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Vergeet uw Q-koorts vaccinatie niet!!! 

Door alle uitdagingen en maatregelen die de 

uitbraak van COVID-19 met zich meebrengt zou 

je het bijna vergeten… Zijn uw schapen en geiten 

dit jaar al gevaccineerd tegen Q-koorts?  

Sinds de uitbraak van Q-koorts in 2009 is 

vaccinatie van alle schapen en geiten die 

woonachtig zijn op instellingen of bedrijven met 

een publieksfunctie verplicht. Cijfers van de 

NVWA over 2019 laten zien dat vaccinatie (en registratie daarvan) bij slechts 43% procent 

van de instelling volledig en correct is uitgevoerd. Het is voor de veiligheid van uw cliënten, 

bezoekers en uzelf van het grootste belang dat dat wel gebeurt. 

Vaccinatie dient jaarlijks plaats te vinden voor 1 augustus, bij alle dieren die ouder zijn dan 3 

maanden. Dieren die voor het eerst worden gevaccineerd krijgen na 3 weken een 

herhalingsvaccinatie. Het is van belang dat de dieren binnen 1 jaar opnieuw worden 

gevaccineerd. Als u dus vorig jaar op 4 april hebt gevaccineerd, moet dat dit jaar ook 

minimaal voor die datum gebeurd zijn. 

Ook op professionele schapen- en geitenbedrijven vindt deze vaccinatie jaarlijks plaats. 

Bovendien wordt daar maandelijks de melk uit de tank gecontroleerd op de aanwezigheid 

van Q-koorts bacteriën. Sinds 2016 zijn er geen Q-koorts bacteriën meer gevonden in de 

tankmelk van professionele bedrijven.  

Uw instelling of bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de vaccinatie. U 

maakt hiervoor een afspraak met uw dierenarts. Na afloop van de vaccinatie registreert u 

deze zelf in de centrale databank voor Identificatie en Registratie (I&R). Om die registratie 

correct te kunnen uitvoeren is het van groot belang dat de I&R volledig is; alle dieren zijn 

geregistreerd en dieren die u niet meer heeft, staan ook niet meer in het systeem. 

Voor meer informatie: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/dierziekten/q-koorts/mijn-schapen-

geiten-dieren-komen-in-aanraking-met-publiek 

 

Helft minder Nederlanders op vakantie in maart 2020  

In maart 2020 gingen er 1,7 miljoen Nederlanders minder op vakantie dan in dezelfde maand 

van 2019.  

Dit is een daling van ruim 50 procent. Over het eerste kwartaal van 2020 is de daling 18 

procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De daling geldt voor zowel vakanties 

in het buitenland als in Nederland. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het 

vakantieonderzoek.  
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