VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

GD Keurmerk Zoönosen
checklist 2022
Algemene gegevens
Deel A van de vragenlijst is voor elk bedrijf van toepassing.
Hieronder wordt, afhankelijk van de aanwezige diersoorten op uw bedrijf, aangegeven welk deel van de checklist u nog meer dient in te vullen.

Ja?
Invullen:
Schapen

Deel B

Geiten

Deel B

Runderen

Deel C

Paarden / ezels

Deel D

Varkens

Deel E

Pluimvee / (water)vogels

Deel F

Aantal dieren
< 1 jaar:

Aantal dieren
≥ 1 jaar:

<Sticker>
Met UBN, naam, adres, postcode, woonplaats

Overige diersoorten waaronder honden, katten, knaagdieren en konijnen
vallen onder het algemene deel A van de vragenlijst.

Publieksfunctie?
JA (meerdere antwoorden mogelijk)

NEE (meerdere antwoorden mogelijk)

Kinderboerderij

Keurmerk i.v.m. maatschappelijke betrokkenheid

Zorg		

Keurmerk i.v.m. imago sector

Activiteiten/educatie

Keurmerk i.v.m. subsidie

Overnachtingsmogelijkheid

Keurmerk i.v.m. uitbreiding bedrijf (bijv. BZV)

Manege		

Keurmerk i.v.m.

Kinderopvang
Boerderijwinkel
Horeca
Anders:

VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Contactpersoon :
E-mail

:

Telefoon

:

Zoönosen*-verantwoord bedrijf
Dit bedrijf voldoet aan de eisen van het GD Keurmerk Zoönosen

*Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dieren op mensen.

Deel A: Algemeen (verplicht voor alle deelnemers)
Ja
Algemene hygiëne
A.01 De stallen/hokken en het erf worden frequent schoongemaakt.
A.02 De dieren hebben een schone vacht/huid.
A.03 Voerresten die de dieren niet meer opeten, worden opgeruimd.
A.04 Prullenbakken worden frequent geleegd.
A.05 Er is een preventie- en bestrijdingsplan aanwezig voor plaagdieren.
A.06 Verschillende diersoorten kunnen contact met elkaar hebben.
A.07 Dieren (o.a. honden) van buitenaf kunnen zonder toezicht en toestemming het bedrijf betreden.
A.08 Er is een protocol aanwezig voor bijt- en krabincidenten, evenals EHBO voorziening (ontsmettingsmiddel, pleisters, etc.).
A.09 Als bij de eigenaar of een erfbetreder een bepaalde aandoening of zoönose wordt geconstateerd, wordt hiervan de
oorzaak/bron onderzocht en zo nodig actie ondernomen.
Faciliteiten met betrekking tot publiek en erfbetreders *
A.10 Voor publiek en erfbetreders is een handenwasgelegenheid met stromend water, zeep en papieren doekjes aanwezig.
A.11 Voor erfbetreders zijn schone bedrijfskleding en laarzen aanwezig.
A.12 Het publiek heeft vrije toegang tot de mestopslag en de kadaverton of -plaats.
Rol dierenarts
A.13 Het bedrijf heeft een vaste dierenarts(praktijk) die wordt geraadpleegd bij diergezondheidsproblemen en (bedrijfs)
advies.
A.14 De eigen dierenarts bezoekt het bedrijf regulier minimaal twee keer per jaar voor bedrijfsbegeleiding en -advies.
Zwangere vrouwen
A.15 Zwangere vrouwen mogen hokken/stallen uitmesten of kattenbakken verschonen.
A.16 Zwangere vrouwen mogen bedrijfskleding wassen.
A.17 Zwangere vrouwen mogen hulp bieden bij geboortes, abortussen of verzorging van zieke dieren.
Overige aanwezige faciliteiten
A.18 Er is een aparte stal aanwezig waarin zieke dieren worden afgescheiden van andere dieren en publiek.
A.19 Er is een quarantainestal aanwezig waarin aangekochte dieren worden afgescheiden van andere dieren en publiek.
Indien er nooit dieren worden aangekocht: JA invullen

A.20 Kadavers en nageboorten worden afgevoerd naar de destructor (Rendac) via een kadaverton of -plaats, welke goed
afsluitbaar, lekdicht en herkenbaar is, of worden ingeleverd bij de gemeente.
Registraties
A.21 Dieren zijn I&R geregistreerd (incl. oormerken) of gechipt (m.u.v. pluimvee, knaagdieren en konijnen).
A.22 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van aan- en afvoer van dieren.
A.23 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van ziekteproblemen en sterfte.
A.24 Er vindt op het bedrijf registratie plaats van bezoekdata van dierenarts, incl. bevindingen, vaccinaties en
behandelingen.
Informatievoorziening
A.25 Er zijn informatieborden op het bedrijf aanwezig. Denk hierbij aan borden met handen wassen, niet eten tussen de
dieren, risico’s voor zwangere vrouwen, etc.
A.26 Het publiek wordt mondeling of via informatieborden op de hoogte gebracht van wat een zoönose is, wat de risico’s
zijn en wat je moet doen in geval van het oplopen van een zoönose.
Gezelschapsdieren (honden, katten, knaagdieren, konijnen)
A.27 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige gezelschapsdieren en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de
voor publiek toegankelijke ruimte ligt.
Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: NEE invullen

A.28 Indien er schurft bij gezelschapsdieren wordt waargenomen, worden deze dieren afgezonderd van andere dieren en
publiek en behandeld.
Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen

A.29 In geval van aanhoudende huidklachten (jeuk, kale plekken, korsten) bij gezelschapsdieren wordt de dierenarts
geraadpleegd.
Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen

A.30 De zandbak of andere speelplaats is afsluitbaar (ontoegankelijk) voor katten.
Indien geen zandbak, andere speelplaats of katten aanwezig zijn: JA invullen

A.31 In geval van aanhoudende diarree bij honden of katten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.
Indien geen gezelschapsdieren aanwezig zijn: JA invullen

* Publiek = bezoekers die komen voor vermaak, educatie, etc.
Erfbetreders = mensen die met de dieren werken, zoals dierenarts, voerleverancier, cliënten, vrijwilligers, medewerkers.

Nee

Deel B: Schapen en geiten (indien aanwezig)
Ja
Algemeen
B.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige schapen/geiten en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor
publiek toegankelijke ruimte ligt.
B.02 Aangekochte schapen/geiten worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.
B.03 Zieke schapen/geiten worden afgezonderd van andere dieren en publiek.
B.04 Zieke schapen/geiten staan onder behandeling van de eigen dierenarts.
B.05 Bij gestorven schapen/geiten anders dan door ouderdom wordt de dierenarts geconsulteerd en/of het dier wordt
aangeboden voor sectie ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.
Geboortes Indien er nooit wordt afgelammerd op het bedrijf: ga door naar vraag B.17
B.06 Er is een abortus- en geboorteprotocol aanwezig op het bedrijf.
B.07 Schapen/geiten die geaborteerd hebben of doodgeboren lammeren hebben gehad, worden afgezonderd van andere
dieren en publiek.
B.08 Schapen/geiten die hoogdrachtig zijn of lammeren, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.
B.09 In geval van abortus of doodgeboren lammeren wordt de dierenarts geraadpleegd.
B.10 In geval van abortus of doodgeboren lammeren worden extra hygiënemaatregelen toegepast in de kraamstal.
B.11 Een schaap/geit lammert in een uitgemest eenlinghok of een goed opgestrooid en zichtbaar schoon hok in het koppel.
B.12 In de kraamstal wordt minimaal één keer per dag gestrooid en is het droog en schoon.
B.13 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening wordt na overleg met de dierenarts materiaal
(de vrucht(en) en nageboorte(s)) voor onderzoek opgestuurd of het GD pakket abortus schaap/geit wordt
aangevraagd voor het nemen van een diepe keelswab van de geaborteerde of doodgeboren lammeren.
B.14 In het geval van een toegenomen aantal abortussen wordt er melding gedaan bij de NVWA.
Chlamydia abortus
B.15 Het bedrijf is in bezit van het GD abonnement ‘Chlamydia Check’ en heeft hiervoor een deelnemerszegel ontvangen in
het jaar waarvoor deze checklist geldt of in het voorgaande jaar.
B.16 Indien Chlamydia abortus is aangetoond, worden in afstemming met de dierenarts passende maatregelen genomen.
Q-koorts
B.17 Alle schapen/geiten vanaf drie maanden leeftijd worden gevaccineerd tegen Q-koorts.
Caseous lymfadenitis (CL)
B.18 Indien verdachte bulten of abcessen worden geconstateerd bij de schapen/geiten wordt de dierenarts geraadpleegd
en worden zo nodig maatregelen genomen (bijvoorbeeld bloedonderzoek).
B.19 De aanwezige geiten op het bedrijf zijn CL-gecertificeerd bij GD.
Indien alleen schapen aanwezig zijn: JA invullen.

B.20 Indien CL is aangetoond bij de schapen/geiten, worden deze dieren afgevoerd en wordt een plan van aanpak
opgesteld.
Huidaandoeningen
B.21 Bij schapen/geiten met jeuk wordt de oorzaak achterhaald en een eventuele behandeling ingezet.
B.22 Schapen/geiten met huidaandoeningen veroorzaakt door bacteriën, virussen (o.a. ecthyma contagiosum), schimmels
(o.a. trichofytie) of uitwendige parasieten (o.a. schurftmijt of luizen) worden direct afgezonderd van andere dieren
en publiek en er worden in overleg met de eigen dierenarts zo nodig maatregelen genomen.
B.23 Schapen/geiten die behandeld worden tegen uitwendige parasieten (o.a. wassen, dompelen, sprayen) worden
afgezonderd van publiek.
Melkverkoop
B.24 Indien rauwe melk wordt aangeboden of verkocht, wordt (aangegeven dat) deze melk eerst verhit (moet worden)
voor consumptie.
Indien geen rauwe melk wordt aangeboden of verkocht: JA invullen

B.25 Indien producten van rauwe melk (bijvoorbeeld ijs of kaas) worden aangeboden of verkocht, worden de kopers
hiervan op de risico’s gewezen.
Indien geen producten van rauwe melk worden aangeboden of verkocht: JA invullen

Diarreeproblemen
B.26 In het geval van aanhoudende diarree bij schapen/geiten wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.

Nee

Deel C: Runderen (indien aanwezig)
Ja
Algemeen
C.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige runderen en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor
publiek toegankelijke ruimte ligt.
C.02 Zieke runderen of runderen die geaborteerd hebben worden gedurende veertien dagen afgezonderd van andere dieren
en publiek.
C.03 Zieke runderen of runderen die geaborteerd hebben, staan onder behandeling van de eigen dierenarts.
C.04 Runderen met abcessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.
C.05 Aangekochte runderen worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.
Indien er nooit runderen worden aangekocht: JA invullen

C.06 Bij gestorven runderen anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het rund wordt
aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.
Geboortes en jonge kalveren Indien er nooit wordt gekalfd op het bedrijf: ga door naar vraag C.16
C.07 In de afkalfstal wordt voor elke afkalving gestrooid en is het droog en schoon.
C.08 De afkalfstal wordt tevens als ziekenstal gebruikt.
C.09 In geval van abortus wordt de eigen dierenarts geraadpleegd.
C.10 In geval van abortus of niet frisse vrucht (doodgeboorte) worden extra hygiënemaatregelen toegepast in de afkalfstal.
C.11 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vrucht(en)
met nageboorte(s) voor onderzoek opgestuurd naar GD.
C.12 In geval van abortus wordt door middel van een bloedmonster getest op brucellose.
C.13 In geval van abortus wordt drie weken na het verwerpen door middel van een bloedmonster getest op salmonellose
en leptospirose.
Indien vrucht wordt ingestuurd voor onderzoek: JA invullen

C.14 Er is een verwerpersprotocol aanwezig of het verwerpersprotocol op de GD website
(http://www.gddiergezondheid.nl/verwerpers) wordt doorlopen bij een verwerpersprobleem.
C.15 Kalveren met diarree worden via een mestonderzoek getest op cryptosporidiose, Giardia en salmonellose.
Salmonellose
C.16 Melkleverend bedrijf: het bedrijf heeft voor salmonellose een status onverdacht via GD of status N1 via Qlip.
Niet-melkleverend bedrijf: er wordt jaarlijkse bloedonderzoek gedaan op salmonellose door middel van een steekproef
van vijf kalveren in de leeftijd van drie tot zes maanden (als er geen dieren zijn in deze categorie, dan andere
leeftijdsgroep).
C.17 Indien salmonellose is aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, zoals een (tijdelijke) stop in de
verkoop van dierlijke producten en melding bij de NVWA, in overleg met de eigen dierenarts.
Leptospirose
C.18 Melkleverend bedrijf: het bedrijf heeft een status leptospirose-vrij.
Niet-melkleverend bedrijf: er wordt regulier een steekproef gedaan op drie dieren ouder dan twaalf maanden (indien
aanwezig).
C.19 Indien leptospirose is aangetoond, worden passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.
Paratuberculose
C.20 Melkleverend bedrijf: het bedrijf is deelnemer aan het paratuberculose programma en heeft een status A of B.
Niet-melkleverend bedrijf: er is bloedonderzoek op paratuberculose gedaan van runderen ouder dan twee jaar.
C.21 Indien paratuberculose is aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.
Staphylococcus aureus bacterie
C.22 Melkleverend bedrijf: het bedrijf doet mee aan GD tankmelk uiergezondheid.
Niet-melkleverend bedrijf: JA invullen

C.23 Indien S. aureus wordt aangetoond, worden er passende maatregelen genomen, in overleg met de eigen dierenarts.
Rundertuberculose
C.24 Geïmporteerde runderen worden getest op rundertuberculose.
Indien geen runderen worden geïmporteerd: JA invullen

Huidaandoeningen
C.25 Indien huidschimmel (ringschurft) wordt vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen, zoals
behandeling, afzondering van het publiek en vaccinatie van de kalveren.
C.26 Indien schurftmijt of luizen worden vastgesteld bij de runderen, worden passende maatregelen genomen zoals
behandeling en afzondering van het publiek.
Melkverkoop
C.27 Indien rauwe melk wordt aangeboden of verkocht, wordt (aangegeven dat) deze melk eerst verhit (moet worden) voor
consumptie.
Indien geen rauwe melk wordt aangeboden of verkocht: JA invullen

C.28 Indien producten van rauwe melk (bijvoorbeeld ijs of kaas) worden aangeboden of verkocht, worden de kopers
hiervan op de risico’s gewezen.
Indien geen producten van rauwe melk worden aangeboden of verkocht: JA invullen

Nee

Deel D: Paarden/ezels * (indien aanwezig)
Ja
Algemeen
D.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige paarden en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor
publiek toegankelijke ruimte ligt.
D.02 Zieke paarden of paarden die geaborteerd hebben, worden afgezonderd van andere dieren en publiek.
D.03 Zieke paarden of paarden die geaborteerd hebben staan onder behandeling van de dierenarts.
D.04 Aangekochte paarden worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.
Indien er nooit paarden worden aangekocht: JA invullen

D.05 Paarden met abcessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de dierenarts.
D.06 Van paarden met langdurige, hardnekkige wondinfecties wordt een monster ingestuurd voor diagnostiek op MRSA.
D.07 Bij gestorven paarden anders dan door ouderdom wordt de dierenarts geconsulteerd en/of het paard wordt
aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.
Geboortes Indien er nooit wordt gefokt op het bedrijf: ga door naar vraag D.10
D.08 In geval van abortus wordt de dierenarts geraadpleegd.
D.09 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de dierenarts de vrucht(en) en
nageboorte(s) of relevante monsters (zoals swabs en aspiratiebiopt) voor onderzoek opgestuurd.
Huidaandoeningen
D.10 De aanwezige paarden mogen worden geborsteld door bezoekers.
D.11 Elk paard heeft een eigen set kammen en borstels.
D.12 De kammen en borstels worden volgens een vast schema gereinigd en gedesinfecteerd of vervangen.
D.13 De aanwezige paarden hebben allemaal hun eigen tuig, dekjes en dekens.
Indien de paarden niet worden gereden of geen dekens dragen: JA invullen

D.14 In het geval van huidklachten (jeuk, kale plekken, bulten, korsten) wordt de dierenarts geraadpleegd.
D.15 In het geval dat de dierenarts geen duidelijke diagnose kan stellen bij de huidklachten wordt een monster
ingestuurd voor diagnostiek op onder andere schimmel, dermatophilose, schurft en/of luis.
D.16 Paarden met een besmettelijke huidaandoening worden afgezonderd van andere dieren en publiek.
D.17 Indien er sprake is van een huidschimmel op het bedrijf worden tuig, dekjes, borstels, etc. gewassen of gesprayd met
een antischimmelmiddel.
Diarreeproblemen
D.18 In het geval van diarree bij een paard wordt de dierenarts geraadpleegd.
D.19 In het geval van diarree wordt, indien nodig, een (mest)monster ingestuurd voor diagnostiek op salmonellose,
clostridiose en/of andere ziekteverwekkers.
D.20 Paarden met diarree worden afgezonderd van andere dieren en publiek.
Luchtwegaandoeningen
D.21 Als er paarden jonger dan één jaar aanwezig zijn, wordt er in geval van langdurig ernstige luchtwegproblemen of
verdenking van longontsteking materiaal ingestuurd ten behoeve van diagnostiek op rhodococcose.
Indien deze leeftijdscategorie nooit aanwezig is op het bedrijf: JA invullen
* Waar paard(en) staat bij de vragen D.01 – D.21 worden ook ezels bedoeld.

Nee

Deel E: Varkens (indien aanwezig)
Ja
Algemeen
E.01 Er is (in)direct contact tussen de aanwezige varkens en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor publiek
toegankelijke ruimte ligt.
E.02 Zieke varkens worden afgezonderd van andere dieren en publiek.
E.03 Zieke varkens staan onder behandeling van de eigen dierenarts.
E.04 Varkens met abcessen of verwondingen worden direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.
E.05 Aangekochte varkens worden eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.
Indien er nooit varkens worden aangekocht: JA invullen

E.06 Bij gestorven varkens anders dan door ouderdom wordt de eigen dierenarts geconsulteerd en/of het varken wordt
aangeboden voor sectie bij GD ter uitsluiting van besmettelijke dierziekten en zoönosen.
E.07 Hokken/buitenuitloop worden frequent schoon gemaakt.
E.08 Hokken/buitenuitloop worden periodiek leeg gemaakt, gereinigd en ontsmet.
E.09 Dode varkens worden altijd afgevoerd naar de destructor of GD voor onderzoek en er worden geen delen van het
karkas voor andere doeleinden gebruikt.
E.10 Varkens en kippen worden in aparte stallen gehuisvest.
Indien geen kippen aanwezig: JA invullen.

Geboortes Indien er nooit wordt gefokt op het bedrijf: ga door naar vraag E.12
E.11 Bij verdenking van abortus door een infectieuze aandoening worden na overleg met de eigen dierenarts de vruchten
en nageboorte voor onderzoek opgestuurd naar GD.
Vaccinaties en behandeling
E.12 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen vlekziekte.
E.13 De varkens worden volgens een vast schema geënt tegen influenza (drie typen: H1N1, H3N2 en H1N2).
E.14 De varkens worden periodiek preventief ontwormd.
E.15 De varkens worden periodiek behandeld tegen schurft of schurftvrij aangevoerd.
Diarreeproblemen
E.16 Bij diarree wordt onderzoek gedaan naar salmonellose en pathogene E.coli inclusief antibiogram (i.v.m. ESBL’s) en
Brachyspira pilosicoli.
MRSA
E.17 Er gelden strikte hygiënemaatregelen i.v.m. preventie MRSA.
E.18 Stof wordt regelmatig verwijderd i.v.m. preventie MRSA.
E.19 De varkens worden getest op MRSA door (gepoolde) neusswabs of ‘nose wipes’ (steriel gaasje over neus halen) in te
sturen voor onderzoek.
Voeren
E.20 De varkens mogen worden gevoerd met door het publiek meegebracht voedsel.
E.21 Aan de varkens wordt keukenafval of worden andere etenswaren gevoerd.

Nee

Deel F: Pluimvee / (water)vogels (indien aanwezig)
Ja
Algemeen
F.01 Er is (in)direct contact tussen het aanwezige pluimvee en publiek, bijvoorbeeld via aaien of mest dat in de voor
publiek toegankelijke ruimte ligt.
F.02 Ziek pluimvee wordt afgezonderd van andere dieren en publiek.
F.03 Ziek pluimvee staat onder behandeling van de eigen dierenarts.
F.04 Pluimvee met abcessen of verwondingen wordt direct behandeld in overleg met de eigen dierenarts.
F.05 Aangekocht pluimvee wordt eerst minimaal twee weken in quarantaine geplaatst.
Indien er nooit pluimvee wordt aangekocht: JA invullen

Aviaire influenza (AI)
F.06 Indien er aanwijzingen zijn voor een acute infectie met aviaire influenza worden er tracheaswabs opgestuurd om te
controleren of het virus wordt uitgescheiden.
F.07 Dieren die influenza virus uitscheiden worden minimaal 21 dagen in quarantaine gehouden.
Papegaaienziekte (psittacose) bij kromsnavels*/duiven
F.08 Aangekochte kromsnavels/duiven worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor
psittacose. (tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloacaswabs testen)
Indien geen aankoop van kromsnavels/duiven: JA invullen

F.09 Kromsnavels/duiven met luchtwegproblemen of diarree worden in quarantaine gezet, onderzocht op psittacose en
indien nodig behandeld.
Indien geen kromsnavels/duiven aanwezig: JA invullen

Papegaaienziekte (psittacose) bij kippen/kalkoenen
F.10 Aangekochte kippen/kalkoenen worden pas bij de overige dieren geplaatst indien ze negatief zijn voor psittacose.
(tweemaal, met veertien dagen tussentijd, cloacaswabs testen)
Indien geen aankoop van kippen/kalkoenen: JA invullen

F.11 Kippen/kalkoenen die verdacht worden van een psittacoseinfectie worden hierop onderzocht en indien nodig
behandeld.
Indien geen kippen/kalkoenen aanwezig: JA invullen

Salmonellose
F.12 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd, krijgen keukenafval gevoerd.
Indien geen eierverkoop of consumptie: NEE invullen

F.13 De koppels waarvan eieren worden verkocht of geconsumeerd, worden elke vijftien weken op salmonellose
gecontroleerd met behulp van mestonderzoek.
Indien geen eierverkoop of consumptie: JA invullen

F.14 Op de eieren die worden verkocht, wordt de raap- en/of houdbaarheidsdatum vermeld.
Indien geen eierverkoop: JA invullen

F.15 De dieren waarvan vlees wordt verkocht, krijgen keukenafval gevoerd.
Indien geen vleesverkoop: NEE invullen

F.16 De dieren waarvan vlees wordt verkocht, worden voor slachten op salmonellose gecontroleerd.
Indien geen vleesverkoop: JA invullen

Aviaire tuberculose
F.17 Gestorven dieren worden onderzocht op aanwezigheid van aviaire tuberculose.
F.18 Bij aanhoudende sterfte door aviaire tuberculose worden de aanwezige dieren, het verblijf en de locatie vervangen.
Bloedluis
F.19 De verblijven van het pluimvee worden regelmatig gecontroleerd op bloedluis of preventief hiertegen behandeld.
F.20 Indien bloedluis wordt waargenomen worden deze direct effectief bestreden.
* Met kromsnavels worden parkieten en papegaaien bedoeld.

Nee

Royal GD
Arnsbergstraat 7
Postbus 9, 7400 AA Deventer

T. 0900 1770
info@gddiergezondheid.nl
www.gddiergezondheid.nl

Ondergetekenden verklaren de vragenlijst geheel naar waarheid te hebben ingevuld:
Houder / beheerder bedrijf:
Naam:
Plaats:
Datum ondertekening:
Handtekening:
GD krijgt vaak de vraag welke bedrijven het GD Keurmerk Zoönosen hebben.
Hierbij geef ik toestemming om dat van mijn bedrijf openbaar te maken.

Dierenarts:
Naam:
DAP-nummer:
Praktijk:
Datum ondertekening:
Handtekening:

Ingevulde checklist retour sturen aan:
GD
T.a.v. KCA kleine herkauwers
Postbus 9
7400 AA Deventer

Wij adviseren u om voor uw eigen administratie een kopie te maken van de ingevulde checklist.
Toelichting op voorwaarden toekenning keurmerk
Bij deel A: Algemeen dient 70% score te worden behaald. Bij de overige onderdelen dient
60% score te worden behaald. Er zit een rekenmodule achter de vragen, zodat de ene vraag
zwaarder meetelt dan de andere vraag.
Het keurmerk geeft geen garantie van een zoönosen-vrij bedrijf. Het keurmerk geeft enkel
aan dat een bedrijf bewust omgaat met zoönosen: het bedrijf probeert het risico op zoönosen
zoveel mogelijk te beperken.
Vanaf 2020 worden steekproefsgewijs een aantal bedrijven op locatie gecontroleerd. Dit
gebeurt door een onafhankelijke partij. Mocht uw bedrijf hiervoor geselecteerd worden,
dan zult u dit altijd voorafgaand aan het bezoek te horen krijgen en wordt er een afspraak
gemaakt in overleg met u. Het voordeel voor u is dat door deze aanpassing het keurmerk
nog meer waarde krijgt en breder gedragen worden door verschillende organisaties.

Meer informatie vindt u op:
www.keurmerkzoonosen.nl
GD1520/10-20

