
Entschema Q-koorts om deel te kunnen nemen aan keuringen 
 
Voor de komende keuringen zullen we onze schapen moeten vaccineren tegen Q-koorts. De onderhandelingen 
met het ministerie over besloten keuringen lopen nog, maar zullen dit jaar nog niet tot een versoepeling leiden. 
Zeker omdat door het ministerie is geconstateerd dat er afgelopen jaar veel schapen op keuringen zijn geweest 
die niet waren gevaccineerd of niet gevlagd in de I&R database.  
Vandaar dat we voor keuringen alleen maar schapen toe kunnen laten die zowel gevaccineerd zijn als gevlagd 
in de I&R database. 
 
Het NVWA hanteert de volgende uitgangspunten: 

- Een basis vaccinatie altijd een dubbele vaccinatie betreft met een tussentijd van ca. 3 weken 

- Een herhalingsvaccinatie een enkelvoudige is 

- De vaccinatie één jaar geldig is 

- Er na de 2e vaccinatie in geval van een basis vaccinatie en ook geval van herhaalvaccinatie er een 

periode is van 3 weken waarbij de gevaccineerde dieren (nog) niet in contact mogen komen in een 

publiek situatie 

- Er ten bewijze van vaccinatie vlagzettingen van de gevaccineerde dieren moet hebben plaatsgevonden 

in de eI&R administratie van de RVO.  

 
Welke lammeren en schapen moeten wanneer gevaccineerd worden: 
  

• Lammeren jonger dan 3 maanden mogen niet gevaccineerd worden. Deze lammeren mogen wel 
worden aangevoerd op een evenement / tentoonstelling / keuring. 

• Lammeren vanaf 3 maanden dienen volledig gevaccineerd te zijn voor de keuringen.  

• Volwassen schapen dienen volledig gevaccineerd te zijn voor de keuringen.  

• Schapen die afgelopen jaar tegen Q-koorts gevaccineerd zijn, hoeven maar 1x gevaccineerd te 
worden. Hierbij geldt dat deze uiterlijk vóór 1 augustus gevaccineerd moeten worden. Ook hier geldt: 
deze vaccinatie moet minstens 3 weken vóór het evenement toegediend worden.  

 

  



Samengevat voor 2018: 

Keuring Zuid, Soerendonk 
Lammeren 

 
Uiterlijke datum van de enting Weeknummer 

Lammeren tussen 15 maart en 28 april mogen niet op de keuring komen! 

1e enting Lammeren 
geboren voor 15 
maart 2018 

uiterlijk vrijdag 15 juni week 24 

2e enting  uiterlijk vrijdag 6 juli week 27 

Schapen die in 2017 
volledig gevaccineerd 
zijn tegen Q-koorts 

herhalingsenting Vaccinatie uiterlijk 6 juli 2018  

Keuring Zuid   Zaterdag 28 juli week 30 

 

Keuring Noord, Makkinga 
Lammeren 

 
Uiterlijke datum van de enting Weeknummer 

Lammeren tussen 22 maart en 4 mei mogen niet op de keuring komen! 

1e enting Lammeren 
geboren voor 22 
maart 2018 

uiterlijk vrijdag 22 juni week 25 

2e enting  uiterlijk vrijdag 13 juli week 28 

Schapen die in 2017 
volledig gevaccineerd 
zijn tegen Q-koorts 

herhalingsenting Vaccinatie uiterlijk 13 juli 2018  

Keuring Noord  Zaterdag 4 augustus week 31 

 
 
Nationale keuring, Kootwijkerbroek 

Lammeren 
 

Uiterlijke datum van de enting Weeknummer 

Lammeren tussen 13 april en 25 mei mogen niet op de keuring komen! 

1e enting Lammeren 
geboren voor 13 
april 2018 

uiterlijk vrijdag 13 juli  week 28 

2e enting  uiterlijk vrijdag 3 augustus week 31 

Schapen die in 2017 
volledig gevaccineerd 
zijn tegen Q-koorts 

herhalingsenting Vaccinatie uiterlijk 1 augustus 
2018 

 

Nationale keuring   Zaterdag 25 augustus week 34 

 
 
 


