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Achtergrond 
Tijdens de Q-koorts uitbraak (2007-2010) is gebleken dat kennis 

van (besmette) veehouderijen en de daarbij horende 

landbouwhuisdieren, van belang is voor de bronopsporing bij 

een zoönotische uitbraak. Gegevens over aanwezigheid, locatie 

en omvang bleken lastig tot niet toegankelijk te zijn voor de 

GGD. De gegevensleveringsovereenkomst opgesteld door het 

RIVM, GGD Nederland en de Dienst Regelingen (DR) van het 

Ministerie van Economische Zaken zorgt ervoor dat het RIVM en 

de GGD toegang krijgen tot de relevante diergegevens. Omdat 

deze gegevens in een zeer uitgebreide en complexe database 

staan, die niet gebruiksvriendelijk is voor de GGD, zal het RIVM 

de diergegevens zo bewerken en aanleveren, dat de GGD ermee 

kan werken. 

In dit project is uitgezocht op welke wijze GGD-en de 

diergegevens willen ontvangen en is de betrouwbaarheid van de 

diergegevens geanalyseerd.   

Doel 

• Semigestructureerde interviews met medewerkers van de 

afdeling infectieziektebestrijding van 10 GGD-en, verspreid 

over Nederland.  

• Voor het bepalen van de betrouwbaarheid heeft overleg 

plaatsgevonden met medewerkers van  DR  en de regionaal 

veterinair consulent. 

Aanpak 

• De GGD-en gaven aan de diergegevens voornamelijk 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 de tabel hiernaast is een selectie van de belangrijkste dier- 

en veehouderijkenmerken en de bijhorende voorkeuren van 

de GGD-en weergegeven.  

• Een belangrijk knelpunt is dat 8% van de bedrijven in de 

Landelijke landbouwtelling meerdere locaties heeft, waarbij 

onbekend is op welke locatie hoeveel dieren staan. Toch zijn 

gezien de grote aantallen geregistreerde dierhouderijen de 

beperkingen in de registratiesystemen minimaal. De 

diergegevens zijn dus betrouwbaar genoeg voor de GGD om 

voor haar werkzaamheden te gebruiken. 

Bevindingen 

RIVM zou elke GGD jaarlijks een specifieke basisset aan kunnen 

leveren met de volgende gegevens: 

a) Verblijfslocaties van veehouderijen met runderen, varkens, 

schapen, geiten, kippen, overig pluimvee, paarden en 

edelpelsdieren. 

b) Aantallen, geslacht en leeftijd van de dieren, huisvesting  

(o.a. type dierplaats), beweiding (komen de dieren buiten) 

en productiedoel (bv melk-/vleesproductie). 

c) Dichtheidsmaten (bv dieren per grondoppervlak) en 

tijdsreeksen (van toename of afname per diersoort). 

  

De GGD-en ontvangen de diergegevens bij voorkeur in een 

rapport (pdf) met tabellen en kaarten en een Excel bestand. 

Hierbij moeten de kaarten van de eigen regio gegevens op 

postcode niveau (4 cijfers) 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. Verder zou het RIVM een loketfunctie kunnen 

vervullen voor het aanleveren van aanvullende gegevens en het 

gericht beantwoorden van vragen.  

Advies 

Landelijke diergegevens, wat kan de GGD ermee?   

Tabel Overzicht van diergegevens uit de DR-database, die relevant 
worden gevonden door 10 GGDʼen.
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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


