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1. Geeft de ontwikkeling in de afgelopen week aanleiding om de risico-inschatting aan te 

passen? Ja/Nee 

De deskundigengroep ziet op 28 juni geen reden om de risico-inschatting voor insleep van 
vogelgriep op een pluimveebedrijf in Nederland als geheel te verlagen. Het H5 

vogelgriepvirus is aangetroffen in dode wilde vogels in Baarn en Klaaswaal, gevonden op 16 

en 18 juni jl. Dit maakt het aannemelijk dat het virus nog altijd circuleert onder wilde vogels 

in Nederland. De mate van onzekerheid van deze risico-inschatting is hoog. Redenen 

daarvoor zijn dat de mate waarin het virus onder wilde vogels verspreid is onbekend is en 
onduidelijk is of en hoe het zich verder zal verspreiden met het uitvliegen van de jongen.  

 

De deskundigengroep verlaagt de risico-inschatting voor regio’s 4 en 5 tot medium, met een 

hoge onzekerheid. De vogelsterfte in Noord-Nederland als gevolg van vogelgriep lijkt al enige 

tijd gestopt. Ook is in het aangrenzende gebied in Duitsland de ophokplicht eind mei/begin 
juni opgeheven en heeft dit niet tot uitbraken op commerciële bedrijven geleid.  Weliswaar is 

in Duitsland in week 25 nog een uitbraak vastgesteld, maar het betrof hier een klein bedrijf 

ver van de grens met Nederland, waar verschillende soorten pluimvee buiten liepen (ook 

gedomesticeerde watervogels). De hoge mate van onzekerheid van de risicoschatting is het 

gevolg van de hiervoor genoemde onbekendheid van de mate van virusverspreiding onder 
wilde vogels in Nederland in combinatie met het uitvliegen van jongen (waardoor het virus 

naar andere gebieden kan worden verplaatst). 

 

Voor de overige gebieden in Nederland ziet de deskundigengroep nog geen argumenten om 

het risico te verlagen, vanwege de eerder genoemde circulatie van het virus in Nederland en 
de dichtheid van watervogels in deze gebieden. In de komende periode zal de situatie in de 

vrijgegeven gebieden (en ook in Duitsland en België) aanvullende informatie geven over het 

risico op insleep in Nederland als geheel. Daarnaast zijn de omstandigheden voor overleving 

van het virus buiten de gastheer in de zomer in het algemeen ongunstig.  

 

 
 
 
 

 


