
 
 
Belangrijk bericht voor alle gemeenten:  
handvatten voor omgang met verdachte slachtoffers vogelgriep 
 
Geacht college, 
 
De vogelgriep rukt op in Nederland en waarschijnlijk ook in uw regio. Duizenden wilde vogels 
zijn inmiddels al het slachtoffer geworden, zie voor het meest actuele overzicht: 
https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Bioveterinary-
Research/Dierziekten/Virusziekten/Vogelgriep-1.htm. Het gaat bij deze uitbraak om hoog 
pathogene virusvarianten (HPAI) van het type H5. De detectie loopt hoogstwaarschijnlijk 
achter bij de daadwerkelijke uitbreiding van de uitbraak, dus het zal slechts een kwestie van 
tijd zijn voordat het virus ook in andere gebieden wordt aangetoond. 
 
De dierenambulances en vogelopvangcentra in uw gemeente hebben uw hulp hard nodig bij 
de aanpak en bestrijding van de vogelgriep. Kan uw gemeente ondersteunen?  
 
Wij roepen u op om:  
 
Materieel, mankracht en een passende financiële vergoeding beschikbaar te maken voor het 
beheersen van deze uitbraak:  

• Beschermingsmiddelen: Voor ons staat de veiligheid van iedereen die met vogels in 
aanraking komt voorop. Wij raden dierenambulances en vogelopvangcentra daarom 
aan om consequent persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen conform het 
protocol van de NVWA. Voor het veilig ruimen van dode vogels hebben 
dierenhulpverleners extra materialen nodig zoals: beschermende kleding, 
mondmaskers, opruimmiddelen en desinfectiemiddelen. Wellicht kunt u als gemeente 
deze middelen ter beschikking stellen. 

• Brandstofvergoeding: Dierenambulances hebben weliswaar de beschikking over de 
benodigde transportauto’s maar hun fysieke en financiële capaciteit is, gezien de 
strenge hygiënemaatregelen beperkt en hun brandstofkosten en kosten ter 
bescherming van zichzelf lopen hard op. De vrijwilligers werken dag en nacht om 
dieren in nood te helpen en de vogelgriep drukt zwaar op hun bezetting. Wellicht kunt 
u als gemeente hen tegemoet komen door een redelijke vergoeding te bieden voor 
het transport van vogelgriepslachtoffers.   

• Dierenartskosten: Maak afspraken met de dierenhulpverlenende organisaties over de 
dierenartskosten die gemaakt moeten worden om zieke dieren met symptomen van 
vogelgriep te helpen. U bent als gemeente immers primair verantwoordelijk. Het gaat 
gemiddeld om 25 euro per dier.  

• Hulp ter plaatse: Wellicht kan de gemeente capaciteit beschikbaar stellen in 
samenwerking met Staatsbosbeheer / Rijkswaterstaat / Waterschappen e.d. om te 
helpen de dieren ter plaatse uit hun lijden te verlossen. Uiteraard via de wettelijk 
voorgeschreven normen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met 
dierenartskoepels en toestemming te verlenen aan dierenambulances vanuit 
terreinbeherende organisaties om besmette dieren uit hun gebieden te verwijderen.  

• Kadaverinzameling: Met dode vogels moet zorgvuldig omgegaan worden i.v.m. kans 
op besmetting. Maak afspraken waar deze vogels veilig worden verzameld, ook in de 
avond of het weekend. Zorg dus voor een kadaververzamelpunt dat in tijden van 
vogelgriep dag en nacht bereikbaar is en treed hierover in contact met de lokale 
dierenambulance.  
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Preventieve maatregelen te nemen door: 

• Waarschuwingsborden te plaatsen op besmette gebieden zodat wandelaars het 
getroffen gebied niet betreden en de verspreiding van de vogelgriep kan worden 
tegengegaan; 

• Een plaatselijk jachtverbod in te stellen in gebieden waar in het wild levende vogels 
zijn gediagnosticeerd met vogelgriep om uitzwermen te voorkomen; 

• Te overleggen met de dierenhulpverlenende organisaties over de communicatie naar 
de burgers: wie vertelt wat en op welk moment. Het is van belang om enerzijds geen 
onnodige paniek te veroorzaken, maar anderzijds willen wij voorkomen dat 
goedwillende particulieren vogelgriepslachtoffers onbeschermd gaan verplaatsen. 

Wij kunnen u helpen!    

• Dierenambulances kunnen helpen dode vogels te vervoeren of op te halen. Zij 
hebben hiervoor passende handvatten van ons gekregen. 

• Burgers kunnen via hun lokale dierenambulance of via het meldpunt 144 
(dierenpolitie) meldingen doorgeven om dieren in nood te helpen.  

• Om het risico op verdere verspreiding van het virus te voorkomen, kunnen 
dierenhulpverleners ervoor zorgen dat de zieke vogels naar een dierenarts gaan of 
dat de dieren ter plaatse worden behandeld. Stel samen met de vogelopvangcentra 
en dierenambulances een plan van aanpak op om dit te organiseren.   

• Wees ook richting uw eigen medewerkers alert op groepjes dode of zieke dieren. 
Maak bij 3 of meer zieke of dode watervogels op één locatie of meer dan 20 dode 
niet-watervogels op één locatie melding bij de NVWA. Dat kan via:  Landelijk 
meldpunt voor dierziekten: 045 – 546 31 88 (24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar).  

• Meld lagere aantallen dood gevonden wilde vogels ook bij het Dutch Wildlife Health 
Center, zowel om een zo goed mogelijk indruk te krijgen van de impact van 
vogelgriep op wilde vogelpopulaties, als om mogelijk getest te worden op besmetting 
met vogelgriep via dit formulier: https://www.dwhc.nl/meldingsformulier/.   

 
Beroep op de regeling GGD 
Uit wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus MC is gebleken dat vogelgriep kan 
uitgroeien tot een zeer besmettelijke variant die gevaarlijk is voor mensen. Wellicht kunt u 
vanuit de Gemeenschappelijke Regeling GGD de benodigde financiële ondersteuning  
bieden om de dierenhulpverleners te ondersteunen in de uitvoering van de bovengenoemde 
taken.  
  
U heeft verantwoordelijkheden voor dierenwelzijn en volksgezondheid 
 

Als er dode of zieke wilde dieren in de openbare ruimte zijn kunnen zij ziekteverwekkers met 
zich meedragen zonder zelf ziek te zijn. Door het aanraken van dode of zieke dieren - door 
bijvoorbeeld kinderen, welwillende burgers maar ook door de daarvoor aangewezen 
dierenambulance of ambtenaren (politie, gemeente, waterschap, provincie) - kunnen deze 
ziekteverwekkers gemakkelijk worden overgebracht. Infectieziekten die specifiek van dieren 
naar mensen worden overgedragen, heten zoönose en daar valt vogelgriep onder. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte binnen zijn 



 
 
gemeentegrenzen. Verwijderen van dode dieren uit de openbare ruimte is van belang voor 
de volksgezondheid en is een gemeentelijke taak. 

Op het gebied van dierenwelzijn heeft de gemeente de volgende (wettelijke) taken: 1. 
Opvang en vervoer gevonden dieren (Burgerlijk Wetboek); 2. Opvang en vervoer dieren bij 
b.v. huisontruimingen (Algemene Wet Bestuursrecht); 3. Ondersteuning brandweer en politie 
bij calamiteiten (Wet Veiligheidsrisico’s); 4. Opvang en vervoer in het wild levende dieren 
(Wet Dieren en Wet Natuurbescherming). 5. Zorgplicht voor hulpbehoevende dieren (Wet 
dieren, art.2.1 lid 6)  

 
 
U zult begrijpen dat er haast geboden is in deze situatie. Natuurlijk ben ik zeer bereid 
hierover het gesprek met u aan te gaan. 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
 
Daniëlla van Gennep 
Hoofd Dierenwelzijn en Public Affairs  

Stichting DierenLot 
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