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Vogelgriep is een besmettelijke ziekte die voorkomt bij pluimvee (zoals kippen of kalkoenen) en andere
wilde vogelsoorten (zoals eenden, duiven en zwanen). Vogelgriep kan door veel verschillende

griepvirussen(virustypen) worden veroorzaakt. In zeldzame gevallen kunnen sommige virustypen overgaan
van dier naar mens. Dit gebeurt alleen bij direct en intensief contact tussen besmette vogels en mensen.

Vogelgriep bij mensen komt haast niet voor. Mensen die ziek worden van vogelgriep krijgen dezelfde
symptomen als bij een gewone wintergriep: koorts, hoofdpijn, spierpijn, hoest of oogontsteking

(conjunctivitis). De ziekte verloopt meestal mild.

OVERHEIDSORGANISATIES

Bij een uitbraak zijn verschillende overheidsorganisaties betrokken.
NVWA: De NVWA bestrijdt uitbraken van vogelgriep bij pluimveehouders. Bij besmettingen neemt de

NVWA strikte maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Op besmette bedrijven ruimen
zij dieren. Daarnaast verlenen zij ontheffingen aan bedrijven voor het gecontroleerd afvoeren van kippen,

mest en eieren tijdens een uitbraak. Ook spreken zij hygiëneprotocollen af met de sector.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV): Het LNV kondigt maatregelen af bij een

uitbraak van vogelgriep op basis van bestaande wet- en regelgeving. De NVWA houdt toezicht op deze
maatregelen.

GGD: In het geval van vogelgriep op een bedrijf, zal de GGD medicatie verstrekken aan de betrokkenen
om te voorkomen dat zij ziek worden van de vogelgriep. Daarnaast adviseert de GGD over evenementen

aan de GHOR vanuit gezondheidskundig perspectief.
GHOR: De GHOR adviseert gemeenten over evenementen vanuit geneeskundig en gezondheidskundig

perspectief. Als er een evenement plaats vindt waar vogels bij betrokken zijn, adviseert de GHOR welke
maatregelen de organisator kan nemen om het risico zo laag mogelijk te houden. Indien er een uitbraak

(in de omgeving) is, kan het advies negatief zijn om verspreiding te voorkomen.
  

Het is de verantwoordelijkheid van de organisator(en) om de risico’s te minimaliseren en te communiceren
richting de deelnemers en bezoekers.

Informeer bezoekers en deelnemers over de risico’s
Informeer bezoekers en deelnemers om de huisarts te raadplegen bij het ontwikkelen van bepaalde

klachten (koorts, hevige hoofdpijn, hoesten) en te vermelden dat zij op een vogelmarkt zijn geweest.

Daarnaast kan de organisatie enkele voorzorgsmaatregelen nemen:
Zorg voor het goed ventileren van de locatie; 

 
Zorg voor het gebruik van de juiste ondergrond die bij voorkeur gedesinfecteerd kan worden, zoals
harde ondergronden, en indien dit niet mogelijk is, dan is het zinvol om de ondergrond licht vochtig te

houden om opstuiven van de zand te verminderen en bij zichtbare excretie de ondergrond vervangen;
Zorg ervoor het stressniveau van de vogels te minimaliseren door ze goed te verzorgen m.b.t. voer,

water en schuilplekken en waar hun behoeftes goed ondergebracht zijn.
  

(HYGIËNE)MAATREGELEN

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie zie:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/vogelgriep-preventie-en-bestrijding/nieuws
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