Dag van het Schaap
Betreft: Q-koortsvaccinatie en zwoegerziektestatus in relatie tot
de Dag van het Schaap in 2022
(Situatie per 7 december 2021)

Haastrecht, 7 maart 2022
Aan: deelnemers met dieren aan de
Dag van het Schaap.
Voor hen die overwegen zich beschikbaar te stellen voor het inzenden van schapen naar de Dag van
het Schaap op 11 juni 2022 is onderstaande toelichting van toepassing.
Voorwaarden Stichting Dag van het Schaap:
De Stichting Dag van het Schaap stelt als voorwaarde dat alle dieren zwoegervrij dienen te zijn naar
de status die de GD en/of de NSFO hiervoor hanteren. De status “In observatie” is niet voldoende!
Voor Q-koorts is er een wettelijke verplichting tot het (her)vaccineren van schapen en geiten die
worden betrokken in een publieksfunctie. Op de Dag van het Schaap is veel publiek aanwezig. Op
grond hiervan moeten de daar aanwezige schapen voldoen aan de vaccinatieplicht. De regels
hieromtrent zijn niet eenvoudig en wordt daarom hieronder toegelicht.
Toelichting bepalingen Q-koortsvaccinatie
In de Regeling “Wijziging tijdelijke regelgeving Dierziekten” nummer 234573, d.d. 17-10-2011 zijn in
verschillende artikelen bepalingen opgenomen over Q-koortsvaccinaties, de administratieve zaken
daaromtrent en termijnen.
Hieruit blijkt dat:
-

-

Dieren pas gevaccineerd mogen worden op een leeftijd van 3 maanden of ouder
Een basisvaccinatie altijd een dubbele vaccinatie betreft met een tussentijd van 3 weken
Een herhalingsvaccinatie een enkelvoudige is
De vaccinatie één jaar geldig is
Er in geval van een basisvaccinatie na de 2e vaccinatie en ook in geval van een
herhaalvaccinatie er een periode is van 3 weken is gesteld waarbij de gevaccineerde dieren
(nog) niet in contact mogen komen in een publiekssituatie
Er ten bewijze van vaccinatie vlagzettingen van de gevaccineerde dieren moet hebben
plaatsgevonden in de I&R-administratie van de RVO.
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Conclusies m.b.t. Dag van het Schaap 11 juni 2022:
1. Lammeren:
- Lammeren geboren vanaf 28 januari 2022 tot en met 11 maart 2022 mogen niet worden
aangevoerd!
- Lammeren geboren tot en met 27 januari 2022 dienen te zijn gevaccineerd.
- Lammeren geboren op 12 maart 2022 of later behoeven niet gevaccineerd te worden en
kunnen worden aangevoerd.
- In verband met de wachttermijnen dienen aangevoerde dieren uiterlijk 20 mei 2022 te zijn
gevaccineerd. Dit impliceert dat de 1e vaccinatie voor lammeren uiterlijk 28 april moet
hebben plaats gevonden.
- Hervaccinatie is enkelvoudig en dient ook uiterlijk 20 mei te hebben plaatsgevonden. Een
enkelvoudige hervaccinatie is alleen geldig als de vorige vaccinatie niet meer dan één jaar
geleden heeft plaatsgevonden. Is deze termijn verlopen dan dient een dubbele vaccinatie
plaats te vinden.
2. Oudere dieren:
- Bij oudere dieren kan worden volstaan met één hervaccinatie mits de vorige vaccinatie niet
langer is geleden dan 1 jaar. Is die termijn verstreken dan dient een dubbele vaccinatie te
worden uitgevoerd. Een enkelvoudige hervaccinatie dient uiterlijk 20 mei 2022 te hebben
plaatsgevonden. Bij een dubbele vaccinatie zijn de uiterste termijnen 28 april voor de 1e
vaccinatie en 20 mei voor de 2e vaccinatie
- Dieren die zijn gevaccineerd op of na 12 juni 2021 mogen zonder hervaccinatie worden
aangevoerd.
In alle gevallen dient de houder van de gevaccineerde dieren binnen 7 dagen na vaccinatie beide
vlagzettingen van zijn dieren in de I&R uit te voeren.
De Stichting Dag van het Schaap zal van de inzenders van schapen vragen te verklaren dat de
ingezonden dieren in overeenstemming met de regels zijn gevaccineerd. Deze vraag zal worden
gesteld op het inschrijfformulier voor deelname.
De organisatie van de Dag van het Schaap vraagt en verwacht van de inzenders van dieren
zorgvuldigheid voor deze regelgeving. De organisatie is gehouden deze na te leven. Dieren waarvan
op grond van vlagzetting blijkt dat deze niet aan de vaccinatie-eisen voldoen zullen niet tot de Dag
van het Schaap worden toegelaten. Via het inschrijvingsformulier staan inschrijvers toe dat de
Stichting Dag van het Schaap de I&R-gegevens kan raadplegen.
Aanbeveling:
Het verdient aanbeveling de nummers van de gevaccineerde dieren bij de vaccinatie op een lijst te
hebben samengebracht en uw dierenarts te laten aftekenen voor vaccinatie. Dit maakt dat de
genomen verantwoordelijkheid ook kan worden aangetoond.
Mochten er nog vragen zijn, laat mij weten!
Louis Oosterom
Voorzitter Stichting Dag van het Schaap
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