die ze dienen te
maken. Ze verliezen vanaf volgend jaar 10 procent per jaar
dat ze wachten met het staken van de activiteit. Dat is één.
Ten tweede treden ze dan ook in de onzekerheid. Wanneer
op federaal niveau bedrijven geruimd worden – en opnieuw:
vanuit het oogpunt van de voedselveiligheid is dat een bevoegdheid van het federale niveau – wordt er ten aanzien

Voorzitter:
Els Ampe, Open Vld
Eerste ondervoorzitter:
Karl Vanlouwe, N-VA
Tweede ondervoorzitter:
Klaas Slootmans, Vlaams Belang
Vaste leden:
Stijn Bex, Groen
Allessia Claes, N-VA
Inez De Coninck, N-VA
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van verschillende categorieën en diersoorten voorzien in
compensatievergoedingen. Voor nertsen is er federaal ter
zake geen compensatieregeling, dus geen vergoeding. Ik
doe aan de nertsenbedrijven dit aanbod: kijk, je kunt ervoor
kiezen om ofwel mee te treden in de toch wel genereuze
compensatieregeling waarin Vlaanderen voorziet of je kunt
kiezen voor het onzekere. In 2023 moet je sowieso sluiten,
en per jaar dat je wacht gaat er 10 procent af en in het kader
van COVID-19 is er de onzekerheid en hangt de ruiming als
een zwaard van Damocles boven het hoofd, waarbij men op
federaal niveau ter zake niet in een vergoeding voorziet.
Dan denk ik dat het vanuit een zekere optiek toch wel te
overwegen valt om te kiezen voor de uitgestoken hand aan
Vlaamse zijde. Er is een genereuze vergoedings- en compensatieregeling. Die procedure is klaar en duidelijk. Het dossier
wordt overgemaakt aan de Vlaamse Landcommissie. Dat zijn
vaste procedures die decretaal verankerd zijn in het Landinrichtingsdecreet, waarbij de Vlaamse Landcommissie onafhankelijk oordeelt. Die afspraken zijn gemaakt. Die worden
ook gehonoreerd, waarmee we volledig gelijk sporen met
de regeling zoals die bestaat voor bijvoorbeeld de PAS-vergoeding (programmatische aanpak stikstof). Dat is allemaal
decretaal geregeld en dat zit goed in elkaar, denk ik. Ik neem
nog eens contact op met die kwekerijen met het aanbod tot
vervroegde sluiting. Ze dienen natuurlijk hun eigen belangen
op dat vlak af te wegen, maar we hebben vanuit Vlaanderen
een historisch pad gekozen om te gaan naar een sluiting van
die bedrijven. Het is zo dat er in Brussel en Wallonië al een
verbod bestaat. Dat is wel gemakkelijk als je geen enkel bedrijf hebt dat zich met die activiteiten bezighoudt. Dan is dat
niet zo dapper om over te gaan tot een onmiddellijke sluiting.
In Vlaanderen worden we wel degelijk geconfronteerd met
een vergunning voor een totaliteit van 300.000 dieren op
jaarbasis die gekweekt kunnen worden. We hebben gekozen
voor een afbouw daarvan, gepaard gaande met een genereuze compensatieregeling. Het is het moment om die aan
te grijpen.
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Waarom vaccineren tegen BRD
in vleeskalveren?
Leren van belgisch wit blauwe…
Vleeskalverdierenarts Pieter de Wolf van Dierenkliniek Venhei
in België presenteerde een interessante casus tijdens een Bovine Respiratory Disease-symposium voor dierenartsen, georganiseerd door Boehringer Ingelheim. Dit symposium ging over
luchtwegaandoeningen, opbouw van immuniteit bij kalveren,
het belang van vroege bescherming van jonge dieren en koppel
immuniteit en de rol van vaccinatie.

Kettingsysteem
Pieter gaf aan dat de speerpunten in België erop gericht zijn om
het antibiotica gebruik te verminderen, het gedrag van de boer
aan te passen, maar ook eens kritisch te kijken naar het zogenoemde kettingsysteem. Het kettingsysteem kent geen all-in allout, elke week worden er nieuwe kalveren opgezet, dus op zo’n
bedrijf zijn verschillende leeftijdsgroepen onder hetzelfde dak
gehuisvest en is een continue toestroom van nieuwe dieren en
de verwekkers die zij bij zich hebben. Dit draagt bij aan de noodzaak voor antibioticabehandeling. Is dit systeem in de toekomst
nog wel houdbaar?

Fundamentele problemen
Het bedrijf dat Pieter beschrijft, kent meer een aantal fundamentele problemen; de stal is oud, er is maar 1 melkleiding, alleen de wettelijke maatregelen m.b.t. hygiëne worden toegepast
en het ventilatiesysteem moet handmatig bediend worden.
Elke week komen er 40 nieuwe BWB, en soms wat zwartbonte kalveren, binnen. Er zijn permanent hoestproblemen en het
antibioticagebruik is hoog. Pieter en de veehouder stelden als
doel om de diergezondheid te verbeteren, de longproblemen en
sterfte te reduceren en het antibioticagebruik omlaag te brengen.
Dit moest ook gepaard gaan met een mentaliteitswijziging van
de veehouder, om niet meer standaard met antibiotica te behandelen.

Plan van aanpak
De dierenarts stelde een vaccinatieprotocol op tegen de meest
voorkomende bacteriële en virale pathogenen. Daarnaast werd
het bedrijf intensief begeleid door de dierenarts om de veehouder te ondersteunen met de verandering van zijn “behandelgedrag”.

Ook werden zieke dieren bemonsterd en werd er autopsie gedaan op gestorven dieren. Er werd afgesproken om het effect
van het plan van aanpak te evalueren door te vergelijken met de
twee voorgaande rondes. Dat is best lastig aangezien er verschillen zijn tussen de rondes onderling qua kalveren, het klimaat
en de aanwezige ziekteverwekkers. Er was afgesproken om de
kalveren op de dag van aankomst in de neus te vaccineren met
een intranasaal vaccin, een levend pinkengriep (BRSV) en parainfluenza virus (PI3) vaccin. Na 3 à 4 weken werden de kalveren
geënt met een geïnactiveerd vaccin, dat naast BRSV en PI3 ook
Mannheimia haemolytica bevat. Na 3 weken werd deze enting
nog een keer herhaald.

Opzienbarende resultaten
Het sterftecijfer tussen de gevaccineerde ronde en de vorige
ronde in 2018 was niet verschillend. Echter in vergelijking met
de ronde in 2017 was er een daling van de sterfte van 39,4%
in de gevaccineerde ronde. Dat zijn 25 minder uitgevallen dieren op een ronde van 721 dieren. Het antibiotica gebruik in de
gevaccineerde ronde liet een daling zien van 29% ten opzichte
van beide vorige rondes. Opvallend was ook de verschuiving van
koppelbehandeling (oraal) naar individuele behandelingen per
injectie. Ondanks een stijging van 32% van de behandelingen per
injectie gaat het totale antibiotica gebruik aanzienlijk omlaag.
Technische resultaten zoals geslacht gewicht en groei per dag,
gecorrigeerd voor het aandeel zwartbonte kalveren per ronde
waren niet verschillend.

Wat mag het kosten?
De combinatie van de BRD-vaccinatie en de intensieve begeleiding door de dierenarts heeft effect op vermindering van het totale antibioticagebruik en de sterfte op dit kalverbedrijf.
Daarnaast veranderde ook de mindset van de veehouder om
dieren eerder individueel te behandelen. Het blijft lastig om de
kosten van vaccinatie en de dierenarts te kunnen compenseren
met minder antibioticagebruik met vergelijkbare technische
resultaten. Het sommetje wordt wel anders als de sterfte lager
wordt, want de kosten voor een opgelegd BWB-kalf en het aantal dagen dat een dier gevoerd is en toch niet de eindstreep haalt,
kunnen aardig oplopen. Daarnaast kan er toch ook een waarde
toegekend worden aan een goede gezondheid en welzijn van
dieren en een verantwoorde manier van voedselproductie?

V.U. Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium BE-BOV-0066 - 12/2020 - Aangeleverd door Boehringer Ingelheim
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AMCRA
Het Kenniscentrum voor antibioticum
gebruik en -resistentie bij dieren
Een nieuw jaar gaat van start en het AMCRA-team verheugt zich op de komende
nieuwe ontwikkelingen in het antibioticumbeleid in de diergeneeskunde in
2021. Ondanks de COVID-19 crisis en
haar gevolgen hebben we het afgelopen
jaar verder gewerkt aan onze missie:
“Streven naar een rationele reductie van
antibioticumgebruik en een duurzaam
antibioticumbeleid in de diergeneeskunde in België. Dit om het verder oprukken
van antibioticumresistentie te
voorkomen en zo de volksgezondheid, de diergezondheid
en het welzijn van dieren te beschermen.”

In 2014 werd naar aanleiding van de oprichting van een datacollectiesysteem voor varkenshouders aangesloten bij Belpork, de ‘data-analyse’ eenheid binnen AMCRA opgericht.
Op heden analyseert deze eenheid alle data
verzameld door de verschillende datacollectiesystemen in België (het nationale en de private
datacollectiesystemen) en levert ze antibioticumgebruiksrapporten op het niveau van de
individuele veehouderij en op sectorniveau.

VERBETER GEZONDHEID • VERMINDER RESISTENTIE

De vzw AMCRA, die in 2011 werd
opgericht, focuste zich initieel op
advies en communicatie over verantwoord antibioticumgebruik. De
‘advies en communicatie’ eenheid
ontwikkelde reeds tal van adviezen
en richtlijnen, waaronder het formularium voor een verantwoorde
keuze van antibiotica bij voedselproducerende dieren, de hond en
kat en het paard. Doel is om alle
betrokken partijen te sensibiliseren
over en aan te zetten tot een verminderd en verantwoord antibioticumgebruik.
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Fabiana

Bénédicte

Het team binnen AMCRA is samengesteld uit de coördinator van de AMCRA
vzw Fabiana Dal Pozzo, wetenschappelijk medewerkster Bénédicte Callens,
het hoofd van de data-analyse-eenheid
Wannes Vanderhaeghen, vertaalster
en administratief medewerkster Isabelle Thirion en de data-analisten Philippe Van Vreckem, Zyncke Lipkens en
Axel Bouffioux (van links naar rechts).

Wannes

Isabelle

Philippe

Voor meer uitleg over de werking
van AMCRA, het veterinair antibioticumbeleid in België of over
AMCRA adviezen en richtlijnen,
kunt u steeds de AMCRA website
raadplegen (www.amcra.be). Wilt
u de AMCRA richtlijnen over een
verantwoord antibioticumgebruik
(het formularium) inkijken, surf
dan naar www.e-formularium.be.
Heeft u specifieke vragen, contacteer ons dan via info@amcra.be.

VERBETER GEZONDHEID • VERMINDER RESISTENTIE

ANALYSE

VAN
ANTIBIOTICACONSUMPTIE
BIJ DIEREN
monitoren en benchmarken
van veehouders en
dierenartsen

Zyncke

Axel

Om periodiek op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen
rond verantwoord antibioticumgebruik bij dieren, onze activiteiten of initiatieven, schrijf u dan in
op onze AMCRA nieuwsbrief die
we maandelijks uitzenden (https://
www.amcra.be/nl/home/#nieuwsbrief).
We hopen alvast jullie het komende
jaar door middel van de AMCRA rubriek te kunnen informeren over verschillende thema’s rond antibioticumgebruik en -resistentie bij dieren.

Het AMCRA formularium in handige
pocketvorm: terug van weg geweest
voor varkens en pluimvee!
Het AMCRA ‘formularium voor verantwoord gebruik van antibacteriële middelen bij dieren’ is online beschikbaar
(e-formularium) voor de diersoorten
varkens, pluimvee, rundvee, hond, kat
en paard. Een beperkt aantal exemplaren van het AMCRA formularium is nu
ook beschikbaar voor dierenartsen in
een boekje formaat en dit voor de diersoorten varkens en pluimvee.

Het formularium voor dierenartsen bevat specifieke aanbevelingen voor preventie en behandeling in functie van de
aandoening. Behandelingsmogelijkheden worden weergegeven op basis van
de stofnaam van de actieve substantie.
Het digitaal formularium voorziet ook
een link naar de beschikbare producten op de Belgische markt.

Dierenartsen die geïnteresseerd zijn
in de pocketvorm van het formularium
voor varkens en pluimvee kunnen hiervoor hun naam en adres doorgeven via
het info@amcra.be adres. Gelieve uw
ordenummer toe te voegen.
Het deel rundvee zal na een revisie van
de inhoud op een later tijdstip worden
toegevoegd.
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Artikelen over het gebruik van kritisch
belangrijke antibiotica bij voedselproducerende
dieren zijn terug van kracht!
Op 09/12/2020 is het herstelde Koninklijk Besluit van 21/07/2016 in
het Belgisch Staatsblad gepubliceerd
(http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/
besluit/2020/12/04/2020044069/
staatsblad). De condities voor het
gebruik van kritische antibiotica bij
voedselproducerende dieren zijn
dus vanaf publicatiedatum weer van
kracht.
De herstelde artikelen leggen opnieuw de voorwaarden vast om de
kritisch belangrijke antibiotica te
gebruiken bij voedselproducerende
dieren. Concreet gaat het over de
fluoroquinolones en de cefalospo-

rines van de derde en vierde generatie (zie bijlage IV van het KB voor
een opsomming van alle actieve
substanties). Dierenartsen zijn verplicht om, vooraleer ze deze kritisch
belangrijke antibiotica gebruiken bij
voedselproducerende dieren, een
staalname uit te voeren. Het doel
van zo’n staalname is om de mogelijke ziekteverwekker(s) te isoleren en
diens gevoeligheid aan een resem antibiotica te testen. Enkel wanneer uit
de gevoeligheidstest blijkt dat geen
enkel ander antibioticum in vitro nog
werkzaamheid vertoont, kan een kritisch belangrijk antibioticum worden
ingezet.

Het gevolg van de geschrapte artikel
is duidelijk te zien in de betreurenswaardige negatieve tendens in het
gebruik van de kritisch belangrijke
antibiotica bij voedselproducerende
dieren. Vooral het gebruik van de fluoroquinolones is het laatste jaar duidelijk weer gestegen. Dit brengt ook
de reeds eerder behaalde reductiedoelstelling van ‘75% minder van de
kritisch belangrijke antibiotica tegen
2020’ in het gedrang. Met het herstel
van de artikelen zal elke betrokken
partij weer duidelijk zijn plicht moeten vervullen. Dit doet het tij hopelijk
tijdig keren.

PneumoNEE project officieel van start:
een nieuwe aanpak in de strijd
tegen luchtweginfecties
Pneumonie bij jonge kalveren is één
van de hoofdredenen voor economische verliezen in de kalveropfok- en
afmest en heeft een niet te onderschatten impact op latere prestaties
en het dierenwelzijn. Met de huidige
behandelingsstrategie wordt 60 tot
70 procent van het antibioticagebruik bij kalveren ingezet in de strijd
tegen pneumonie.
PneumoNEE is een project dat zorgt
voor de ontwikkeling en toepassing van hulpmiddelen om longontsteking bij kalveren op te sporen
en gericht te behandelen op maat
van het individuele dier. Het is een
VLAIO-landbouw traject van DGZ en
de Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Gent dat gedurende vier
jaar zal lopen.
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Doel is om de Vlaamse rundveesector bij te staan om bij aanwezigheid
van luchtweginfecties bij kalveren de
transitie te maken van groepsbehandeling naar een individuele behandeling op maat van de ziekteverwekker
en het individuele dier.
Door snelscan longecho, een bijna
gouden standaard voor de diagnose
van longontsteking of pneumonie,
te combineren met een gamma aan
toegankelijke tools kunnen de vee-

houder en
dierenarts
elke schakel
van het beslissingsproces tot
antibioticumgebruik onderbouwen.
PneumoNEE wil via sensibilisatie
en kennisoverdracht veehouders en
dierenartsen samen engageren om
luchtweginfecties bij kalveren aan
te pakken met minimale antibiotica
inzet en maximaal effect op gezondheid, welzijn en economie.

Nieuwe wetenschap van osteoartrosepijn
en -ontsteking (OA):
basis voor nieuwe behandelingsoptie

Van oudsher werd Osteoartrose (OA) geclassificeerd als een niet-inflammatoire artritis.1,2 Recenter
onderzoek, op moleculair, genomisch en proteomisch vlak, heeft de kennis in de immuunprocessen
bij OA vergroot. 3 Het heeft een interessant molecuul aan het licht gebracht, de nerve growth factor
(NGF). NGF speelt duidelijk een rol bij pijn en nieuwe wetenschap naar zijn interacties met cellen
en weefsels in het aangetaste gewricht is in opkomst. In dit artikel wordt op een beknopte wijze
de nieuwe denkwijzen in de wetenschap van OA belicht: de ontsteking, waaronder neurogene
ontsteking, de rol van de gewrichtsweefsels en de rol van de NGF in het OA gewricht.

IMMUUNCELLEN BIJ CHRONISCHE
OA-ONTSTEKING

De meest voorkomende immuuncellen bij OA zijn
macrofagen, T-lymfocyten en mestcellen.4 De
vele factoren betrokken in de immuunrespons bij
OA, in combinatie met de andere mechanische
en biochemische factoren, maken OA tot een
complexe aandoening. 5 In vergelijking met een
immuungemedieerde artritis zijn de aantallen van de
meeste immuuncellen (macrofagen en T-cellen) in
synoviale weefsels bij OA beperkt, maar is het aantal
mestcellen bij OA even hoog of soms hoger.6

Neutrofiel

Macrofaag

Lymfocyt

Mestcel

Cytokinen, bv. TNF, IL-1β en pijnmediatoren,
bv. NGF, PGE2 , histamine

NGF

Bij OA is dit signaaleiwit verhoogd aanwezig in aangetaste gewrichten.7 NGF wordt bij OA vrijgesteld
door mestcellen en door cellen van beschadigd kraakbeen. 8 Bij OA speelt het een belangrijke rol
in de ophoping en ontwikkeling van mestcellen.4 Ontregeling van mestcellen draagt bij aan de
structurele veranderingen van kraakbeen, bot, synovia, matrix, zenuwuiteinden en bloedvaten die
bij OA optreden.9 De NGF heeft een spilfunctie in de productie van pijn, namelijk door te binden
met 2 types receptoren op de sensorische zenuwuiteinden: tropomyosinereceptorkinase A (TrkA) en
neurotrofine p75 (P75NTR). Binding met de TrkA receptor stimuleert de aanmaak van neuropeptiden
zoals substantie P (SP) en calcitoninegengerelateerd peptide (CGRP) welke vervolgens perifeer
vrijkomen. Uiteindelijk leidt het tot een toename van de lokale inflammatie. Daarnaast komt er,
door de binding van NGF met de lage affiniteitsreceptor P75NTR, neurotrofine vrij.9,10 Door deze
veranderende eiwitaanmaak komen meer neurotransmitters vrij op de overgang tussen het perifere
zenuwuiteinde (neuron van de eerste orde) en de neuron van de tweede orde, waardoor de overdracht
van het pijnsignaal naar de hersenen wordt vergemakkelijkt.10
Samengevat: NGF sensibiliseert de zenuwen voor pijnprikkels en bovendien verhoogt NGF de
expressie van pijnreceptoren en de hoeveelheid neurotransmitters in zenuwen.

AMCRA wenst de verspreiding van
alle informatie en resultaten van dit
project te faciliteren, om zo het beoogde doelpubliek te bereiken.
Voor meer informatie over het
project: www.pneumonee.be

De NGF is verhoogd in het synoviaal vocht
in gewrichten met osteoartrose (maar niet in
gezonde gewrichten).

De binding van de NGF aan TrkA-pijnreceptoren
verhoogt de algemene sensibilisatie voor lokale
pijnprikkels.

Na binding worden NGF-TrkA-complexen
geïnternaliseerd en migreren ze naar het
zenuwcellichaam. Daar veranderen de complexen
de functie van de zenuw en sensibiliseren deze
voor pijnprikkels. Dit maakt van NGF-TrkA een
goed doelwit voor therapie.
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NIEUWE BEHANDELINGSOPTIE

Perceptie van pijn

Gelet op de hoge prevalentie van OA bij
honden, oplopend tot bijna 40%11,12 en de
brede negatieve invloed van de ziekte op de
kwaliteit van leven van de getroffen dieren,
is er behoefte aan een effectieve en veilige
langdurige behandeling.
De nieuwe wetenschappelijke inzichten
in OA, waar de NGF een belangrijk
onderdeel van uit maakt, vormt de
basis voor ontwikkeling van een nieuwe
behandelingsoptie.
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CYCLUS VAN OSTEOARTROSE: PIJN EN INFLAMMATIE

Wetenschappers wenden hun expertise in de ontwikkeling van monoklonale antilichamen aan om
nieuwe mogelijkheden voor OA-pijnbestrijding te onderzoeken. Het potentieel van een soortspecifieke
“anti-NGF-antilichaamtherapie” om OA-pijn onder controle te houden is een interessante nieuwe
ontwikkeling. Het vertegenwoordigt de eerste ware therapeutische innovatie in meer dan 20 jaar
waarbij pijnbestrijding niet gebaseerd is op het prostaglandine signaalpad. Als voordeel geldt dat deze
therapievorm langwerkend is en anders wordt gemetaboliseerd dan de traditionele geneesmiddelen
(het eiwit wordt in de cel omgezet tot peptiden en aminozuren).13

A. Uitlokkende factor(en) – Factoren zoals conformatieafwijkingen, trauma’s of metabolische
veranderingen leiden tot schade aan het kraakbeen. Deze schade resulteert in het vrijkomen van
inflammatoire mediatoren uit chondrocyten, afbraakproducten en matrixmetalloproteïnasen.
B. Pro-inflammatoire mediatoren – De producten die vrijkomen uit beschadigd kraakbeen
veroorzaken op hun beurt synovitis dat resulteert in het vrijkomen van pro-inflammatoire
mediatoren zoals cytokinen, chemokinen, PGE2 en NGF. NGF veroorzaakt verdere inflammatie
van het synovium en activering van ontstekingscellen. Het maakt ook de zenuwuiteinden
gevoelig.

D. Neurogene inflammatie – Door NGF treden er veranderingen op in de functie van de perifere
zenuw. Hierdoor resulteert activatie van de zenuw in het lokaal vrijkomen van pro-inflammatoire
mediatoren, zoals CGRP en substantie P. Deze mediatoren komen via de uiteinden van de zenuw
in het gewricht terecht, waar ze inflammatie veroorzaken. Dit is de neurogene inflammatie.
E. Angiogenese en neuronale kieming – NGF draagt direct en indirect, via neurogene inflammatie,
bij tot de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten. NGF bevordert ook de kieming van neuronen,
wat de algehele gevoeligheid van het gewricht kan verhogen. Beide processen
veroorzaken een nefaste remodellering en een verhoogde gevoeligheid van
het gewricht.
F. Afbraakcyclus – Deze voortdurende processen leiden tot een geleidelijke
beschadiging van alle onderdelen van het gewricht, inclusief afbraak van
het kraakbeen, beschadiging van het subchondraal bot en osteofytose.
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WEBINARS

FREE WEBINAR:
‘THE EVOLVING
VETERINARY
SCIENCE AROUND
OSTEOARTHRITIS’

Onlangs organiseerde Zoetis in samenwerking met
WSAVA twee webinars. Spreker Dr. Duncan Lascelles,
Professor Chirurgie en Pijn Management aan de
Universiteit van North Carolina State en voorzitter van
het WSAVA Global Pain Council (GPC) deelde eerst de
nieuwste inzichten in mechanismen die bijdragen aan pijn
en ontsteking bij honden en katten. Vervolgens besprak
hij een nieuwe klasse van mogelijke pijntherapie die
gericht is op de Nerve Growth Factor. Terugkijken kan via
https://wsava.org/news/events/zoetis-webinar-oasept16/

1. Innes JF. Arthritis (chap 68). In: Veterinary Surgery: Small Animal Expert Consult -E-BOOK. 2017. 2. Nettelbladt EG, Sundblad LK. Protein patterns in
synovial fluid and serum in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Arthritis & Rheumatology. 1959;2(2):144-151. 3.. Sokolove J, Lepus CM. Role of inflammation
in the pathogenesis of osteoarthritis: latest findings and interpretations. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease. 2013;5(2):77-94. 4. Gigante A,
Farinelli L, Manzotti S, Aquili A, Papalia G. Synovial Mast Cells in Osteoarthritis. 2018. 5. Haseeb A, Haqqi TM. Immunopathogenesis of osteoarthritis.
Clinical Immunology. 2013;146(3):185-196. 6. Robinson WH, Lepus CM, Wang Q, Raghu H, Mao R, Lindstrom TM, Sokolove, J.Low-grade inflammation as a
key mediator of the pathogenesis of osteoarthritis. Nature Reviews Rheumatology. 2016;12(10):580-592. 7. Isol M, Ferrari V, Miolo A, Stabile F, Bernardini
D, Carnier P, Busetto, R. Nerve growth factor concentrations in the synovial fluid from healthy dogs and dogs with secondary osteoarthritis. Veterinary
and Comparative Orthopaedics and Traumatology. 2011;24(4):279-284. 8. Goldring MB, Otero M. Inflammation in osteoarthritis. Current Opinion in
Rheumatology. 2011;23(5):471. 9. Fusco M, Skaper SD, Coaccioli S, Varrassi G, Paladini A. Degenerative joint diseases and neuroinflammation. Pain Practice.
2017;17(4):522-532. 10. Enomoto M, Mantyh PW, Murrell J, Innes JF, Lascelles BDX. Anti-nerve growth factor monoclonal antibodies for the control of pain
in dogs and cats. The Veterinary Record. 2019;184(1):23. 11. Wright A, Amodie DM, Cernicchiaro N, Lascelles
BDX, Pavlock AM. Diagnosis and treatment rates of osteoarthritis in dogs using a Health Risk Assessment
(HRA) or Health Questionnaire for Osteoarthritis in general veterinary practice. ISPOR. 2019. 12. Foster
Rosenblatt. Global Veterinarian Market Research. 2020. 13. Olivry T, Bainbridge G. Advances in veterinary
medicine: therapeutic monoclonal antibodies for companion animals. Clin Notes. March 10, 2015. https://
www.zoetisus.com/conditions/dogs/itchcycle/downloads/resources/publications/zoetiscn_mar_fnl.pdf.
Accessed May 3, 2019.

MM-12386

C. Opregulatie van de sensorische zenuw –Transport van het NGF/TrkA-receptorcomplex naar de
celkern veroorzaakt veranderingen in de transcriptie in de sensorische zenuw, wat resulteert
in een versterkte pijnsignalering aan beide uiteinden (perifeer en centraal) van de sensorische
zenuw.
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Wat is nieuw
in 2021?
Bron: UNIZO

In 2021 verandert er weer heel wat voor jou als ondernemer. En omdat we willen dat je op de hoogte bent en je je
optimaal kan voorbereiden, hebben we al die nieuwigheden in één handig én up-to-date overzicht gegoten, zie ook
www.unizo.be.
VeDaScoop pikte deze eruit die voor VeDa-leden van belang zouden kunnen zijn.

PENSIOEN
Afschaffing correctiecoëfficiënt
Tot nu toe hield de pensioendienst bij de berekening van je
pensioen als zelfstandige slechts rekening met 69% van je
werkelijke inkomen. Dit komt door de zogenaamde correctiecoëfficiënt. Op 1 januari 2021 wordt die correctiecoëfficiënt afgeschaft. De afschaffing geldt voor elk loopbaanjaar
vanaf 2021. Daardoor ontvang je voor elk loopbaanjaar vanaf 2021 ruim 40% extra pensioen. Meer info vind je op de
website van UNIZO (www.unizo.be) en Liantis (www.liantis.
be).
Verhoging van het minimumpensioen
Op 1 januari 2021 stijgen de minimumpensioenen met
2,65%. Heb je een volledige loopbaan van 45 jaar, dan zal je
minimumpensioen als alleenstaande 1.325,92 euro bedragen in plaats van 1.291,69 euro. Het minimum gezinspensioen zal op 1.656,88 euro uitkomen in plaats van op 1.614,10
euro. Deze maatregel geldt ook voor wie al gepensioneerd is.
Meer info krijg je van Liantis (www.liantis.be)

UITKERINGEN
Geboorteverlof van 10 naar 15 dagen
Vanaf 2021 heb je als zelfstandige vader of zelfstandige
meemoeder recht op 15 dagen geboorteverlof. De uitkering
bedraagt 83,26 euro per dag. Contacteer je sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie. In 2023 zal het geboorteverlof opnieuw met 5 dagen verlengd worden.
Adoptieverlof met 2 weken verlengd
Vanaf 2021 hebben beide adoptieouders elk recht op 6 weken adoptieverlof, aangevuld met vrij te verdelen 2 weken.
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Adoptieouders kunnen er dus voor kiezen om elk 7 weken
verlof op te nemen, of de ene 6 en de andere 8 weken. De
uitkering bedraagt 499,54 euro per week.
Nieuw systeem overbruggingsrecht vanaf 2021
Moet jij je zaak ook in 2021 nog verplicht sluiten door corona?
• Dan blijft tot 31 januari 2021 de huidige regeling bestaan en heb je nog steeds recht op het dubbel overbruggingsrecht.
• Ben je na 1 februari 2021 nog gesloten? Enkel als je verplicht gesloten bent én je activiteiten volledig onderbreekt, kom je nog in aanmerking voor de crisis-overbruggingsrechtuitkering. Je ontvangt de volledige
uitkering enkel als je langer dan 15 dagen verplicht bent
te sluiten in de betrokken maand. Zo niet, dan ontvang je
een halve uitkering.
Je zaak blijft open maar je verliest een aanzienlijk deel van
je inkomsten?
Daalde je omzet in de kalendermaand voorafgaand aan de
maand waarvoor je steun vraagt met minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019 (het jaar voor
de coronacrisis!): dan heb je recht op een crisis-overbruggingsuitkering.

FISCAAL
Verhoogde investeringsaftrek
Investeringen in afschrijfbare activa zullen een verhoogde
investeringsaftrek van 25% genieten. Dit geldt zowel voor
eenmanszaken als vennootschappen. Deze maatregel loopt
af op 31 december 2022.
Geen fiscale aftrek meer van verhogingen
In de belastingaangifte mag je in 2021 (inkomstenjaar 2020)
geen verhogingen wegens laattijdige betaling van je sociale
bijdragen meer aftrekken. Sinds 2020 zijn dergelijke verhogingen en andere boetes niet langer fiscaal aftrekbaar als
beroepskost.

Jaarlijkse indexatie sociale bijdragen
De minimumbijdrage voor hoofdberoepers, de vrijstellingsdrempels voor bijberoepers en gepensioneerden en de
maximumbijdrage worden jaarlijks geïndexeerd.

01/01

Nieuwjaar

05/04

Paasmaandag

01/05

Feest van de Arbeid

13/05

Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart

ZAKENDOEN

24/05

Pinkstermaandag

Brexit
Op 31 december 2020 is de transitieperiode afgelopen voor
handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.
Dat wil zeggen dat er o.m. douaneformaliteiten moeten
voldaan worden, maar ook dat er gevolgen zijn op vlak van
sociale zekerheid, transport, e.d.m. Voor meer info kan je terecht op de brexitpagina van UNIZO.

21/07

Nationale feestdag

15/08

Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart

01/11

Allerheiligen

11/11

Wapenstilstand

25/12

Kerstmis

FINANCIEEL
Verlaagd BTW-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw woning
Het verlaagd BTW-tarief gold reeds voor 32 stedelijke gebieden, maar wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid tot het
hele Belgische grondgebied. De maatregel is tijdelijk en
loopt tot 31 december 2022. Ook verkopen op plan en projectontwikkeling kan aan dit gunstige tarief gebeuren. Er zijn
een aantal beperkingen rond de oppervlakte van de te slopen woning en het mag niet gaan om een tweede verblijf. De
beperkingen zullen niet gelden voor de stedelijke gebieden
waar de maatregel al enkele jaren van toepassing is. Meer
info vind je op www.financien.belgium.be/nl/programmawet/btw-6procent-afbraak-heropbouw.
Verlenging handelshuurlening
Op vraag van UNIZO wordt de handelshuurlening vanaf
4 januari 2021 uitgebreid. Wanneer de verhuurder 1 of 2
maanden huur kwijtscheldt, kan je vanaf 4 januari een lening
aangaan van 4 maanden in plaats van 2 maanden zoals op
dit moment het geval is. Ook de maximumbedragen die je
kan lenen worden verhoogd. In plaats van maximaal 35.000
euro per pand, zal je per pand maximaal 60.000 euro kunnen
lenen. Wanneer je meerdere panden huurt, kan je maximaal
150.000 euro lenen. Ook wanneer je al een handelshuurlening hebt lopen, heb je hier recht op en kan je een uitbreiding
tot de maximale vernieuwde voorwaarden aanvragen. Meer
info vind je op www.unizo.be.
Vervangingsinkomen zelfstandige
Zie de info over het overbruggingsrecht hierboven.

PERSONEEL
Wettelijke feestdagen 2021
Per jaar liggen er tien wettelijke feestdagen vast. Op deze
dagen mogen werknemers in principe niet werken. Wanneer
deze feestdagen op een zondag of een andere inactiviteitsdag
vallen, moet je als werkgever vervangingsdagen kiezen en
deze uiterlijk op 15 december aan je werknemers meedelen.

SECTORALE REGELS
Aparte afvalcontainers
Vanaf 1 januari 2021 wordt de afvalsorteerplicht voor bedrijven uitgebreid met een nieuwe afvalstroom. Heel wat
bedrijven moeten dan ook het organisch en biologisch afval, t.t.z. keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval (verpakte voedingswaren), afzonderlijk sorteren in een
aparte afvalrecipiënt. De verplichting wordt ingevoerd in
twee fases. Vanaf 1 januari 2021 geldt die verplichting o.a.
voor restaurants, brasserieën en hotels met meer dan 50
maaltijden per dag... Vanaf 31 december 2023 voor alle bedrijven. Meer info: www.ovam.be.

VLAANDEREN
•

•

•

Vlaams beschermingsmechanisme: Ondernemingen
die verplicht gesloten zijn of een omzetdaling van minstens 60% kennen, zullen op ondersteuning kunnen rekenen van de Vlaamse overheid.
Vriendenaandeel: Vlamingen zullen tot 75.000 euro via
aandelen kunnen investeren in bevriende kmo’s. De investeerder krijgt daarbij tot 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5 procent.
Nieuwe berekening BIV en verkeersbelasting: Vanaf 1
januari wordt de WLTP-norm gebruikt als basis om de
belasting in verkeerstelling (BIV) en verkeersbelasting
te bepalen.

BRUSSEL
•

•

Zone 30 in Brussel: Vanaf 1 januari geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest als regel.
Bijkomende tewerkstellingssteun voor Brusselse
werkzoekenden: Vanaf 1 januari 2021 is een bijkomende premie voor aanwervingen van toepassing, die aan de
werkgever wordt uitbetaald.

Vragen over de nieuwe regels?
Contacteer een adviseur van de UNIZO
Ondernemerslijn!
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Sluit je aan bij

VeDa

VERENIGDE DIERENARTSEN

de eengemaakte beroepsvereniging
van dierenartsen

Voorafbetalingen
van belastingen:

overdragen of terugvragen?
Bron: Sbb – Gregory Henin - 5 januari 2021

Je onderneming betaalt voorschotten op haar uiteindelijke belasting, ook wel voorafbetalingen genoemd. Heeft je
onderneming tijdens het eerste kwartaal van het jaar 2020
haar winst te hoog ingeschat, dan heb je wellicht een te
hoge eerste voorafbetaling gestort. Door de aanhoudende
coronacrisis maak je kans op een lagere winst of zelfs een
verlies te lijden. Wat kan je doen met deze te hoge voorafbetalingen?
Als je onderneming niets doet, worden de voorafbetalingen
geheel of gedeeltelijk terugbetaald na verrekening met de
eindbelasting. Dit gebeurt via het aanslagbiljet en dus nadat
je de belastingaangifte voor het boekjaar 2020 indient. Zo’n
gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de voorafbetalingen gebeurt dus niet direct en kan soms een aantal jaren op
zich laten wachten.

Kan je onderneming die voorafbetalingen vroeger benutten?
Ja, je onderneming heeft nog drie andere mogelijkheden. Zij
kan de bestemming van het teveel aan voorafbetalingen in
2020 wijzigen door die:
1 geheel of gedeeltelijk vervroegd te laten terugbetalen in
2021;
2 geheel of gedeeltelijk over te dragen en als voorschot te
gebruiken voor de voorafbetalingen in 2021;
3 geheel of gedeeltelijk te gebruiken om er een andere
(fiscale) schuld mee te betalen.
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Verwacht je onderneming ook voor 2021 een slecht resultaat, dan kan zij de voorafbetalingen van het jaar 2020 best
laten terugstorten. Dit bevordert de cash flow op korte termijn.

Onder impuls van een 10-tal collega’s met diverse achtergrond en interesses zag VeDa in 2021 het levenslicht. De vroegere beroepsverenigingen VDV en IVDB hielden intussen op te bestaan zodat VeDa (Verenigde Dierenartsen) nu dé nieuwe beroepsvereniging is die er wil zijn
voor iedere dierenarts. De volgende VeDa werkgroepen zijn intussen
opgestart en actief: Jong VeDa, Gezelschapsdieren, Hygiënisten, Nutsdieren (onderverdeeld in Herkauwers,
Varkens en Pluimvee), Paard en Minor
species.
Kom de rangen versterken
en sluit je aan bij VeDa.
Immers hoe meer leden,
hoe slagvaardiger VeDa
kan optreden als beroepsvereniging in gesprekken en onderhandelingen met de overheid en
andere partners.
Als lid krijg je overigens
het tweemaandelijks tijdschrift VeDaScoop in je bus
en heb je recht op kortingen

op onder meer verzekeringspolissen, incassobureaus en bijscholingen en
ook 1 gratis module op de online naslaggids Vetstream.
Heb je interesse om je aan te sluiten bij één van onze werkgroepen, laat
het ons weten via info@veda.vlaanderen!
STANDAARD
LIDGELD

€302.50
(€250 + btw)

AFGESTUDEERD GEPENSIONEERDEN
2020 OF 2021
EN SYMPATHISANTEN
GRATIS

€60.50
(€50 + btw)

Te betalen aan: VeDa vzw, Bedrijvencentrum Waasland
Industriepark West 75, 9100 Sint-Niklaas - BTW BE0752855503
IBAN: BE90 7360 7362 9532, BIC: KRED BE BB
Mededeling: naam + ordenummer + btw nr + vakgebied (khd, ghd, bmo, …)

Volg ons via:

@vedavlaanderen
www.veda.vlaanderen
(vanaf feb/ maart 2021)
info@veda.vlaanderen
tel. 03/780.17.90

Verwacht je onderneming een goed resultaat in 2021, dan
zal zij waarschijnlijk een eerste voorafbetaling willen doen
in het 1ste kwartaal 2021. Hierbij kan je onderneming het
teveel aan voorafbetalingen voor 2020 overdragen naar het
boekjaar 2021 en daar als voorschot gebruiken. Je onderneming zal zo voor de 1ste voorafbetaling in 2021 geen of een
lagere storting moeten doen op de rekening van de fiscus.

Tegen wanneer aanvragen?
Zo’n wijziging van de bestemming van de voorafbetalingen
moet je uiterlijk aanvragen op de laatste dag van de 3de
maand na het belastbaar tijdperk. Voor een eenmanszaak
die wordt belast in de personenbelasting, is dat uiterlijk op
31 maart 2021 aangezien het belastbaar tijdperk (bijna altijd) overeenstemt met het kalenderjaar. Voor een vennootschap is dat ook uiterlijk op 31 maart 2021 als het boekjaar
samenvalt met het kalenderjaar. Bij een ‘gebroken’ boekjaar
is dat binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar.
Wil je meer weten over de voorafbetalingen, kan je terecht
op de website van de FOD Financiën. Daar vind je enkele
veelgestelde vragen voor zelfstandigen en vennootschappen.

VETConnect is een webbased applicatie waarmee u op een
eenvoudige manier uw volledige praktijk eﬃciënt kan beheren.
Bezoek ons op www.vetworks.be of mail naar info@vetworks.be.
VETCloud is een online applicatie waarmee u op een
eenvoudige manier uw volledige praktijk eﬃciënt kan beheren.
Zowel geschikt voor KHD als GHD.

Voor meer informatie ga naar www.vetworks.be of mails ons op info@vetworks.be
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VACATURES
Dierenartsenpraktijk Malfliet
zoekt dierenarts fulltime en/of
parttime
Contactpersoon: Isabel Malfliet
Praktijk: DAP BVBA Malfliet
Locatie: Martelarenlaan, 1, 9200 Sint-Gillis-bij-Dendermonde,
prov. O.-Vl.
Email: info@dierenartsenpraktijkmalfliet.be
Telefoon: 052 21 40 75
Wij zijn een goed uitgeruste eerstelijnspraktijk
(digitale rx, echografie, in huis bloedanalyse,
microscopie, 2 operatietafels met gasanesthesie, dentale unit, laser, …) bestaande uit 7 dierenartsen en 3 assistenten, gelegen te Grembergen (Dendermonde, Oost-Vlaanderen).
Wij zijn op zoek naar een nieuwe enthousiaste, klantvriendelijke collega-dierenarts die ons
team kan versterken vanaf maart/april 2021,
ervaring niet noodzakelijk.
Wat bieden wij
Correcte verloning
1 vrije dag in de week
Slechts 1 wachtavond in de week
Slechts enkele weekendwachten in het jaar
Ondersteuning van een enthousiast en dynamisch team
Geïnteresseerd? Stuur je cv alvast naar info@
dierenartsenpraktijkmalfliet.be of bel naar
0475/54 81 63

Vacature
Contactpersoon: Hans Van Beeck
Praktijk: Huisdierchirurgie-Verdonck
Locatie: Appelkantstraat 49, 2530 Boechout,
prov. Antw.
Email: info@huisdierchirurgie.be
Telefoon: 03 455 46 40
Wij zijn een groeiende tweedelijnspraktijk te
Boechout en wij zoeken een enthousiaste collega (ervaring niet vereist) om het team van 4
dierenartsen en 5 assistentes te versterken in
de eerstelijnsdiergeneeskunde en de tweedelijns. We streven naar een goede verhouding
work/life balance in een aangename sfeer met
interessante cases! Voor vragen of interesse
mail of bel gerust! info@huisdierchirurgie.be
03 455 46 40

Collega rundveedierenarts
gezocht!
Contactpersoon: Thomas Hectors
Praktijk: DAP Moervet
Locatie: Achterbroeksteenweg 217,
2920 Kalmthout, prov. Antw.
Email: info@moervet.be
Telefoon: 0474 65 97 37
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Wij zijn een gemengde, goed uitgeruste praktijk met 4 jonge collega’s. Onze hoofdactiviteit is rundvee maar we zien ook veel kleine
herkauwers en een klein deel paarden. We
hebben een mooi nieuw praktijkgebouw waarin ook kleine huisdieren behandeld worden.
We zoeken een enthousiaste, gemotiveerde
rundveedierenarts die ondernemend en vooruitstrevend is. Ervaring is een pluspunt maar
geen vereiste. In onze praktijk wordt er meer
en meer aan bedrijfsbegeleiding gedaan en
we willen dit graag verder uitbouwen. Verder
is er veel bespreekbaar: enkel grote huisdieren, iets meer kleine herkauwers of paarden,
grote huisdieren gecombineerd met gezelschapsdieren… Wil je je graag meer toeleggen
op bedrijfsbegeleiding of voornamelijk de klinische gevallen doen? Wil je graag voltijds of
deeltijds werken? Mail, telefoneer of kom een
kijkje nemen en dan bespreken we de mogelijkheden. Je zal terechtkomen in een aangename
praktijk, in een mooie omgeving (Kalmthoutse
heide), met een vriendelijk cliënteel waar je de
kans krijgt om jezelf te ontplooien. We hechten
veel belang aan een goede werk-privébalans.
Hopelijk tot snel!

Dierenartsenpraktijk De Zegge
zoekt versterking van het
team voor gezelschapsdieren.
(parttime)
Contactpersoon: Bart Spruyt
Praktijk: Dierenartsenpraktijk De Zegge
Locatie: Lichtaartseweg 38, 2440 Geel,
prov. Antw.
Email: dezegge@telenet.be
Telefoon: 0491 15 45 84
Dierenartsenpraktijk De Zegge zoekt versterking van het team voor gezelschapsdieren.
Onze praktijk biedt een brede eerstelijnszorg
voor kleine huisdieren. De praktijk heeft een
eigen wachtdienst en is 24/7 bereikbaar voor
ons cliënteel. Wij zoeken een enthousiaste,
flexibele en ambitieuze dierenarts die ons team
van 3 dierenartsen en 3 dierenartsassistentes
komt versterken. Het betreft voorlopig een
parttime vacature maar deze kan mogelijks in
de toekomst verder uitgroeien tot een voltijdse. Ervaring is een pluspunt maar is geen vereiste. Enkel een dierenarts die zich voor langere tijd wil engageren komt in aanmerking. Wij
bieden u een uitdagende baan aan, in een leuk
team met een goed toekomstperspectief. U
krijgt voldoende ontwikkeling- en nascholingsmogelijkheden en begeleiding door de collega’s
waar nodig. Mooie verloning met een stijgend
karakter. U kan uw cv en korte motivatie sturen
naar dezegge@telenet.be of ons contacteren
op het nummer 0491 15 45 84.

4/12/2020: Gezocht
Gezelschapsdierenarts
Contactpersoon: J.Boere-Vissers
Praktijk: Dierenkliniek Tussen Mark en Amer
Locatie: Watertorenstraat 9 4927 RG Hooge
Zwaluwe, NL
Email: Jboere@vetsenpets.nl
Ben jij die gedreven dierenarts met passie
voor je vak en goede communicatieve vaardigheden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Vets
& Pets vormt een groep van samenwerkende
gezelschapsdierenklinieken met als gedeelde
visie het leveren van optimale zorg voor huisdieren. Hierbij staat kwaliteit van de dienstverlening, een hechte relatie met de cliënt en
een prettige sfeer voorop. Voor Dierenkliniek
Tussen Mark en Amer zijn we op zoek naar
een GEZELSCHAPSDIERENARTS. Voor deze
functie zoeken wij een collega die ambitieus is
en ernaar streeft om diergeneeskunde op het
hoogste niveau uit te oefenen. Tevens beschik
je over een bewuste cliënt- en patiëntgerichte
houding en ben je communicatief sterk. Daarnaast ben je flexibel, een harde werker en wil
je graag binnen het team je veterinaire kennis
delen. Binnen de groep Vets & Pets Klinieken
voor Gezelschapsdieren zijn er veel mogelijkheden voor ontwikkeling en samenwerking.
Tevens bieden wij medewerkers de mogelijkheid tot het volgen van nascholing en uitbreiding van persoonlijke interesses. Als nieuwe
collega kom je in een enthousiast gezellig team
met een open communicatie en goede collegiale verhoudingen. Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je sollicitatie voor 1 januari per
e-mail naar: Mevrouw J.Boere-Vissers (Clinical
Director) Jboere@vetsenpets.nl.

Gezocht: ervaren parttime
gezelschapsdierenarts
Contactpersoon: Nicole d’Huy
Praktijk: Dierenklniek Waalre
Locatie: Waalre, Nederland
Email: n.dhuy@xs4all.nl
Telefoon: 06-13028552
Gezocht: ervaren parttime gezelschapsdierenarts Dierenkliniek Waalre (onder Eindhoven).
Je bent een enthousiaste Gezelschapsdierenarts, no nonsense, kunt tegen een stootje en
zoekt een uitdaging in de vrije sector, dan zijn
we op zoek naar jou! Een parttime (2 dagen)
gezelschapsdierenarts met goede communicatieve vaardigheden met ervaring, sportiviteit en veel gevoel voor humor met een sterk
ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel met
empathie, je hebt plezier in het uitbouwen van
relaties met ambities om te investeren in zowel je eigen toekomst als die van de praktijk.
Wij bieden: een kleine, gezellige, collegiale en
overzichtelijke werkkring; een stabiel team van
gemotiveerde en enthousiaste medewerkers;

een bovengemiddeld prettige klantenkring,
de grote bijdrage aan het dagelijks werkplezier; een gestructureerde werkplek waar nog
tijd is voor dier, eigenaar en elkaar. Goede arbeidsvoorwaarden, maar ook jouw inbreng en
visie worden bijzonder op prijs gesteld. Ben
je nieuwsgierig? Stuur dan je sollicitatie brief
en CV naar Dierenkliniek Waalre t.a.v. Nicole
d’Huy, n.dhuy@xs4all.nl, 06-13028552

GEZOCHT: Adviseur
Contactpersoon: Els Verté
Praktijk: vzw Boeren op een Kruispunt
Locatie: Brouwerijstraat 1, 9880 Poeke,
prov. O.-Vl.
Email: els@boerenopeenkruispunt.be
Telefoon: 0468 06 01 51
Gezocht: Adviseur voor de regio Oost- en
West-Vlaanderen
Vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders
op een kruispunt in hun leven. We begeleiden
Vlaamse land- en tuinbouwers bij financiële,
economische, psychologische, technische of
sociale problemen. Onze medewerkers gaan
voor een integrale begeleiding van onze adviesvragers, zonder te zoeken naar oorzaken
en schuldigen. Ons doel is het welzijn van boeren en tuinders in moeilijkheden te verhogen.
We doen aan preventie, we bezoeken mensen
in nood en zoeken met hen mee naar mogelijkheden binnen de beperkingen. We geven
beleidsondersteunende informatie aan onze
opdrachtgevers, leden van de raad van bestuur
en overheid. Onze vaste medewerkers hebben
verstand van boeren en tuinders en hebben
al 14 jaar succesvol resultaten neergelegd in
deze opdracht. Ze werken indien nodig, regelmatig samen met freelance psychologen. Voor
de langdurige opvolging zetten ze een team
van vrijwilligers in. Onze dienstverlening is gratis en discreet. Indien de adviesvrager zijn klassieke dienstverleners nog kan betalen, proberen we samen te werken met deze adviseurs. In
deze samenwerking blijven we het belang van
de adviesvrager verdedigen. We zijn gevestigd
in Aalter, Brouwerijstraat 1.
Welke profielen zoeken we? Mensen die
houden van een uitdaging, die flexibel en dynamisch zijn; Zelfstandig én in teamverband
kunnen werken; Professioneel en onvoorwaardelijk inzetbaar voor de kwetsbare land- en
tuinbouwers in Vlaanderen, zonder te veroordelen; Vlotte werkers wat digitalisering betreft
of bereid zijn dit aan te leren; Paraat, dienstbaar en gedreven, ook als je van thuis uit werkt;
Loyaal en discreet. Draagt bij aan de realisatie
van de missie en de doelstellingen van vzw
Boeren op een Kruispunt; Vervolmaakt zich
continu in landbouweconomie, psychologie,
sociaal recht, insolventierecht..; Vzw Boeren
op een Kruispunt voert een gelijke kansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn doorslagge-

vend, ongeacht hun sekse, afkomst of handicap.
Voor volgende vacatures: Vacature adviseur,
Vacature administratieve medewerker ter ondersteuning van de adviseurs en de directeur,
Vacature freelance psycholoog 1. Vacature adviseur voor de regio Oost- en West-Vlaanderen zoeken we voor een snelle indiensttreding
een voltijdse adviseur (m/v/x) om ons team te
versterken. Functieomschrijving: Nadat een
adviesvrager hulp heeft gevraagd, ga je veelal,
al dan niet vergezeld door een andere adviseur,
ter plaatse voor een intakegesprek. Hiervoor
neem je zoveel tijd als nodig is; Alle gesprekken
dienen in een sfeer van vertrouwen, niet-vooringenomenheid en professioneel te gebeuren;
De adviesvragers worden door jou verder
begeleid en geadviseerd op diverse vlakken,
waarbij desgevallend de hulp kan worden ingeroepen van onze freelancepsychologen of
vrijwilligers. Je blijft evenwel het eerste aanspreekpunt; Je maakt kasplanningen op, snelle
boekhouding e.d. meer; Je biedt ondersteuning
aan de adviesvragers in de contacten met andere erfbetreders, notarissen, advocaten en
dergelijke. Je blijft loyaal aan de adviesvrager
en discreet over de zaken, die de adviesvrager
met je deelt; Je neemt deel aan teamoverleg,
intervisies e.d.; Je rapporteert aan de directeur
wanneer nodig of gevraagd; Gezien we 24/7
bereikbaar zijn, betekent dit soms avondwerk
of permanentiedienst. Pluspunten: Een hogere
opleiding hebben genoten waar land- en tuinbouw centraal stond, met grote voorkeur voor
een opleiding dierenarts; Verstand hebben
van boeren en tuinders, maar je ook continu
bijscholen in de diverse takken waarin we hulp
verlenen; Kunnen omgaan met zware psychosociale problemen (suïciderisico’s, armoede...);
Breed kunnen denken over verschillende domeinen heen en het talent hebben om oplossingen te zoeken binnen de beperkingen van
én met respect voor de adviesvrager; Er is geen
leeftijdsbeperking; Je bent best woonachtig in
Oost- of West-Vlaanderen. Wat kunnen we je
bieden: Een uitdagende job in een divers team
(vaste medewerkers, freelancepsychologen,
vrijwilligers), soms onvoorspelbaar, maar bijna altijd inspirerend en boeiend; Opleiding ‘on
the job’, rekening houdend met je ervaring en
achtergrond; Een team van collega’s, die het
zich aantrekken om mee te helpen je opdracht
resultaat te geven; Een correcte verloning,
met extralegale voordelen: hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, maaltijdcheques;
Ruimte voor initiatief en permanente bijscholing; Een voltijds contract van onbepaalde duur,
indiensttreding zo snel mogelijk; Werkuren in
een 38-uren week. Regelmatig avondwerk.

Dierenarts bij AniCura
Dierenkliniek Causus
Ben je dierenarts gezelschapsdieren en
op zoek naar een
boeiende uitdaging in
een praktijk vol mogelijkheden? Dan is
AniCura Dierenkliniek Causus iets voor
jou! AniCura Dierenkliniek Causus is een moderne en goed uitgeruste dierenkliniek voor
kleine huisdieren in West-Vlaanderen waar
kwaliteit in de diergeneeskundige zorg voorop
staat. We zijn op zoek naar een nieuwe collega
om ons enthousiaste team van 7 dierenartsen
en 11 assistenten te versterken.
Ben jij onze nieuwe collega?
•
Dierenarts kleine huisdieren, zo mogelijk
met enige ervaring, die op zelfstandige
basis kan werken.
•
Leergierig met zin voor initiatief.
•
Echte teamspeler.
•
Klantgericht en zorgzaam.
•
Flexibel, bereid om deel te nemen aan
onze wachtdiensten.
Wat bieden we jou?
•
Een fijne werksfeer binnen ons enthousiast team én binnen de grote AniCura familie, waar continue ontwikkeling en leren
van elkaar centraal staan.
•
Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
in een specialisatie domein.
•
Een hoog kwalitatief uitgeruste werkomgeving met moderne infrastructuur
en technologieën: 5 consultatieruimtes,
2 operatiezalen, honden- en kattenkennels, dentale unit, endoscopie, echografie
(abdominaal/echocardiografie/musculoskeletaal), digitale RX, compleet uitgerust
labo, CT scan, laser, bloeddrukmeting,
oogdrukmeting, fysio-ruimte met onderwaterloopband, …
•
Correcte verloning met ontwikkelperspectief.
•
Overnachting op de praktijk is mogelijk
tijdens de wachtdienst.
•
Werkschema dat we zoveel als mogelijk
afstemmen op ieders noden, dankzij het
feit dat we als grote team de werkblokken
en wachten kunnen verdelen.
•
Naast ons team word je deel van de grote AniCura-familie, een lange termijn gericht en financieel sterk familiebedrijf met
meer dan 2500 dierenartsen in 12 landen,
die steeds bereid zijn kennis en ervaring
te delen.
Contact
Herken je jezelf in dit profiel en heb je zin om
ons team te versterken? Heb je nog vragen?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met
dierenarts Audrey Lovenweent via audrey.lovenweent@anicura.be.
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VACATURES
AniCura Dierenkliniek De Ark
zoekt een nieuwe collega:
Dierenarts gezelschapsdieren

😉

Wat zoeken we in onze nieuwe collega?
•
We zoeken een enthousiaste en sympathieke dierenarts kleine huisdieren met
het hart op de juiste plaats.
•
Iemand geïnteresseerd in een voltijdse
betrekking en een langdurige samenwerking in het verschiet.
•
Iemand die werken in hecht teamverband
in een hoog vaandel draagt.
•
Iemand die zelfstandig kan werken maar
eveneens een teamplayer is: Onderling
overleg over patiënten is voor jou een natuurlijke reflex.
•
Iemand die leergierig en gemotiveerd is
om nog bij te scholen in een vakgebied
waar je interesse ligt, want daar ga je je
kansen voor krijgen.
•
Liefst iemand met ervaring in chirurgie of
die bereid is enige basischirurgie te leren.
Praktische zaken die je misschien nog wil weten?
•
Je neemt deel aan onze wachtdienst: met
een 7e dierenarts erbij heb je 1 avondwacht in de twee weken en 1 op de 7
weekenden.
•
Er is dan ook mogelijkheid tot overnachting op de kliniek tijdens de wachtdiensten met alle nodige faciliteiten.
•
Je kan rekenen op ondersteuning door
het volledige team (zowel assistenten als
dierenartsen).
•
Als medewerker binnen de AniCura groep
heb je toegang tot interessante opleidingen en het delen van kennis tussen verschillende AniCura-praktijken in binnenen buitenland.
•
Een kliniek met een goede medische infra-
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•

•

•

Ben of ken jij iemand die zich in dit profiel herkent? Neem dan zeker contact met ons op via
de mail: deark@anicura.be .

Dierenarts bij AniCura
Dierenkliniek Het Binnenhof
AniCura Dierenkliniek Het Binnenhof is
een moderne en goed
uitgeruste dierenkliniek voor kleine huisdieren in de Kempen.
Van dwerghamster
tot Deense Dog: huisdieren in de Kempen kunnen al meer dan 20
jaar rekenen op ons veelzijdige team voor kwaliteitsvolle diergeneeskundige zorg. Onze dierenkliniek in Beerse beschikt over moderne
medische infrastructuur en uitgebreide diagnostische mogelijkheden. Onze jonge praktijk
in Westmalle is uitgerust om een goede basiszorg aan te bieden. Wij zijn op zoek naar een
nieuwe collega om ons enthousiaste team van
5 dierenartsen en 2 assistentes te versterken.

Contact
Herken je jezelf in dit profiel en heb je zin om
mee aan de toekomst van de diergeneeskundige zorg te bouwen? Of heb je nog vragen en wil
je ons beter leren kennen?
Neem dan contact op met dierenarts Ann Bulthé en stuur je CV naar ann.bulthe@anicura.be.

Dierenarts kleine huisdieren
Naam: Bieke Van Dijck
Praktijk: DAP Bieke Van Dijck
Adres: Toleikstraat 38, 3960 Bree,
prov. Limburg
Email: bieke@apdetoleik.be
Telefoon: 089/25 63 43
DAP De Toleik is op zoek naar een gemotiveerde dierenarts kleine huisdieren om ons
team te versterken. Ons team bestaat uit twee
dierenartsen (1 dierenarts kleine huisdieren
en 1 dierenarts paard) en 2 assistenten. We
hebben een moderne, goed uitgeruste en snelgroeiende praktijk. Klantenservice, teamspirit,
passie voor het beroep en liefde voor de huisdieren dragen wij hoog in het vaandel. Er is
een passende verloning naargelang ervaring
en er wordt rekening gehouden met een goede work-life balance. Ervaring is een pluspunt
maar motivatie is des te belangrijk. We bieden
een deeltijdse job (met optie op uitbreiding)
en werkuren zijn onderling bespreekbaar. We
zijn op zoek naar iemand voor een langdurige
samenwerking, iemand die op termijn een vaste waarde is binnen onze praktijk en die samen
met ons de praktijk verder wil doen groeien.
Interesse? Contacteer ons dan op bieke@dapdetoleik.be.
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Ben jij onze nieuwe collega?
•
Dierenarts kleine huisdieren met een bijzonder interesse in inwendige ziekten.
•
Je doet graag eerstelijnsconsultaties
enerzijds en hebt een passie voor inwendige diergeneeskunde anderzijds.
•
Klantgericht en zorgzaam.
•
Ondernemend en een echte teamspeler.
Wat bieden we jou?
•
Een fijne werksfeer binnen ons enthousiaste, ambitieuze team. Wij hebben grote
toekomstplannen waarin jij een belangrijke rol kan spelen!
•
Mogelijkheid om je verder te ontwikkelen
en bij te scholen in inwendige ziekten.
•
Een hoogkwalitatieve werkomgeving.
•
Naast ons team word je deel van de grote AniCura-familie, een financieel gezond
familiebedrijf met meer dan 2500 dierenartsen in 12 landen, die steeds bereid zijn
kennis en ervaring te delen. Meer info op:
www.anicuragroup.com/nl/werken-bij/
werken-bij-anicura.
•
Marktconforme verloning.

VACCINE

VACCINATIE KRIJGT EEN NIEUWE DIMENSIE
Nu vaccinatie zó eenvoudig is, kan iedere hond die risico loopt op Bordetella gevaccineerd worden.
Een gezondere hondenpopulatie, door bescherming tegen deze belangrijke veroorzaker van respiratoire aandoeningen1,
daar gaan we samen voor!

MM-07979

Hey jij daar, ja jij! Ben
jij onze nieuwe collega?
Wij zijn AniCura Dierenkliniek De Ark.
Een
snelgroeiende
dierenkliniek gelegen
in
Westmeerbeek
met 6 dierenartsen en 6 assistentes waar wij
diergeneeskundige zorg voor kleine huisdieren
aanbieden. De huidige dierenartsen zijn bedreven in weke delen chirurgie, minimaal invasieve
ingrepen, endoscopie, dermatologie, tandheelkunde, interne geneeskunde, cardiologie en
sportgeneeskunde. Dit naast de gebruikelijke
eerste- en tweedelijnsconsulten. Want eerlijk
is eerlijk, iedereen wil af en toe gewoon een
puppy knuffelen . Ons team kenmerkt zich
door een warme, collegiale sfeer en ook klanten worden op een familiale manier onthaald.
Om onze groei te ondersteunen en steeds
meer gespecialiseerde zorg te kunnen aanbieden, willen we ons ambitieuze team versterken
met een gemotiveerde dierenarts kleine huisdieren.

structuur met ondermeer een intern labo
(hematologie, biochemie, urine-analyse),
radiografie, echografie en endoscopie tot
je beschikking.
Een goede work-life balance doordat we
in onderling overleg jouw werkschema
vastleggen.
Loon is in overleg en gebaseerd op de
gewerkte uren en je groeiende vaardigheden.
Vrijdag mag je je brooddoos thuislaten,
dan wordt er gezamenlijk een vers gekookte warme maaltijd gegeten om onze
teamspirit te behouden!

BESCHERMING TEGEN
BORDETELLA BRONCHISEPTICA:
NU NOG GEMAKKELIJKER…

VERSICAN PLUS BB ORAL, LYOFILISAAT EN OPLOSMIDDEL VOOR ORALE SUSPENSIE VOOR HONDEN
INDICATIES VOOR GEBRUIK: Voor de actieve immunisatie van honden van 8 weken of ouder om klinische verschijnselen en uitscheiding na een infectie met Bordetella bronchiseptica
te verminderen. Aanvang van de immuniteit : 3weken. Duur van de immuniteit: 12 maanden. DOSERING EN TOEDIENINGSWEG: Oraal gebruik. Het vaccin moet via orale weg worden
toegediend aan honden van 8 weken en ouder. Reconstitueer onder aseptische omstandigheden het lyofilisaat met het oplosmiddel, het gereconstitueerde diergeneesmiddel moet een
oranje tot geel gekleurde vloeistof zijn. Na reconstitutie het diergeneesmiddel goed schudden. Zuig de vloeistof op met de spuit en verwijder de naald, het vaccin moet dan onmiddellijk
gebruikt worden. Houd de kop van de hond met de neus omhoog en de bek open. Dien de volledige dosis van 1 ml toe in de wangzak (tussen de tanden en de tandvleesrand). Primaire
vaccinatie: Vaccinatie met 1 dosis van 1 ml per hond vanaf de leeftijd van 8 weken. Hervaccinatie: Jaarlijks één dosis. CONTRA-INDICATIES: Geen.BIJWERKINGEN (FREQUENTIE EN
ERNST): In zeldzame gevallen kan na vaccinatie een milde ooguitvloeiing worden waargenomen. Zeer zelden kunnen milde voorbijgaande diarree, braken, neusuitvloeiing, lichte
voorbijgaande hoest of lethargie tot 14 dagen na vaccinatie optreden. Als een dier meer ernstige ademhalingsaandoeningen vertoont, kan een passende behandeling aangewezen zijn.
Overgevoeligheidsreacties kunnen in zeer zeldzame gevallen voorkomen. Indien een dergelijke reactie zich voordoet, dient onmiddellijk een passende behandeling ingesteld te worden.
1: Kaczorek E, Schulz P, Maaczewska J, Wójcik R, Siwicki AK, Stopyra A, Lew-Kojrys S, Pomianowski A, Hryniewicka K, Mikulska-Skupien E (2016) Prevalence of respiratory pathogens
detected in dogs with kennel cough in Poland. Acta Veterinaria Brno 85(4): 329-336.
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