
 

 

Beste leden van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

 

Donderdag 2 februari 2023 spreekt u met minister Adema en minister Kuipers over de recente 

ontwikkelingen rondom de vogelgriepepidemie. Dit is een belangrijke publieke ontwikkeling wat de 

politieke aandacht vraagt. Een recente uitbraakt vond plaats op 17 januari 2023 op een bedrijf met 

leghennen in het Gelderse Loo. Graag benadrukt GGD GHOR Nederland de rol van GGD’en bij het 

voorkomen en bestrijden van zoönosen -en in het bijzonder vogelgriep.  

 

De rol van GGD’en bij het voorkomen van zoönosen 

De coronapandemie heeft laten zien dat zoönosen zich snel kunnen vertalen in een pandemie met 

verregaande impact op de gezondheid, maatschappij en de economie. In het rapport Bekedam 

‘Zoönosen in het vizier’ zijn belangrijke aanbevelingen gedaan om preventie, paraatheid, vroegtijdig 

signaleren en uitbraakmanagement te verbeteren. GGD GHOR Nederland onderstreept twee grote 

thema’s die door dit rapport lopen. Ten eerste de aanbeveling voor een ‘One Health benadering,’ een 

integrale kijk op gezondheid waarin de samenhang tussen dier, mens en milieu centraal staat.  

Ten tweede ‘Zoönose-geletterdheid’, waarmee bedoeld wordt dat mensen op de hoogte zijn van de 

relevante risico’s en weten hoe ze die kunnen voorkomen. In de beide genoemde thema’s kunnen 

GGD’en van grote waarde zijn.  

 

De taak van GGD’en bij het bestrijden van zoönosen; vogelgriep in het bijzonder 

GGD’en zijn de schakel naar de publieke gezondheid en volksgezondheid bij de bestrijding van 

zoönosen. In het geval van de huidige vogelgriepepidemie zorgen GGD collega’s onder meer voor 

preventieve behandeling met antivirale middelen van dierhouders, hun gezinsleden, werknemers en 

andere betrokken die in contact zijn geweest met de dieren. Daarnaast dragen GGD’en zorg voor 

vaccinatie (griepvaccinatie), voorlichting en indien nodig bron- en contactonderzoek. Verder hebben 
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de GGD’en de taak om het algemeen publiek voor te lichten en zorgprofessionals (zoals huisartsen) en 

bestuurders (burgemeester) te informeren.  

 

Noodzakelijke versterking: menskracht én systemen 

Het bestrijden van zoönosen vraagt - dag én nacht - veel tijd en menskracht. Het legt een groot beslag 

op de GGD’en, die al jaren te maken hebben met een verschraalde basis. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar 

in de systemen voor informatievoorziening en de beperkte mogelijkheid voor de uitwisseling van data 

en informatie. Structurele versterking van de GGD’en in de breedte, en in het bijzonder voor zoönosen, 

is nodig om de risico’s op het ontstaan en de verspreiding van zoönosen te verkleinen en te kunnen 

opschalen bij uitbraken.  

 

Actieplan Zoönose 

Samen met betrokken ministeries werken GGD’en aan een actieplan Zoönose. Daarin wordt ook 

gekeken naar aanvullende taken en activiteiten, zoals het verbeteren van zoönose-geletterdheid. 

Uiteraard dient daarvoor passende aanvullende financiering beschikbaar te komen, naast versterking 

van de financiering voor de basistaken.  

 

Investering in de basistaken van de GGD’en, waaronder zoönose-bestrijding, draagt uiteindelijk bij aan 

een gezondere samenleving waarbij dierhouderij, natuurbeheer, volksgezondheid en wonen 

samengaan met maatschappelijk welzijn, publieke gezondheid en economische voorspoed. GGD 

GHOR Nederland verzoekt de commissieleden graag deze punten mee te nemen in het 

commissiedebat Zoönosen en dierziekten met de betreffende bewindspersonen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ton Coenen 

Algemeen Directeur 

GGD GHOR Nederland 

 


