Uitvoeringsdraaiboek bij verdenking van Amerikaans Vuilbroed
Het melden van bijenvolken die mogelijk aangifteplichtige ziektes onder de leden hebben is
aangifteplichtig. Naast de Kleine Bijenkastkever en de Tropilaelapsmijt, die in ons land nog
niet voorkomen, is Amerikaans Vuilbroed aangifteplichtig.
Het protocol dat bij aangifte en bij de vervolgstappen gevolgd moet worden, wordt hierbij
beschreven.
1. Ontdekking ziekteverschijnselen door imker met verdenking van AVB
* Betreffende imker legt contact met de lokale Bijengezondheidscoördinator.
(Overzicht van BGC’s bij secretariaat NBV of op website.)
* BGC bezoekt imker voor eerste inspectie samen met imker.
* Bij inspectie blijkt geen verdenking van AVB.
* Geen vervolgstappen.
2. Wel verdenking.
* Imker meldt het, eventueel samen met BGC, aan de NVWA. Tel.: 045-5463188
NVWA vraagt om bevindingen , eventueel aan de hand van formulier “Eerste melding
ziekteverschijnselen”. En mogelijk verzoek om een monster op te sturen naar
Wageningen Bioveterinary Research, voorheen CVI-Lelystad.
In afwachting van de uitslag, ca 5 werkdagen, worden door imker en BGC geen
vermoedens van AVB verspreid.
3. Bij vaststelling van AVB in het monster.
* Wageningen Bioveterinary Research meldt dit aan NVWA.
* NVWA waarschuwt de betreffende imker en BGC en stelt tevens een gebied van 3 km
rond de AVB haard vast, waarbinnen een vervoersverbod voor bijen geldt.
Het Ministerie van LNV publiceert dit in de Staatscourant en op internet.
* Het secretariaat van de NBV maakt een adressenlijst van BGC’s in de regio aan.
Adressen van imkers, lid van Imkers Nederland worden door hun secretariaat verstrekt.
Verder vraagt de BGC bij de bezochte imkers of er nog andere imkers in de omgeving zijn
die geen lid van een imkerbond zijn.
De BGC vraagt beschermende kleding aan bij secretariaat NBV en kan een spreadsheet
bijhouden met daarop de volgende items: NAW imker, aantal gecontroleerde volken,
standplaats volken en of er onlangs mee gereisd is.
Vooruitlopend op de komende acties zoekt de BGC hulp van collega’s in de buurt.
4. Tracering en Controle bijenvolken in de omgeving.
*De BGC maakt een inventarisering van standplaatsen van bijenvolken.
*De BGC maakt afspraken met de betreffende imkers en legt uit wat de bedoeling is, zoals
het nemen van monsters indien nodig. Tevens wordt het recente reizen en de contacten
met andere volken nagetrokken.
Controle bijenstand
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* Bij het bezoek aan de imker wordt de instructie “Hygiënische maatregelen bij bezoek aan
een verdachte bijenstand” in acht genomen.
* De BGC trekt wegwerppak, handschoenen en overschoenen aan. Deze materialen
worden na de inspectie ter vernietiging bij de imker achtergelaten.
Het openen van de kast(en) en de controle wordt door de betreffende imker uitgevoerd.
De BGC doet alleen de visuele controle. Gebruik hierbij de instructiekaart “Diagnose AVB”
Samen met de imker wordt de test op AVB ( luciferproef en vergelijk met foto AVB)
gedaan.

Is er geen AVB aangetroffen bij de bijenstanden in de omgeving, dan wordt dit gemeld bij
NVWA via formulier “Eerste controle bijenvolken op AVB”.
Na 4 weken volgt hier een tweede controle.
Bij verdenking van AVB bij een bijenstand in de omgeving wordt dit gemeld bij de NVWA.
en neemt de BGC een monster vermoedelijk besmet broed af.
De genomen monsters worden ingepakt en de benodigde formulieren ingevuld.
De monsters worden opgestuurd naar Wageningen Bioveterinair Research Lab.
Resultaat van onderzoek monsters duurt weer ca 5 werkdagen.
Blijkt ook dit monster positief op AVB te zijn dan wordt mogelijk een
uitbreiding van het gebied, waarbinnen een vervoersverbod geldt, ingesteld.
5. Opruimen zieke volken + schoonmaken andere volken + bijenstand
* Zieke volken ( ’s avonds ) afzwavelen door de imker. BGC ziet erop toe.
* De imker verbrandt alle ramen in een vuurkorf. BGC ziet erop toe.
* Is dit niet mogelijk, dan alles verzamelen in stevige plastic zakken.
* Deze aanbieden aan dichtstbijzijnde vuilverbranding. Kosten voor de imker.
* Er is een regeling vanuit de NBV voor onkostenvergoeding. Hiervoor moet een
declaratieformulier worden ingediend, mede ondertekend door de BGC.
* Kast(en) schoonmaken met 6% soda en afflamberen.
* Andere volken op de stand, waarbij AVB niet wordt aangetoond toch schoonmaken.
Alle ramen met broed verbranden. De bijen in schone kasten op met nieuwe ramen op
kunstraat zetten en voeren.
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* Honingkamers met slingerbare honing kunnen worden geslingerd in bijenvrije ruimte.
Deze honing is geschikt voor consumptie, maar niet als voer voor bijen.
Na slingeren ook de honingramen verbranden.
* Ook de gebruikte slingermaterialen moeten met 6% soda worden schoongemaakt.
6. Zowel bij de oorspronkelijk aangetroffen uitbraak van AVB als bij de in de omgeving
aangetroffen besmette stand(en), moet na 4 weken een 2e screening worden
gedaan.
* Controle door betreffende imker samen met de BGC. Als geen AVB meer wordt
aangetoond:
* De imker tekent de verklaring tweede screening en verstuurt deze, mede ondertekend
door de BGC, aan de NVWA.
* De NVWA kan dan het gebied weer vrijgeven voor vervoer van bijen.
* Als er onverhoopt toch weer AVB wordt aangetoond, blijft het vervoersverbod
gehandhaafd en start de procedure opnieuw.
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