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Project in het kort

Landelijke diergegevens, wat kan de 
GGD ermee?
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Tijdens de Q-koortsuitbraken is gebleken dat kennis van aanwezigheid, locatie en omvang van zowel 
(besmette) veehouderijen als de daarbij horende landbouwhuisdieren van belang is voor de bronopspo-
ring. (1, 2) Deze gegevens bleken lastig - tot niet toegankelijk te zijn voor de GGD. Om dit probleem te 
ondervangen is er onlangs een gegevensleveringovereenkomst ondertekend door het RIVM, GGD 
Nederland en de Dienst Regelingen (DR) van het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee krijgen het 
RIVM en de GGD toegang tot de relevante diergegevens uit de database van de DR (voor toelichting zie 
kader). Het is een zeer uitgebreide en complexe database die niet gebruiksvriendelijk is voor de GGD. 
Daarom heeft het RIVM voorgesteld de diergegevens zo te bewerken en aan te leveren, dat de GGD 
ermee kan werken. In dit project is door middel van interviews uitgezocht op welke wijze GGD’en de 
diergegevens willen ontvangen. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de diergegevens geanalyseerd.

Dit project is uitgevoerd door de afdeling infectieziektebestrijding 
van GGD Gelderland-Zuid, met ondersteuning van een externe 
adviesgroep. De adviesgroep bestond uit de regionaal arts-consu-
lent infectieziekten (RAC) en de regionaal veterinair consulent 
(RVC) van de regio Oost, een GIS-specialist (geografisch informa-
tiesysteem), een epidemioloog van het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en een gezondheids-
wetenschapper van de GGD Hart voor Brabant. 

Door middel van semigestructureerde interviews met medewer-
kers van de afdeling infectieziektebestrijding van 10 GGD’en is 
uitgezocht welke diergegevens van belang zijn en hoe zij moeten 
worden aangeleverd. De deelnemende GGD’en waren verspreid 
over Nederland en kwamen zowel uit stedelijk als ook landelijk 
gebied. Alle benaderde GGD’en waren bereid mee te werken. 

Resultaten

Behoeften GGD’en 

Uit de interviews is gebleken dat het beschikken over diergege-
vens belangrijk is voor de werkzaamheden van een GGD. Het was 
voor GGD’en bijvoorbeeld lastig om veehouderijen te lokaliseren 
tijdens de Q-koortsuitbraak. Zij hebben hiervoor het telefoonboek 
moeten gebruiken. Dit was niet alleen een tijdrovende bezigheid 
maar ook zullen zij veehouderijen gemist hebben. 
Met de diergegevens uit de DR-database kunnen GGD’en een 
snellere inventarisatie uitvoeren en beschikken zij over meer 
diergegevens. De GGD’en gaven aan de diergegevens voorname-
lijk te willen gebruiken voor bron- en contactopsporing maar dat 
het ook relevant is voor risico-inventarisaties, wetenschappelijk 

onderzoek en advisering aan gemeenten over veehouderij en 
gezondheid. 

In Tabel 1 is een selectie van de belangrijkste dier- en veehouderij-
kenmerken en de bijhorende voorkeuren van de GGD‘en weerge-
geven. In Tabel 2 is een selectie van de belangrijkste aanleverop-
ties en de bijhorende voorkeuren van de GGD’en weergegeven. 

Betrouwbaarheid diergegevens

In overleg met de DR en de RVC is onderzocht in welke mate de 
gegevens uit de database betrouwbaar zijn. Een belangrijk 
knelpunt is dat 8% van de bedrijven in de LBT-registratie meer 
locaties heeft, waarbij onbekend is op welke locatie hoeveel 

De database van de DR bestaat uit diergegevens van de 
registratie Landbouwtelling (LBT) en het Identificatie- en 
Registratiesysteem (I&R). De LBT is jaarlijks verplicht voor de 
agrarische sector en de gegevens worden onder andere 
gebruikt voor onderzoek. Bedrijven die bedrijfsmatige steun 
aanvragen komen in de LBT te staan. Hierin worden gegevens 
geregistreerd over locaties (adres), diersoorten, dieraantallen 
en dier- en veehouderijkenmerken (onder andere leeftijd, 
geslacht, huisvesting, beweiding, productiedoel). 
Het I&R is een systeem dat voortdurend geactualiseerd wordt 
en bevat gegevens over locaties, diersoorten, dieraantallen en 
een beperkt aantal dierkenmerken van runderen, schapen en 
geiten op hobbymatige en bedrijfsmatige schaal. De geregi-
streerde I&R-gegevens worden gebruikt om dieren en hun 
plaats van herkomst snel te kunnen traceren. 
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dieren staan. Gezien het grote aantal geregistreerde dierhoude-
rijen zijn de beperkingen in de registratiesystemen LBT en I&R 
minimaal. De diergegevens zijn dus betrouwbaar genoeg voor de 
GGD om voor haar werkzaamheden te gebruiken.

Conclusie
Op basis van de interviews blijkt dat GGD’en behoefte hebben aan 
de volgende diergegevens:
• Verblijfslocaties van veehouderijen met runderen, varkens, 

schapen, geiten, kippen, overig pluimvee, paarden en 
edelpelsdieren; 

• Aantallen, geslacht en leeftijd van de dieren, huisvesting 
(bijvoorbeeld soort stal), beweiding (komen de dieren buiten?) 
en productiedoel (bijvoorbeeld melk-/vleesproductie);

• Dichtheidsmaten (bijvoorbeeld aantal dieren per grondopper-
vlak) en tijdsreeksen (van toename of afname per diersoort).

De GGD’en ontvangen de gegevens bij voorkeur in de vorm van
een rapport in pdf-formaat, met tabellen en kaarten, en een
Excelbestand. Hierbij moeten de kaarten van elke regio gegevens
op postcodeniveau tonen, de kaarten van aangrenzende regio’s en
heel Nederland kunnen minder details bevatten.
Een speciale kaartapplicatie is vooralsnog geen optie omdat
situaties waarin GGD’en diergegevens nodig hebben, zich (nog)
niet vaak voordoen.

Tenslotte moeten GGD’en kunnen beschikken over goede 
instructies ten aanzien van het lezen en gebruiken van de 
gegevens. Naast het aanleveren van de gegevens zou het RIVM 
een loketfunctie kunnen vervullen voor het beantwoorden van 
vragen. 

Op basis van de uitkomsten van dit project zal het RIVM, in 
afstemming met de RAC en GGD Nederland, nadere afspraken 
maken over het beschikbaar stellen van de diergegevens aan de 
GGD’en. Naar verwachting kunnen de diergegevens eind 2013 in 
rapporten en Excelbestanden worden aangeleverd.
 

Met dank aan alle medewerkers van de GGD’en voor het 
meewerken aan de interviews en de DR in Assen voor het 
beantwoorden van onze vragen. 

Dit project werd gefinancierd door RIVM Regionaal programma- 
budget regio Oost. Het volledige adviesrapport is digitaal op te 
vragen bij Jeannine Hautvast, GGD Gelderland-Zuid.

Tabel 1 Overzicht van diergegevens uit de DR-database die relevant worden 
gevonden door de 10 GGD’en*

Kenmerk Nadere typering Relevant Niet relevant
Diersoorten Runderen 10 0

Varkens 10 0

Kippen 10 0

Schapen 10 0

Geiten 10 0

Overig pluimvee 9 1

Paarden 9 1

Edelpelsdieren 6 4

Overige 
diersoorten

4 6

Dier- en veehouderij-
kenmerken

Geslacht 5 5

Leeftijd 6 4

Huisvesting 8 2

Beweiding 6 4

Productiedoel 4 6

Biologische 
bedrijven

3 5

Nederlandse grootvee 
eenheden

Economische 
omvang

1 5

Dichtheidsmaten Dieren/km2 8 1

Tijdsreeksen Toename/
afname per 
diersoort

7 1

*Antwoorden zijn weergegeven in aantallen van het totaal aantal 
GGD-en en onderverdeeld in ‘relevant’ volgens de betreffende GGD of 
‘niet relevant’. Indien het totale aantal van een typering geen 10 
bedraagt, is dit niet bij alle interviews besproken.

Tabel 2 Overzicht van relevante aanleveropties voor 10 GGD’en*
Kenmerk Nadere typering Relevant Niet relevant
Jaarlijkse update Voldoende 7 2

Ruimtelijk 
gebiedsniveau

Eigen regio** 10 0

Aangrenzende 
regio's***

9 1

Heel Nederland*** 7 3

Bufferzones 250 m. lijn om 
woonkern****

9 1

Afstands- 
berekeningen

Van patiënt tot 
bedrijf****

2 3

Locatie patiënten 
toevoegen

In het 
bestand****

4 2

Vorm van 
aanleveren

Kaartapplicatie 10 0

Excel bestand 7 3

Rapport (pdf) 5 5

* Antwoorden zijn weergegeven in aantallen van het totaal aantal 
GGD’en en onderverdeeld in ‘relevant’ volgens de betreffende GGD of  
‘niet relevant’. Indien het totaal van relevant en niet-relevant < 10 is,  
is het kenmerk niet bij alle interviews besproken.
** Gegevens tot op postcodeniveau
*** Minder detailgegevens dan postcodeniveau
**** Alleen mogelijk bij een kaartapplicatie
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