
Crisis voorbereiding
Conflict in de Oekraïne
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Disclosure belangen Drs Harry Rozendaal

Geen (potentiële) belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1

• Sponsoring of onderzoeksgeld2

• Honorarium of andere (financiële) vergoeding3

• Aandeelhouder4

• Andere relatie, namelijk …5

• niet van toepassing
• NVWA
• Niet van toepassing
• nee



1. Scenario analyse

2. Knelpunten identificatie

– Vluchtende mensen

–Daarbij gezelschapsdieren

3. Inventarisatie gevaren

– Rabiës

4. Opzetten controle en 
handhaving

Inval in Oekraïne
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Rabiës (hondsdolheid)
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✓ Lyssavirus van de familie Rhabdoviridae

✓ Speeksel

✓ Beet, krab of lik (bij wondje)

✓ Carnivoren (zwerfhonden, vossen)

✓ Spieren -> zenuwbanen -> hersenen
Wanneer symptomen -> 100% fataal!

✓ Lange incubatietijd van meerdere 
maanden!

✓ Besmettelijk voordat het symptomen 
vertoont

✓ Rabiës kan alleen bij het dode dier 
vastgesteld worden.



Rabies in Oekraïne
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Bron: Queries | Rabies - Bulletin - Europe (fli.de)

Aantal rabiësgevallen van gedomesticeerde dieren 
in Oekraïne:
• 2021: 265
• 2020: 683
• 2019: 571
• 2018: 1081

https://rbe.fli.de/site-page/queries


Importwetgeving – rabiës risicolanden 

6Informatie voor dierenartsen over het reizen met honden 
en katten buiten de EU | Huisdieren en reizen | NVWA

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/huisdieren-en-reizen/met-hond-of-kat-op-reis-buiten-de-eu/informatie-voor-dierenartsen-over-het-reizen-met-honden-en-katten-buiten-de-eu


Import-eisen hond/kat (uit derde land)
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Laag rabiësrisico-landen: 

(intraverkeer vergelijkbaar)

Hoog rabiësrisico-landen 

• Certificaat of paspoort
• Chip
• Rabiësvaccinatie (min. 12 weken)
• 21 dagen wachten

• Certificaat of paspoort
• Chip
• Rabiësvaccinatie 
• 30 dagen wachten
• Bloedtest
• 3 maanden wachten (!)

Controle op het eerste punt van binnenkomst in de EU. 
=> Zonder oorlog: langs keurpunt in Polen / Roemenië



Huidig beleid NVWA - Oekraïne 
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Grijs gebied: 
per casus beoordeling

Uitzondering: 
Dier uit Oekraïne / Rusland bij 
gevluchte eigenaar/expat 
(en blijft daar)



Toch quarantaine
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• bijtincident (14 dgn observatie)

• thuisquarantaine niet geschikt

• Dieren zonder hun particuliere Oekraïense 
eigenaar (stichting/handel/overdracht)

• Dieren uit andere hoog risico landen



Personeel tegen rabiës laten vaccineren? 
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Nee, dat is niet nodig.

Neem goede voorzorgsmaatregelen. 

Meld bijt- en krabincidenten bij de huisarts of de GGD in de regio. 
Dit geldt ook voor andere betrokkenen, zoals gastgezinnen.


