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Let op bii impoÉ van fokschapen!
De importvanschapengaatgepaardmeteen risicoop insleepvanziekten.Om dit risicozo
kleinmogelijk
nemen.Dezemaatregelen
te houden,kuntu eenaantalmaatregelen
lijkenin
eersteinstantie
nietaltijdmakkelijk
in te passenin de bedrijfsvoering,
maarzijnnooit
onoverkomelijk.
Wijwillenu graaghelpenom problemen
te voorkomen.
Datis in de meeste
gevalleneenstukêenvoudiger
dan achterafoplossen.
De eisenvoorzwoegerziekte
en
scrapiezijnin verbandmethetbehoudvan het GD vrij-certificaat.
Voorandereziektenkunt
u dezeinformatie
beschouwen
alseen adviesom u te helpendezeziektenbuitende deurte
houden.Brengindienmogelijkaltijdvoorafeen bezoekaan hetbedrijfin het buitenland
om
plekke
de situatieter
zelfte beoordelen.
l.

Zwoegerziekte

lmport op GD zwoegerziekte-vrijgecertificeerde bedrijven.
Zwoegerziekte
veroorzaakt
meerschadedan veelmensendenkenen daaromsteltde GD
hogeeisenaan hetcertificaat.
In hetkadervande certificering
vanschapenvoor
zwoegerziekte
voertde GD na signalering
vanaanvoerbij de dierendieafkomstig
zijnuit het
buitenland
een individuele
controleuit.
1. Voertu eendieraanuitzogenaamde
derdelandendan krijgtuw bedrijfde status
jaar
observatie.
Na een
metgunstigeuitslagen
bij de GD kanuw bedrijfde status
terugkrijgen.
Wanneeru geldigecertificeringsdocumenten
aande GD kuntoverleggen
van
hetbedrijfvanoorsprong,
dankande GD somsandersbeslissen.
Uitgangspunt
vande GD
daarbijis beperking
van uw risicoen daarmeebeperking
van het risicovanschapenhouders
die dierenbij u kopen.
(intraverkeer)
2. Voertu eendierin afkomstig
uiteen EU-lidstaat
dangeldende regelsvan
geval
richtlijn91/68.Wijvragenu in dat
hetvolgendete overleggen:
op basisvan richtlijn91/68:
- de importdocumenten
gaathet om eendierdat is geïmporteerd
o
als slachtdier
of als mestdier,
dan
jaar
verliestuw bedrijfde vrij-status
en na een
metgunstigeonderzoeken
kan
uw bedrijfde vrij-statusterugkrijgen;
gaathetom eendierdat is geïmporteerd
o
alsfokdieren wordtvoldaanaan
onderB genoemde
voorwaarden,
dan kanuw bedrijfde vrij-status
behouden
of u krijgtde mogelijkheid
om hetgeïmporteerde
dierin quarantaine
te
plaatsen.
Op basisvan bovenstaande
informatie
beslistde GD of aanvullend
onderzoek
of een
aanpassing
vande statusnodigis:
A

in principeverliestuw bedrijfbijtoevoegen
vanfokdierenafkomstig
uiteen EUlidstaat(intraverkeer)
jaar
de statusen na een
metgunstigeonderzoeken
kanuw
bedrijfde statusterugkrijgen,
tenzijde geïmporteerde
fokdierenin quarantaine
gaan
bijvoorkeurop eenander,maarin onderling
overlegmogelijkookop uw eigenuBN;

B.

u kuntde geÏmporteerde
fokdieren
toevoegen
metbehoudvanstatusen zonder
naderonderzoek
als u kuntaantonen
dat aanonderstaande
voonruaarden
is voldaan:
L
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fokdieren
afkomstig
a. u kuntvoorde geïmporteerde
uiteen EU-lidstaat
hetvolgende
overleggen:
het vrij certificaatvan het bedrijfvan herkomst;
plaatsop hetgecertificeerde
b. minimaal1x per2 jaarvindter bloedonderzoek
buitenlands
bedrijfi.v.m.behoudvande vrij-status;
is geborgddooreenonafhankelijke
c. hetcertificeringstraject
instelling;
geen
d. er zijn
anderezakenbekendwaardoorovername
vande vrij-status
het
koperszou kunnenschaden.
belangvan u of potentiële
C.

voorwaarden
IndiennietvolledigaanonderB genoemde
kanwordenvoldaan,dan
gevalvolstaanmetonderzoek
kuntu in hetgunstigste
vandit geïmporteerde
diereen
halfjaarna importmetbehoudvanstatus,ondervoonrvaarde
dat dit diergedurende
quarantaine
halfjaar
in
verblijft,
bij
voorkeur
dit
op een ander,maarin onderling
overlegmogelijkookop uw eigenUBN.Bentu nietin de gelegenheid
om het
geïmporteerde
dierin quarantaine
te plaatsen,
dan krijgtuw bedrijfde status
observatie.
Na onderzoek
van hetgeïmporteerde
diermetgunstigresultaat
kanuw
bedrijfde vrijestatusterugkrijgen.

N.B.lndienhetgeïmporteerde
aan uw koppelen hetverlaatuw UBN
dieris toegevoegd
voordathetonderzoek
(d.w.z.ad
na aanvoeris uitgevoerd,
danvolgteenkoppelonderzoek
jaar
randomsteekproef
volgensde tabelvan hetbewakingsonderzoek)
een
na afvoervan
hetgeïmporteerde
dier.Als de uitslagvandatondezoekgunstigverlooptdan krijgtuw
bedrijfde vrij-statusterug.
Quarantaine in verband met het toevoegen van dieren aan een GD-vrij
geceÉificeerd koppel
Geïmporteerde
dierendie nietdirecttoegevoegd
kunnenwordenaan uw eigenvrijekoppel,
kuntu in quarantaine
houdenvooreen bepaaldeperiode.Uw bedrijfbehoudthiermeezijn
vrij-status.
De quarantaine
kanplaatsvinden
op uw eigenbedrijfof op eenanderUBN,waar
geenschapen/geiten
gehouden.
worden
Om de eventuele
besmettingskans
te
geldthetvolgende:
minimaliseren
1. Zou u tijdig,datwil zeggenvooraanvoer,metde GD eenafspraakoverquarantaine
willenmaken.
2. De geÏmporteerde
dierenmogennietin dezelfderuimtegehuisvest
zijnals andere
schapen/geiten.
3. De geïmporteerde
dierenmogennietin dezelfde
weidelopenals andere
schapen/geiten;
geval
is dit wel het
dankrijgendie andereschapen/geiten
ookeen
apartestatus.
4. De afstandin de weidetot andereschapen/geiten
in een andereweideis minimaal3
meter.
5. U gebruiktanderekledingen schoeisel
dan bij uw eigenvrijeschapen.
6. Wijgaanervanuitdat u de eventuele
aanwijzingen
vande GD opvolgten gaat
ermeeakkoorddatde GD dit eventueel
ookkan controleren.
7. In de quarantaineperiode
vindende doorde GD voorgeschreven
ondezoeken
plaats.Zijnde uitslagen
gunstigdan,kuntu de geïmporteerde
dierentoevoegen
aan
uw eigenkoppel.
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ll.

Scrapie

wordenin Nederland
alleen
zijnuitgevoerd,
die in het buitenland
Scrapiegenotyperingen
in het kadervan een
geaccepteerd
wanneerhet onderzoekheeftplaatsgevonden
In de praktijkkomtheteropneerdat alleende scrapiescrapiebestrijdingsprogramma.
van dierendie zijn onderzochtin het kader
wordtgeaccepteerd
resistentstatus(ARR/ARR)
blijktdat er bijde dieren
van het NationalScrapiePlan(NSP).Als brjaankomstin Nederland
zijnwaaruitblijktdatzeondezochtin het kadervanhet NSP
documenten
aanwezig
programma,
dan hoevende dierennietopnieuwondezochtte wordenen wordthet
vermeldzijndat
genotypeovergenomen
ln iedergevalmoetduidelijk
vande importpapieren.
geval,
ls dit niethet
danzullende dieren
is uitgevoerd
dooreendierenarts.
de monstername
route:vraag
opnieuwondezochtmoetenwordendoorde GD.Volghiervoorde gebruikelijke
kanvervolgens
de dierenarts
bloedafnemenen de
aanvooronderzoek,
bij de GD sticker(s)
genotype
van dit onderzoek
wordtvervolgens
opsturennaarde GD.Het
monster(s)
vande GD.
de administratie
opgenomen
lll.

Caseous lymfadenitis(CL)

genoemd,is eenzoónosedie nagenoeg
nietbij schapenin
CL,ookwel bultenziekte
Koninkrijk
is
recentbinnengekomen
het
Verenigd
CL
voorkwam.
Doorimportuit
Nederland
CL wordtveroozaaktdooreenbacteriedie erg
in de Nederlandse
schapenhouderij.
De bacteriekomtvia beschadigingen
in de omgeving.
resistent
is en goedkanoverleven
Daarontstaan
van huidof slijmvliezen
hetdierbinnenen nesteltzichin de lymfeklieren.
diespontaankunnenopenbreken
zogenaamde
abcessen,
ontstekingen,
bultvormige
Bij hetschaapkomt
waardoorde bacteriën
zichweerin de omgevingkunnenverspreiden.
Dit betekent
vakervoordandievande uitwendige.
vande inwendige
lymfklieren
aantasting
is. Hetis moeilijk
van hetdiervaakniette zienis dat hetgeïnfecteerd
dat aande buitenkant
op een bedrijf.Wij radenu aan
om vanCL af te komenals heteenmaalis binnengehaald
om dierenbij importop CL te latenonderzoeken.
lV.

Jaagsiekte

progressief
is een chronische,
verlopende
longaandoening
Jaagsiekte
bij schaapen geitdie
gepaard
gaat.
metvermagering
Anderenamenvoordezeaandoening
zijn
longadenomatose,
(SPA)en ovinepulmonary
sheeppulmonary
adenomatosis
(OPA).Dezeaandoening
adenocarcinoma
is in 1978in onslandvastgesteld
bij uit het
VerenigdKoninkrijk
geïmporteerde
schapen.Daarnais de ziektein ons landnietmeer
vastgesteld.
Jaagsiekte
wordtveroorzaakt
dooreenvirus.De incubatietijd
is in de regelzo
langdatverschijnselen
in de regelnietoptreden
voorde leeftijdvan2jaar. Eenenkelkeer
wordende longafwijkingen
gezienbij lammeren
van ongeveer
een halfjaaroud.De
verschijnselen
bestaanuit:
o
.
o
.
o

Achterblijven
in hetkoppel
Toegenomen
ademfrequentie
Hoesten
Vermageren
Zodanige
toegenomen
vochtafscheiding
in de longendat,bij achterhooggehouden
dieren,hetschuimige
vochtuitde neusloopt
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De ziekteduur
varieertvanenkelewekentot een halfjaar.De infectieleidttot de vorming
van klierachtig
tumorweefsel
in de longen.Uitzaaiingen,
ooknaarde longlymfeklieren,
zijn
mogelijk.
In een laterstadiumtreedtwoekering
van bindweefsel
op doorde helelongen.In
de luchtwegen
komteenwitte,schuimige
vloeistof
voor.
De diagnosekandoormiddelvansectíewordenvastgesteld.
Hetuitde neuslopenvan
vochtbij achterhooggehouden
dierenis een heelduidelijke
aanwijzing.
Bloedonderzoek
is
(nog)nietmogelijk.
Ookeen behandeling
is nietmogelijk.
De bestepreventie
is voorzichtig
landenkomtjaagsiekte
te zijnbij importen.
ln eenaantalonsomringende
voor.Bijimport
vanschapenuitdie landenis hetverstandig
om hetkoppelwaaruithette importeren
dier(en)komt(-en)te beoordelen
op de aanwezigheid
vanjaagsiekte.

V. Algemene adviezen:
o Neemcontactop metde GD voordatu besluitom dierente importeren.
. Checkvan tevorende zwoegerziekte-vrij
statusvan het bedrijfen of dezeaansluitbij
de GD zwoegerziekte-vrij
status;laatbijtwijfelbloedonderzoek
uitvoerenin het land
van herkomst.
. Laatbloedonderzoek
uitvoeren
op CL voordatde dierenwordengeïmporteerd.
. Inspecteer
hetkoppelop verschijnselen
vanjaagsiekte
en andereaandoeningen
zoalsrotkreupel,
schurften ecthyma.
. Controleeraccreditatiepapieren
en exportpapieren.
r Voorkomtijdenstransportcontactmet anderenietvrijedieren.
o Plaatsna aankomstop bedrijfin Nederland
dierenin quarantaine
(minimaall,jaar).
. Ontwormen behandel
de dierenna aankomst
tegenectoparasieten
en rotkreupel.
o Meldde dierenaan bij de GD.
. Overlegmetde GD welkonderzoek
wanneerin de quarantaine
moetplaatsvinden,
zwoegerziekte,
bijvoorbeeld
CL en eventueelscrapie.
Verderis in hetVerenigdKoninkrijk
probleem.
en Frankrijk
tuberculose
eenzichuitbreidend
geen
lmporteer
dierenvan bedrijven
waarrecentnogeen infectiebij runderenis
vastgesteld.
Er zijnnogmeeraandoeníngen
diewe lievernietin Nederland
binnenhalen
bijvoorbeeld
louping-íll,
eendoortekenovergebrachte
virusinfectievan hetcentralezenuwstelsel
van
voorallammeren
en eenjarige
schapenin voor-en najaar.Ookmensenzijngevoeligvoor
eeninfectie
methetloupingillvirus.

