
 
BD/2022/957633 

 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

 

Besluitende op de aanvraag van dierenarts mw L. Bruins-van Sonsbeek, namens 

dierentuinen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, te 

Diergaarde Blijdorp, Rotterdam d.d. 24 mei 2022 

Gelet op artikel 110 en artikel 116 van de Verordening (EU) nr. 2019/6; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1 

1. Aan dierenarts Mw L. Bruins-van Sonsbeek wordt, gelet op de diergezondheid of de 

volksgezondheid, op de gronden als in de bijlage vermeld, met ingang van datum dezes 

toegestaan dat het (immunologische) diergeneesmiddel ”Modified Vaccinia Virus 

Ankara“ van producent “Institut für Medizinische Mikrobiologie, Infektions- und 

Seuchenmedizin van de Ludwig-Maximilians-Universität München” wordt 

gebruikt.  

2. Deze toestemming is onderworpen aan de in dit besluit neergelegde voorschriften en 

beperkingen. 

Artikel 2 

1.Het gebruik wordt toegestaan voor zover het toepassen van het in artikel 1 genoemde 

diergeneesmiddel plaatsvindt door dierenarts Mw L. Bruins-van Sonsbeek of de door haar 

met het diergeneesmiddel beleverde dierenartsen in dierentuinen die zijn aangesloten bij 

de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (zie bijlage), uitsluitend ten behoeve van 

vaccinatie van de aldaar aanwezige olifanten, neushoorns en tapirs ter bescherming 

tegen koepokken. 

2. De toestemming wordt verleend aangezien er geen vaccins tegen koepokken zijn 

geregistreerd in de Europese Unie.  

Artikel 3 

Het diergeneesmiddel, vermeld in artikel 1, gaat vergezeld van de gebruiksvoorschriften 

en de instructies van de fabrikant van het middel + vermelding batchnummer. Daarnaast 

dienen vermoedelijke bijwerkingen zoals beschreven in verordening 2019/6 artikel 73 lid 

2 gemeld te worden bij het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, 

afdeling Bureau Diergeneesmiddelen. 

Artikel 4. 

1. Dit besluit kan worden gewijzigd of ingetrokken indien niet wordt voldaan aan de 

artikelen 1, 2 of 3. 

2. Het gebruik van het in artikel 1 vermelde diergeneesmiddel wordt toegestaan met 

ingang van 1 juni 2022  en vervalt op 1 juni 2027 



 
3. Dit besluit wordt gepubliceerd in de Diergeneesmiddeleninformatiebank.  

 

 

Bent u het niet eens met deze beslissing? U kunt binnen zes weken na de datum van 

publicatie van dit besluit in de Diergeneesmiddeleninformatiebank bezwaar maken door: 

 

-  een bezwaarschrift te verzenden naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, 

           afdeling Juridische Zaken, postbus 40219, 8004 DE Zwolle, of; 

-  naar de website https://www.rvo.nl/over-ons/juridische-zaken/bezwaar-maken#   

te gaan, om uw bezwaar digitaal te versturen. 

 

Noem in uw bezwaarschrift het zaaknummer en de datum van de beslissing waartegen u 

bezwaar maakt. 

 

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT 

namens deze: 

 

Utrecht, 1 juni 2022 

Dhr. drs. P. Salomons 

Hoofd Bureau Diergeneesmiddelen 

  

https://www.rvo.nl/over-ons/juridische-zaken/bezwaar-maken


 
Bijlage.  

Grondslag tot verlenen van de toestemming:  

Probleemsituatie: 

Koepokken wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte wordt gekenmerkt door zweren 

en pokken op de huid. Onder andere olifanten, neushoorns en tapirs zijn gevoelig voor 

deze besmettelijke dierziekte. Een dier dat besmet is met koepokken kan dit virus via 

direct contact overdragen op andere dieren of mensen. Omdat olifanten, neushoorns en 

tapirs in dierentuinen in groepen worden gehuisvest, is het risico op verspreiding van de 

ziekte ingeval van een uitbraak groot. De ziekte kenmerkt zich bij deze dieren bovendien 

vaak door een fatale afloop. Daar het bedreigde diersoorten betreft is het van groot 

belang dat een uitbraak van koepokken bij olifanten, neushoorns en tapirs voorkomen 

wordt.  

Om de gezondheid van de in Nederlandse dierentuinen levende olifanten, neushoorns en 

tapirs en van mensen die direct contact met deze dieren hebben te beschermen, is het 

noodzakelijk dat deze dieren tegen koepokken worden gevaccineerd. In Europa zijn op 

dit moment geen diergeneesmiddelen geregistreerd waarmee koepokken kunnen worden 

bestreden.  

Conclusie 

Aangezien er geen alternatieven ingezet kunnen worden en het evenwel noodzakelijk 

geacht dat olifanten, neushoorns en tapirs in Nederlandse dierentuinen tegen deze ziekte 

worden gevaccineerd, wordt een toestemming verleend voor het voorhanden of in 

voorraad hebben, het distribueren naar, en het gebruik van het immunologisch 

diergeneesmiddel zonder handelsvergunning in dierentuinen die zijn aangesloten bij de 

Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. 

Het vaccin mag alleen worden toegediend bij olifanten, neushoorns en tapirs die conform 

artikel 4.9 van het Besluit houders van dieren geregistreerd zijn en worden gehouden in 

een dierentuin aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. De 

dierenarts aldaar past het vaccin toe overeenkomstig de gebruiksvoorschriften en de 

instructies van de fabrikant van het middel.  

 

  



 
 

Dierentuinen aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 

Apenheul 

J.C. Wilslaan 21 

7313 HK Apeldoorn 

Telefoon: 055-3575700 

www.apenheul.nl 

 

AquaZoo Leeuwarden 

De Groene Ster 2 

Leeuwarden 

0511-431214 

www.aquazoo.nl 

 

Koninklijke Burgers’ Zoo 

Antoon van Hooffplein 1 

6816 SH Arnhem 

Telefoon: 026-4424534 

www.burgerszoo.nl 

 

DierenPark Amersfoort 

Barchman Wuytierslaan 224 

3819 AC Amersfoort 

Telefoon: 033 – 4 227 100 

www.dierenparkamersfoort.nl 

 

Dierenrijk, dé Familiedierentuin! 

Heiderschoor 24, Mierlo 

Telefoon: 0492-668240 

www.dierenrijk.nl 

 

WILDLANDS Adventure Zoo 

Raadhuisplein 99 

7811 AP Emmen 

Telefoon: 0591-850855 

www.wildlands.nl 

 

Diergaarde Blijdorp 

Blijdorplaan 8 

3041 JG Rotterdam 

Telefoon: 010-4431495 

www.rotterdamzoo.nl 

http://www.apenheul.nl/
http://www.aquazoo.nl/
http://www.burgerszoo.nl/
http://www.dierenparkamersfoort.nl/
http://www.dierenrijk.nl/
http://www.wildlands.nl/
http://www.rotterdamzoo.nl/


 
 

GaiaZOO 

Gaiaboulevard 1 

6468 PH Kerkrade 

Telefoon: 045-5676070 

www.gaiazoo.nl 

 

ARTIS 

Plantage Kerklaan 38-40 

1018 CZ Amsterdam 

Telefoon: 0900-2784796 

www.artis.nl 

 

Ouwehands Dierenpark Rhenen 

Grebbeweg 111 

3911 AV Rhenen 

Telefoon: 0317-650200 

www.ouwehand.nl 

 

Safaripark Beekse Bergen 

Beekse Bergen 31 

5081 NJ Hilvarenbeek 

Telefoon: 088-9000323 

www.safaripark.nl 

 

Stichting Vogelpark Avifauna 

Stuyvesantlaan 23 

2404 XN Alphen a/d Rijn 

Telefoon: 0172-256256 

www.avifauna.nl 

 

ZooParc Overloon 

Stevensbeekseweg 21 

5825JB Overloon 

Telefoon: 0478-640046 

www.zooparcoverloon.nl 

 

  

http://www.gaiapark.nl/
http://www.artis.nl/
http://www.ouwehand.nl/
http://www.safaripark.nl/
http://www.avifauna.nl/vogelpark/nl/
http://www.zooparcoverloon.nl/

