Samen werken aan diergezondheid

Diergezondheidsmonitoring
In Nederland leven we met veel mensen en dieren op een klein oppervlakte samen. Het is dus belangrijk om de gezondheid van dieren in de veehouderij
nauwkeurig in de gaten te houden. De overheid, de veehouderijsector en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) hebben daarom samen de diergezondheidsmonitoring opgezet. Dit systeem biedt een breed vangnet om informatie en signalen uit het veld over de gezondheid van runderen, schapen en geiten,
varkens en pluimvee op te vangen. De gezondheid van dier en mens staat bij de monitoring altijd voorop, net als de veiligheid van voedsel en dierenwelzijn.
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4. Informeren
De uitkomsten van de monitoring
deelt de GD periodiek met de overheid, veehouderijsector, veehouders en
dierenartsen, humane gezondheidszorg
en omringende landen. De overheid en
sector besluiten of vervolgacties
voor de veehouderij nodig zijn, zoals
extra onderzoek, communicatie of
aanpassingen van beleid.
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2. Analyseren
Regelmatig bespreken en
analyseren de Veekijkerdierenartsen samen met
andere experts alle signalen
en uitkomsten in het
Veekijkeroverleg.
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Direct actie
Als er mogelijk (acuut) risico voor
dier en/of mens is, neemt de GD
direct contact op met overheid,
veehouderijsector, humane
gezondheidszorg en (indien nodig)
omringende landen.
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1. Verzamelen
De Veekijker verzamelt
alle signalen en uitkomsten
van de instrumenten van
de monitoring: Veekijker
consulten, pathologie,
labtesten en data-analyse.

3. Concluderen
De GD schrijft voor elke sector
(runderen, schapen en geiten,
varkens en pluimvee) een
rapportage met de conclusies
en eventueel aanbevelingen
voor vervolgacties.
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