11-10-2015

(potentiële)
belangenverstrengeling
Voor bijeenkom st m ogelijk
relevante relaties m et bedrijven
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere
(financiële) vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, nam elijk …

Geen
Geen
 R IVM regiobudget voor
uitvoering project
 Geen
 Geen
 Geen

Sandra van Dam
EPIET fellow GGD en RIVM
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In NL heef t 55% van de huishoudens een huisdier
•
•
•
•
•
•

1.8 miljoen honden,
3.3 miljoen katten,
5 miljoen zang- en siervogels,
1.8 miljoen knaagdieren en konijnen
19 miljoen vissen,
0.25 miljoen reptielen en amf ibieën

± 13,5 miljoen huisdieren op 16,5 miljoen mensen

Uit een rapport van de HAS (Hogere Agrarische School) Den Bosch; Feiten &
Cijfers Gezelschapsdierensector 2011

Psittacose bij dierenwi nkel in de regio
Salm onella bij reptielen

Schim m elinfecties cavia’s en konijnen
Voorbeelden zoönosen bij huisdieren

•

Spoelworm

•
•
•
•
•

Scabiës
R ingworm
Psittacose
Kattenkrabziekte
Ziekte van Lym e

•

Salm onella
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Gestart in 2014 m.b.v. regiobudget RIVM
• Onderzoek

•

E-learning module

Projectgroep en stuurgroep
Samenwerking met relevante partners

•
•

Dibevo
Landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren
(LICG)

•

Faculteit diergeneeskunde

•
•

MAS en HAS in Den Bosch
Vetined

Doel
• Achterhalen van het kennisniveau van
personeelsleden van dierenwinkels en dierenasiels
over zoönosen en hygiëne
•

De ontwikkeling van een e-learning module voor
personeelsleden voor meer kennis en betere
voorlichting aan huisdierbezitters
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In Noord-Brabant: 408 dierenwinkels en 17
dierenasiels

Methode
- Interviews

Inclusiecriteria
Verkoop van minimaal knaagdieren, honden of katten
Exclusiecriteria
Verkoop van alleen vissen, terrariumdieren, vogels,

sportartikelen, huisdierbenodigdheden

•
•

26 (6%) dierenwinkels geïnterviewd
4 (24%) dierenasiels geïnterviewd
Dierenwinkels (n=26)

Opleiding

Ja

Dierenasiels (n=4)

19 (73%)

Ja

4 (100%)

Paraveterinair

1 (6%)

Paraveterinair

1 (25%)

Dierverzorging

3 (18%)

Dierverzorging

2 (50%)

Dieren-

3 (18%)

Diergeneeskunde

1 (25%)

speciaalzaak
Detailhandel

5 (29%)

Opleiding/cursus

5 (29%)

Dibevo
Nee

7 (27%)

Nee

0 (0%)
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•
•

77% kent het begrip zoönosen niet
27% weet geen voorbeeld te noemen

•

15% van dierenwinkel- en 95% van asielmedewerkers hebben weleens een zoönose gehad
meestal ringworm, 1 persoon psittacose

•

40% van de dierenwinkels heeft richtlijnen voor
hygiëne en preventie ziekten

•

30% van dierenwinkels geen samenwerking met
dierenarts
80% van de dierenwinkels hebben een aparte
ruimte voor zieke dieren

•

“W e krijgen wel vragen over zieke dieren, m aar niet
specifiek over zoönosen. De m eeste m ensen zijn zich daar
niet zo van bewust denk ik. De verzorging en voeding van
de dieren kom t toch op de eerste plaats.”

“De huisdierbijsluiters van de LICG zijn veel te lang om uit
te printen en m ee te geven, we verwijze n klanten hier wel
som s naar”

Voorlichting

100%  voeding/huisvesting/ve rzo rg ing
67%  gebruikt richtlijnen (Dibevo)
73%  gaat niet in op zoönosen

Folders uitdelen

Dierenwinkels: 31%
Dierenasiels: 100%
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Samen ontwikkeld met Paul Overgaauw en
Atjo Westerhuis
http://youtu.be/Mw2nOKm3G6Y

Vervolg: Via ketenpartners verspreiden
naar dierenwinkels en -asiels in heel NL

Dank aan deelnemende dierenwinkels- en asiels,
samenwerkingspartners, project- en stuurgroep.

Vragen
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