Actieplan werkgroep gezondheid SRP 2014/2016
In 2011 presenteerde de Sectorraad Paarden de agenda infectieuze ziekten paard. In deze
agenda stond een actieplan voor 2011-2013. Begin 2014 is dit actieplan besproken in de
werkgroep diergezondheid en op basis daarvan is voor 2014/2016 hieraan een vervolg
gegeven.
Financiering van sector brede maatregelen vindt plaats op basis van projecten, via de SRP
begroting of separaat door middel van projectfinanciering. De SRP heeft de afgelopen jaren
budget gereserveerd voor de actiepunten (6t/m 8): monitoring, helpdesk en
gezondheidsoverleg. Voor het totale project is een budget beschikbaar vanuit de SRP van €
78.000. De overheid financiert over de totale looptijd van drie jaar, jaarlijks € 20.000 en
daarnaast eenmalig € 50.000. Voor dit project is vanuit de het ministerie subsidie toegekend
aan de SRP. De SRP zal jaarlijks een rapportage in moeten dienen m.b.t. de voortgang van
het project en besteding van de financiële middelen. De werkgroep gezondheid van de SRP
ziet toe op juiste uitvoering van het project.
Het actieplan bevat de volgende punten:
1. Grenscontrole:
Periode doorlopend Door nVWA; SRP
Hoogste prioriteit heeft het voorkomen van insleep van exotische ziekten APP, WNV en
EIA. Een adequate grenscontrole is hierbij van groot belang. Dit is een primaire taak en
verantwoordelijkheid van de Overheid. De SRP en de Overheid bekijken samen of de
huidige grenscontrole aanpassing behoeft en hoe de beperkt beschikbare handhaving
capaciteit het best kan worden ingezet. De focus ligt op zogenoemde risicolanden,
waaronder Roemenië en Italië.
2. Afrikaanse Paardenpest (APP):
- Ontwikkeling vaccin
- Draaiboek
Periode Loopt
Door Het ministerie van EZ
De Overheid heeft opdracht gegeven aan het CVI om te werken aan de ontwikkeling van
een markervaccin tegen APP. Dit onderzoek wordt nog tot minstens 2016 door het
ministerie ondersteund.
In 2012 heeft een oefening plaatsgevonden om het draaiboek APP te testen. Deze
oefening is geëvalueerd en het verdient aandacht om hier in 2014 weer op terug te
komen. In maart 2014 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden om het draaiboek verder
scherp te stellen, hier is de rol van de sector weer duidelijk naar voren gebracht.
3. West Nijl Virus:
– Vaccinatie
- Draaiboek
Periode Loopt

Door Samenwerkende organisaties en SRP
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De samenwerkende hippische organisaties geven voorlichting via hun verenigingsorgaan,
website en andere voorlichtings- en communicatiekanalen. Doel daarvan is om
vaccinatie tegen de zoönose WNV te stimuleren, vooral voor paarden die internationaal
reizen en/of een hoge (emotionele) waarde vertegenwoordigen. Individuele
paardenhouders beslissen zelf of ze hun paard laten vaccineren.
In 2014 wordt gewerkt aan een draaiboek WNV door de werkgroep gezondheid van de
SRP.
4. Europese aanpak:
Periode Loopt

Door KWPN, KNHS en LTO

Nieuwe exotische ziekten vragen om een Europese aanpak. Het KWPN zet het
onderwerp op de agenda bij de World Breeding Organisation For Sport Horses (WBFSH),
de KNHS doet dat bij de Federation Equestre International (FEI), de LTO bij
COPA/COGECA, de Groep Geneeskunde Paard via de FEEVA. De Overheid wordt via de
SRP opnieuw gevraagd dat ook te doen bij Europese Overheden en in Brussel.
Geïsoleerde Nederlandse aanpak is onvoldoende effectief en mogelijk slecht voor de
concurrentiepositie van de Nederlandse paardenhouderij.
5. I & R:
Periode Loopt

Door Gemandateerde organisaties, Min. EZ, nVWA,
Rendac

Het onderwerp I&R is belangrijk voor de werkgroep diergezondheid. De werkgroep I&R
van de Sectorraad Paarden is leidend in dit dossier. Vanaf heden zullen de verslagen van
de werkgroep I&R geagendeerd worden bij de werkgroep diergezondheid. Indien nodig
wordt vanuit de werkgroep diergezondheid expertise ingebracht bij de werkgroep I&R.
6. Monitoring:
Periode Start 2014
Door SRP en het ministerie van EZ
In het kader van monitoring naar de aanwezigheid van infectieuze ziekten in de
Nederlandse paardenpopulatie worden bestaande gegevens geanalyseerd. Er wordt
gestart met de monitoring voor EIA en WNV. De voorbereidingen in de vorm van een
voorstudie, zijn gestart in januari 2014. Naar verwachting zal de monitoring starten in
juni 2014. Voor uitvoering van de monitoring wordt samengewerkt met de
Gezondheidsdienst voor Dieren.
7. Helpdesk dierenartsen:
Periode Start 2014
Door SRP en GGP
Er ontbreekt een structuur waarbij bijzonderheden uit verschillende
dierenartsenpraktijken snel aan elkaar gelinkt en op trends geanalyseerd kunnen
worden. Een helpdesk voor dierenartsen door dierenartsen zou hierbij uitkomst kunnen
bieden. De Gezondheidsdienst voor Dieren, de Faculteit Diergeneeskunde en de Groep
Geneeskunde Paard (GGP) zullen in een samenwerking vorm gaan geven aan deze
helpdesk. De SRP is opdrachtgever. De opzet van de helpdesk wordt begin 2014 vorm
gegeven zodat deze medio 2014 in werking kan treden.
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8. Gezondheidsoverleg:
Periode Start medio Door SRP, RIVM, nVWA, CVI, FD, GD, GGP, PVE, VSN,
2014
BvHH e.a.
Er wordt structureel gezondheidsoverleg opgestart tussen de Overheid, de SRP en
stakeholders. Hier worden onder andere de resultaten van de monitoring besproken
zodra deze gestart is. De SRP is voorzitter van dit overleg en neemt de organisatie op
zich. Doel van dit overleg is afstemming tussen diverse partijen om wederzijdse kennis te
benutten en informatie uit te wisselen.

9. Bewustwording & voorlichting:
Periode doorlopend Door SRP en samenwerkende partijen
De hippische organisaties geven doorlopend voorlichting over infectieuze ziekten. De
websites en verenigingsorganen van de samenwerkende paardenorganisaties zijn
hiervoor een effectief instrument. Indien andere nieuwe kanalen aantoonbaar
meerwaarde opleveren kunnen die door partijen op projectbasis (inclusief financiering)
benut worden. Doel van deze vorm van voorlichting is om de basale kennis bij
paardenhouders te vergroten zodat ze de symptomen van een ziekte snel herkennen en
vervolgens specialistische hulp in kunnen roepen. De voorlichting bevat actuele
onderwerpen eventueel seizoensgebonden. Belangrijk is en blijft het adviseren van de
paardenhouder en het wijzen op de eigenverantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld: het
afgelasten van een evenement op een bedrijf waar paarden staan met droes.
Communicatie hierover zal worden afgestemd met specialisten in de werkgroep
diergezondheid. Mogelijk wordt er op termijn gewerkt aan een online platform waar
basis informatie over infectieuze ziekten bij paarden te vinden is.
10. Specialistische kennis:
Periode 2014

Door KNMvD / GGP

De KNMvD geeft actualiseringcursussen aan de erkende paardendierenartsen over de
herkenning van symptomen van APP, EIA en WNV en over de laatste wetenschappelijke
inzichten. In 2014 is hiermee gestart en is tevens de komst van een helpdesk
aangekondigd.
11. Influenza:
Periode Loopt

Door Samenwerkende organisaties

Hippische organisaties handhaven het beleid van verplicht minimaal jaarlijks vaccineren
tegen influenza. De paardenhouders betalen de vaccinaties zelf.
12. Draaiboeken:
Periode Loopt

Door SRP en samenwerkende organisaties

Rhinopneumonie:
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De SRP heeft in 2012 een draaiboek opgesteld voor rhinopneumonie. Dit draaiboek
bevat belangrijke zaken met betrekking tot communicatie. Het draaiboek is een
werkdocument en wordt indien nodig, aangepast aan de actuele situatie.
Equine Infectieuze Anemie (EIA):
In 2014 wordt gewerkt aan een draaiboek voor EIA door de werkgroep gezondheid van
de SRP.

13. Resistente bacteriën
Periode 2014

Door SRP en GGP

Uitdragen dat er ook in de paardensector nagedacht wordt over deze problematiek en dat
antibiotica beschikbaar moet blijven daar waar nodig. De werkgroep gezondheid gaat aan de
slag met formuleren van een standpunt t.a.v. antibiotica beleid. Waar mogelijk zoveel
mogelijk in afstemming met de GGP.
14. Hygiëne protocollen
Periode 2014-2015

Door SRP werkgroep gezondheid

Voor de paardenhouderij moeten hygiëne protocollen opgesteld worden. Deze protocollen
gaan van kracht bij een uitbraak van MKZ, Varkenspest of AI. Per ziekte moet een protocol
worden opgesteld door de sector. Dit protocol moet door het Ministerie van Economische
Zaken worden goedgekeurd.
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