Verslag bijeenkomst periferie fipronil meldpunt PEC, 24 augustus 2017
Welkom door de heer Aart de Kruijff, wethouder gemeente Barneveld en vervolgens een
introductie door Eltjo Bethlehem, businessmanager van Poultry Expertise Centre met de
laatste stand van zaken. Alle aanwezigen komen dagelijks bij pluimveehouders en het belang
is om ervaringen te delen.
Stand van zaken:
Op 8 augustus jl. is er een grote bijeenkomst geweest, georganiseerd in samenwerking met
LTO Noord, NVP en de gemeente Barneveld (namens de regio gemeenten), waar 300
mensen aanwezig waren. Hieruit werd het beeld bevestigd dat ervaringen delen belangrijk
is. Wat zijn de knelpunten en wat komen wij tegen in het veld?
Meldpunt fipronil bij het Poultry Expertise Centre
Toelichting Jan Workamp: op 21 augustus is het meldpunt fipronil Gelderse Vallei geopend
bij het Poultry Expertise Centre. Dit meldpunt is met name voor de pluimveehouders uit de
Gelderse Vallei. Dit is in overleg, en in samenwerking met LTO Noord, afdeling Gelderse
Vallei, NVP en de gemeenten in de regio tot stand gekomen. De afgelopen weken is er al
volop gebruik van gemaakt. De afgelopen dagen wordt er ook van buiten de provincie gebeld
en er was zelfs een telefoontje uit België.
Eltjo Bethlehem en Jan Workamp zijn de projectleiders bij het meldpunt. Er zijn nu meer dan
350 contacten geweest. In het begin kwamen er veel vragen over vrijgave van het bedrijf, de
uitslagen van eieren, contra-expertises en doorlooptijd bij NVWA. Het meldpunt probeert
knelpunten zo snel mogelijk op te lossen. De afgelopen 10 dagen zijn er veel meer
telefoontjes met vragen over het reinigen van de stal, bemonsteren en interpretatie van
uitslagen. Door deze vragen krijgt het meldpunt ook zicht op de knelpunten op dit terrein.
Doel van het meldpunt is een luisterend oor te zijn, soms zijn er geen concrete vragen. We
hebben de nodige knelpunten en vragen in kaart gebracht, veel samengewerkt met AVINED
en NVWA om geen dingen dubbel te doen. Voor echte knelpunten worden lijntjes gelegd
met diverse instanties om op te lossen. Voor vragen over financiële problemen en
emotionele problemen kan men ook terecht bij het meldpunt.
Voor wat betreft communicatie het volgende:
Driehonderd man waren bij de bijeenkomst in Barneveld. Er is een terugkoppeling geweest:
per 11 augustus zijn alle 70 vragen behandeld. Er zijn nieuwsbrieven verstuurd, interviews
afgegeven in de media waaronder radio en tv.
Belangrijke links naar websites staan op de website www.poultryexpertisecentre.com . Er
komen dagelijks nieuwe adviezen bij via diverse instanties en daar wordt op de site naar

doorverwezen en deze adviezen worden in de contacten via telefoon en mail
gecommuniceerd.
Belangrijke adviezen op dit moment zijn naar buiten gebracht via de nieuwsbrief van het
meldpunt (o.a. over reinigen, bemonstering en aansprakelijkheid).
Telefoonnummer: van het meldpunt is 088-0206410 en dan krijgt men Eltjo Bethlehem of
Jan Workamp aan de lijn.
Presentatie Ruth Bouwstra (GD): presentatie staat op de PEC website
Aan de orde zijn geweest in de presentatie en de discussie: het middel fipronil,
bemonstering en laboratoriumuitslagen en analyse, onschadelijk maken van fipronil.
Houd hiervoor vooral de actuele stand van zaken op de website van de GD in de gaten:
www.gddiergezondheid.nl
Afgesproken wordt dat er een formulier door PEC wordt gemaakt, waarop praktijkervaringen
kunnen worden gedeeld en ingebracht. Dit formulier wordt toegezonden aan de deelnemers
en op de PEC website geplaatst.
Er wordt een mailing naar de deelnemers van deze bijeenkomst verstuurd inclusief de
presentatie en formulier. Een groot deel van de info staat ook op de website inclusief vragen
en antwoorden. Hou de genoemde websites op de PEC website in de gaten voor de meest
actuele informatie.
Tips:
We hebben met zijn allen bepaalde kennis nog niet in huis. Indien voldoende tijd: wacht op
onderzoeksresultaten over de meest geschikte middelen voor reiniging. Benut de
bemonstermogelijkheden. Grootste zorg is dat geruide kippen opnieuw verontreinigde
eieren gaan leggen.
GD ontvangt graag de openstaande vragen zodat we gezamenlijk sneller tot oplossingen
komen. GD zal niet linken naar commerciële producten, dat is meer een taak voor de
brancheorganisaties.

