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VACCINATIECAMPAGNE BLAUWTONG

Hebt u schapen, geiten, runderen of andere herkauwers of kameelachtigen?
Bescherm uw dieren en daarmee die van anderen.
Meldt uw dieren zo spoedig mogelijk aan voor vaccinatie tegen blauwtong bij
uw dierenarts.
Vaccineren werkt
Vaccinatie is het enige effectieve middel tegen blauwtong.
Het vaccin heeft na vaccinatie drie weken nodig om werkzaam te zijn. Bij runderen biedt het
vaccin drie weken na de tweede vaccinatie volledige bescherming.
De vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden om dieren te blijven beschermen gedurende de
risicoperiode. Dankzij vaccinatie is blauwtong in een aantal landen (Italië, Zuid Frankrijk en
Portugal) uitgeroeid. Voor het volledig uitroeien van het in Noordwest Europa circulerende
serotype, moet vaccinatie op grote schaal, in alle getroffen lidstaten, over een reeks van
jaren worden uitgevoerd. Vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden om dieren te blijven
beschermen gedurende de risicoperiode en om blauwtong te kunnen uitroeien
Vrijwillig vaccineren
Nederland heeft gekozen voor een vaccinatiecampagne op vrijwillige basis. Houders van
voor blauwtong gevoelige dieren (o.a. herkauwers en kameelachtigen) mogen hun dieren
laten inenten. Vaccinatie is vrijwillig, maar de overheid adviseert dringend om aan de
vaccinatie mee te doen. Geregistreerde dierhouders (met UBN) komen in aanmerking voor
subsidie.
Het vaccin
Het ministerie van LNV heeft bij Intervet 6 miljoen doses geïnactiveerd (=dood) vaccin
besteld. Het vaccin moet bij runderen en geiten twee maal en bij schapen één maal worden
toegediend om bescherming te bieden. De vaccinatie moet jaarlijks herhaald worden om
blijvende bescherming tegen blauwtong te garanderen.
Het vaccin is alleen effectief tegen serotype-8. Niet uitgesloten kan worden dat er een ander
type blauwtong de kop opsteekt. Het vaccin biedt in dat geval geen bescherming. Gedurende
het komende knuttenseizoen zal er gericht onderzoek worden gedaan naar de circulatie van
andere serotypen in Nederland.
Natuurlijke bescherming door besmetting
Algemeen wordt aangenomen dat een natuurlijke infectie een goede bescherming biedt
tegen een volgende infectie met hetzelfde virustype. Met bloedonderzoek of via
melkcontrole kan worden vastgesteld of de dieren al eerder geïnfecteerd zijn geweest. Uit
onderzoek kan afgeleid worden dat ongeveer 60% van de Nederlandse veestapel al een keer
in aanraking is geweest met het heersende blauwtongvirus.
Subsidie
Het vaccin is gratis. Voor de vaccinatie krijgen dierhouders twee maal het bedrag dat de
Europese Commissie vergoedt. Dierhouders krijgen €1,50 per schaap en €4,00 per rund of
andere herkauwer.
De procedure
• Veehouder maakt afspraak met dierenarts voor de vaccinatie van zijn dieren
• Dierenarts bezoekt het bedrijf en neemt mee:
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o vaccin
o vaccinatieverklaring (doordrukformulier)
De vaccinatieverklaringen worden door AUV bij het vaccin aan de dierenarts
geleverd.
Dierenarts vaccineert de dieren op het bedrijf en vult de vaccinatieverklaring in:
o aantal dieren dat wordt gevaccineerd, datum etc.
Veehouder en dierenarts ondertekenen vaccinatieverklaring
Veehouder betaalt factuur van de dierenarts.
Veehouder vult vaccinatieverklaring aan met factuurbedrag
Veehouder stuurt vaccinatieverklaring op naar
Dienst Regelingen
Gegevensverwerking vaccinatieverklaringen Bluetongue
Postbus 9
7400 AA Deventer
DR compenseert veehouders op basis van vaccinatieverklaring

Per bedrijf kan eenmaal subsidie worden aangevraagd. Stuur de vaccinatieverklaring daarom
pas op als alle dieren gevaccineerd zijn en wanneer u alle facturen heeft ontvangen. Alleen
volledig ingevulde vaccinatieverklaringen worden in behandeling genomen
* let op! De totale subsidie mag nooit hoger zijn dan het bedrag dat de dierenarts u in
rekening brengt voor de vaccinatie. LNV zal door middel van een steekproef facturen
opvragen bij houders.
Voor meer informatie over de subsidie-aanvraag kunt u terecht op de website van het LNV-loket
(www.hetLNVloket.nl

Export van fok- en gebruiksdieren
Schapen en geiten
Als de veehouder van plan is om gevaccineerde dieren te exporteren dan dient hij op het
moment van vaccineren een lijst met individuele identificatienummers van de gevaccineerde
dieren op te stellen (exportverklaring) en deze lijst na vaccinatie te laten ondertekenen door
de vaccinerende dierenarts en de houder van de dieren. Certificering kan alleen plaatsvinden
vanaf het bedrijf waar gevaccineerd is.
Runderen
Als de veehouder van plan is om te vaccineren dieren te exporteren, dan dient hij op het
moment van vaccinatie een lijst met individuele identificatienummers op te stellen
(exportverklaring) en deze lijst na vaccinatie te laten ondertekenen door de vaccinerende
dierenarts en de houder van de dieren. Na de tweede vaccinatie worden deze dieren door
middel van de ingevulde bon met individuele dieren vastgelegd in het I&R systeem met
vermelding van de datum van 2e vaccinatie. Bij uitdraai van het paspoort wordt deze
vaccinatiedatum op het paspoort vermeld. Runderen kunnen hiermee ook na verplaatsingen
gecertificeerd worden. Aan de registratie zijn extra kosten verbonden.
Voor meer informatie over voorwaarden en procedures bij de export van fok- en
gebruiksdieren wordt verwezen naar de website van de Voedsel en Waren Autoriteit
(www.vwa.nl)

