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Betreft: Advies met betrekking tot de impact op de volksgezondheid van de in 

Zuidoost-Azië heersende vogelpest (aviaire influenza) en tot de 
voorzorgsmaatregelen die zich op nationaal vlak opdringen.  

 Nota van DG 4 ref.  97 06/4.2.D1/04 van 27.01.04  
 
HGR: 7851/3 
 
 
 

Advies van de Hoge Gezondheidsraad met betrekking tot de impact op de 
volksgezondheid van de in Zuidoost-Azië heersende vogelpest (aviaire 
influenza)  en tot de voorzorgsmaatregelen die zich op nationaal vlak 

opdringen (toestand februari 2004). 
 
 
Vragen (ref. 1)  
 

1. Zijn er voorzorgsmaatregelen vereist in verband met het verkeer van personen die 
naar de getroffen regio afreizen of die terugkeren uit deze regio? 

2. Bestaat er gevaar voor overdracht van mens op mens of van mens naar 
pluimveesector zodat het virus zich via personenverkeer ook naar ons land zou 
kunnen verplaatsen? 

3. Zijn er pro-actieve maatregelen waarmee de Belgische bevolking, hetzij op eigen 
initiatief hetzij in breder nationaal of Europees verband, zich kan beschermen tegen 
een gebeurlijk risico, of maatregelen die de overheid kan nemen? 
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Er is besloten om afzonderlijk op deze drie vragen te antwoorden. De door de HGR 
uitgebrachte aanbevelingen (Mei en September 2003) blijven van toepassing; zij betreffen de 
uit te voeren maatregelen bij het uitbreken van een epidemie in België. 
 
1ste vraag: Maatregelen met betrekking tot reizigers 
 
Er zijn al aanbevelingen uitgebracht (ref. 2 à 4) voor reizigers die naar de door de epizoötie 
getroffen regio’s afreizen of die uit deze regio’s terugkeren. 
 
De HGR legt de nadruk op volgende belangrijke raadgevingen: 
 
Voor personen die naar de getroffen regio’s afreizen: 
 
- elk contact vermijden met vogels, met name markten en bedrijven vermijden waar pluimvee 
en vogels worden verkocht en geteeld (levende dieren en kadavers). 
- zich vaak de handen wassen. 
 
Het verbruik van gekookt gevogelte vormt geen gevaar. 
  
Voor personen die uit de getroffen regio’s terugkeren: 
 
Indien er een griepsyndroom binnen 7 dagen na hun terugkeer verschijnt en indien er een 
direct en aanhoudend contact is geweest met besmette vogels, zullen deze reizigers een 
medisch onderzoek moeten ondergaan. 
 
2e vraag: Maatregelen met betrekking tot risico voor overdracht vanuit reizigers 
in België 
 
- Overdracht tussen mensen: 
 
Deze overdrachtswijze is tot nu toe niet gedocumenteerd wat de in Azië heersende epizootië 
aangaat. 
 
- Overdracht tussen mensen en pluimveesector: 
 
Het risico voor besmetting van vogels door reizigers is virtueel, in het bijzonder indien het 
vergeleken wordt met het risico verbonden aan de natuurlijke migraties en de onwettige 
invoer van vogels. 
 
Er is geen bijzonder gevaar verbonden aan de invoer van voorwerpen of voedingsmiddelen  
(behoudens het gevaar dat uit niet gekookt vlees zou kunnen bestaan). 
 
Ter herinnering: de invoer in België van vogels uit de betrokken Aziatische gebieden wordt 
door de wet verboden. 
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3e vraag: Pro-actieve voorzorgsmaatregelen voor de Belgische bevolking 
 
Zolang er geen overdracht tussen mensen is vastgesteld, hebben aanbevelingen op dit gebied 
geen zin. 
 
 
Ad-hocwerkgroep 
 
Na ontvangst van zijn opdracht heeft de HGR een ad-hocwerkgroep opgericht, die 
samengesteld is uit de volgende leden:  
 
DE MOL Patrick (Université de Liège),  
DESMYTER Jan  (Katholieke Universiteit Leuven),  
DUCATELLE Richard  (Universiteit Gent),  
GOUBAU Patrick (Université Catholique de Louvain),  
MARLIER Didier  (Université de Liège),  
MEULEMANS Guy (Veterinary and Agrochemical Research Centre),  
PELEMAN Renaat  (Universiteit Gent),  
PENSAERT Maurice  (Universiteit Gent), 
PLUM Jean (Universiteit Gent),  
THIRY Etienne (Université de Liège),  
VAN GOMPEL Alfons (Instituut voor Tropische Geneeskunde),  
VAN LAETHEM Yves (Centre Hospitalier Universitaire Saint Pierre), 
VAN RANST Marc (Katholieke Universiteit Leuven), 
VAN REETH Kristien (Universiteit Gent). 
 
Deze werkgroep vergaderde op woensdag 4 februari 2004 onder het voorzitterschap van de 
heer P. De Mol. Een voorlopig advies werd op vrijdag 6 februari verspreid en is op woensdag 
11 februari door de leden schriftelijk goedgekeurd. Dit advies bevat de directe antwoorden op 
de drie gestelde vragen. 
 
 
 
 
 
 
i.o. van Prof. De Mol,  
Voorzitter Ad-hocwerkgroep 
De Secretaris van de Hoge Gezondheidsraad 
 
 
G. Devleeschouwer
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Referenties 
 
1. Schrijven van de heer M. De Win, directeur-generaal van het Directoraat-Generaal « Dier, Plant en 

Voeding » d.d. 27/01/04 ter attentie van de heer G. De Backer, voorzitter HGR 
2. “Advice to international travellers” (W.H.O.) 

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/travel_2004_02_06/en/ 
3. “Avian influenza: update on European response” (UE) 

http://www.eurosurveillance.org/ew/2004/040205.asp#1 
4. “Advies van de HGR met betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid in het kader van de 

problematiek van de vogelpest” 
http://www.health.fgov.be/CSH_HGR/Nederlands/Advies/Advies_Vogelpest.htm     
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