
De Gezondheidsdienst voor Dieren

GD Keurmerk Zoönosen
Checklist

Schaap en Geit



Aanwezige dieren Totaal aantal Aantal ouder dan 1 jaar

Schapen

Geiten

Varkens

Runderen 

Paarden/ezels

Pluimvee

Overige diersoorten waaronder o.a. konijnen, slangen, amfibieën, ratten, muizen:

         

OnDerDeel A

Vragen (vink het juiste antwoord aan) ja nee

1 Bij de ingang / hoofdlokatie is een informatiebord voor bezoekers aanwezig waarop de volgende teksten staan:

1.1 vooral jonge kinderen zijn gevoelig voor ziektekiemen;

1.2 vooral zwangere vrouwen zijn gevoelig voor ziektekiemen;

1.3 een besmetting kan worden overgedragen door aaien en knuffelen, maar ook via de mest op de grond en door inhalatie van ziektekiemen.  
De risico’s op een besmetting zijn gering;

1.4 was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren bij het verlaten van het bedrijf;

1.5 was de handen met water en zeep voordat er gegeten wordt;

1.6 vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn;

1.7 niet eten en drinken in de dierweiden/stal, maar alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen;

1.8 volg de aanwijzingen van de eigenaar/beheerder op.

2 Algemene hygiëne:

2.1 de stallen en het erf waar bezoekers komen worden dagelijks schoongemaakt;

2.2 de dieren hebben een schone vacht;

2.3 alle voer, behalve ruwvoer, wordt in afgesloten tonnen/bakken opgeslagen;

2.4 dagelijks worden alle voerresten opgeruimd;

2.5 dagelijks wordt het afval verwijderd uit de prullenbakken;

2.6 bezoekers hebben geen vrije toegang tot de mestopslag;

2.7 tijdens de aflammer-/afkalfperiode wordt minimaal 1x per dag gestrooid en zijn de stallen droog en de aflam-/afkalfboxen schoon.

3 Voor bezoekers is er een aparte handenwasfaciliteit die het volgende bevat:

3.1 stromend water;

3.2 zeep en/of desinfecteermiddel; 

3.3 wegwerphanddoekjes/ schone handdoeken / warme lucht handdroger.

4 Voor het personeel en de dierenarts zijn aanwezig:

4.1 schone laarzen die op het bedrijf worden achtergelaten;

4.2 schone overalls (kleding) die op het bedrijf worden achtergelaten; 

4.3 omkleedruimte.

Naam bedrijf: ______________________________________________________________________  

Datum: ______________________________________________________________________

Naam eigenaar/beheerder: ______________________________________________________________________

Adres: ______________________________________________________________________

Postcode: ______________________  Woonplaats:  __________________________________

UBN: ______________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Telefoon: ______________________________________________________________________

Algemene gegevens



 ja nee

5 Verder zijn aanwezig:

5.1 een schoenen- en/of laarzenborstel voor bezoekers waarmee bij het verlaten van het bedrijf het schoeisel kan worden gereinigd;

5.2 een quarantainestal voor zieke dieren (d.w.z. afgescheiden voor andere dieren en bezoekers).

6 De kadaverton:

6.1 is goed afsluitbaar, lekdicht en herkenbaar;

6.2 hierin worden alle kadavers en nageboorten afgevoerd m.u.v. grote kadavers. Grote kadavers moeten afgedekt worden aangeboden.

7 rol dierenarts:

7.1 het bedrijf heeft een vaste dierenarts(praktijk);

7.2 de dierenarts bezoekt het bedrijf regulier minimaal 2x per jaar;

7.3 bij diergezondheidsproblemen wordt de dierenarts geraadpleegd;

7.4 alleen eigenaar, personeel en dierenarts verlenen hulp bij geboortes.

8 Het bedrijf zorgt ervoor dat zwangere vrouwen:

8.1 zwangere vrouwen mesten geen hokken/stallen uit;

8.2 zwangere vrouwen wassen geen bedrijfskleding;

8.3 zwangere vrouwen verlenen geen hulp bij de geboorte van dieren, zieke dieren en/of aborterende dieren;

8.4 zwangere vrouwen vermijden contact met dragende dieren tot twee weken na de laatste geboorte en met rauwe melk.

9 Op het bedrijf vindt registratie plaats van de volgende zaken: 

9.1 ziekteproblemen;

9.2 sterfte;

9.3 handelingen (zoals: scheren en bekappen);

9.4 behandelingen (zoals: toedienen van medicijnen en wormmiddelen);

9.5 vaccinaties;

9.6 bezoekdata dierenarts met bevindingen.

10 registratie aan- en afvoer landbouwhuisdieren:

10.1 aan- en afvoer worden vastgelegd in een bedrijfsregister;

10.2 er is een actuele stallijst aanwezig.

11 Geboorte en verwerpen. Indien geen fokkerij plaatsvindt ga naar vraag 13: nvt ja nee

11.1 geboortes van dieren vinden op of om het bedrijf plaats;

11.2 verwerpende dieren worden apart gezet en afgezonderd van bezoekers.

OnDerDeel B

Vragen (vink het juiste antwoord aan) nvt ja nee 

12 In geval van abortus bij herkauwers wordt:

12.1 de dierenarts geraadpleegd;

12.2 bij verdenking van een infectieuze aandoening wordt na overleg met de dierenarts de vrucht(en) en nageboort(en) voor onderzoek opgestuurd naar de GD;

12.3 bij runderen wordt een bloedmonster ingestuurd voor onderzoek op brucellose;

12.4 er is een abortusprotocol op het bedrijf aanwezig. 

13 De aanwezige schapen en geiten worden gevaccineerd tegen:

13.1 Q-fever;

13.2 chlamydophilose.

14 Deze vraag is alleen van toepassing als vraag 13.1 met ‘nee’ is beantwoord:

14.1 alle schapen en geiten ouder dan 1 jaar worden minimaal 1x per jaar via melk (PCR gepoold) of bloed (individueel ELISA) onderzocht op Q-fever;*

14.2 de uitslagen van deze onderzoeken waren de afgelopen 2 jaar negatief voor Q-fever.

15 Deze vraag is alleen van toepassing als vraag 13.2 met ‘nee’ is beantwoord:

15.1 alle schapen en geiten ouder dan 1 jaar worden minimaal 1x per jaar via bloed onderzocht op chlamydophilose;*

15.2 de uitslagen van deze onderzoeken waren de afgelopen 2 jaar negatief voor chlamydophilose.

16 Deze vraag is alleen van toepassing als er geiten zijn op het bedrijf:

16.1 alle geiten ouder dan 1 jaar worden minimaal 1x per jaar via bloed onderzocht op CL (volgens steekproefmodel) óf het bedrijf is gecertificeerd CL-vrij;*

16.2 de uitslagen van deze onderzoeken waren de afgelopen 2 jaar negatief op CL óf het bedrijf is gecertificeerd CL-vrij.

17 Deze vraag is alleen van toepassing indien Cl aangetoond is bij geiten en/of schapen:

17.1 alle geiten en/of schapen waarbij CL aangetoond is zijn afgevoerd.

18 Deze vraag is alleen van toepassing indien runderen aanwezig zijn:

18.1 het bedrijf is vrij van Leptospirose;

18.2 het bedrijf is Salmonellose onverdacht;

18.3 het bedrijf doet mee aan het PPN programma.

* Bij bedrijven met meer dan 120 dieren volgens steekproef.



De Gezondheidsdienst voor Dieren

GD, Postbus 9, 7400 AA  Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04

www.gddeventer.com, info@gddeventer.com

Naam eigenaar/beheerder: _____________________________________  Naam dierenarts: ____________________________________________________  

Plaats: ______________________________________________________  DAP-nummer: _______________________________________________________  

Datum ondertekening: _________________________________________  Datum ondertekening: ________________________________________________

Handtekening eigenaar/beheerder: Handtekening dierenarts:

OnDerDeel C

Vragen (vink het juiste antwoord aan) 

19.  Van onderstaande lijst zoönosen is in de afgelopen 12 maanden door de dierenarts  
klinische verdenking vastgesteld of aangetoond via sectie of enig ander onderzoek.

Verdenking vastgesteld Aangetoond

Zoönosen Diersoort Ja nee Ja nee

19.1 VTEC rund, schaap, geit

19.2 Salmonellose alle diersoorten

19.3 Campylobacteriose vogel, varken

19.4 Psittacose vogel

19.5 Chlamydophilose schaap, geit

19.6 Q-fever rund, schaap, geit

19.7 Cryptosporidiose rund, schaap,geit

19.8 Colibacillose (ETEC) alle

19.9 Toxoplasmose schaap, geit

19.10 Yersiniose vogel, varken, schaap, geit

19.11 Schimmelinfectie alle

19.12 Ecthyma schaap, geit

19.13 Listeriose rund, schaap, geit

19.14 Caseous lymfadenitis (CL) schaap, geit

19.15 Leptospirose rund, schaap, geit

19.16 Aviare TBC vogel, varken

19.17 Runder TBC herkauwers

19.18 Ascaris suis varken

19.19 Streptococcus suis varken

19.20 MRSA alle

19.21 Influenca virus varken, pluimvee

19.22 Brucellose rund, schaap, geit

Opmerkingen:

Ingevulde checklist retour sturen aan:

GD
T.a.v.  DGA kleine herkauwers
Postbus 9
7400 AA  Deventer

Uitzonderingen toekenning keurmerk

Bij abortus is overleg met uw dierenarts en onderzoek een voorwaarde voor toekenning van het keurmerk. Indien Q-fever en/of chlamydophilose op het 
bedrijf is aangetoond en u heeft geen maatregelen genomen, dan zal geen keurmerk worden toegekend. Voor CL geldt dat alle geiten en schapen waarbij CL  
is aangetoond moeten zijn afgevoerd, omdat hiertegen geen behandeling bestaat. Indien de dieren niet zijn afgevoerd, wordt geen keurmerk toegekend.
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