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Meer ibr-uitbraken in Nederland
In de tweede helft van 2012 zijn er meer IBR-uitbraken geweest dan normaal gesproken in dezelfde
tijd van het jaar. Van 18 bedrijven die in de maand juli neusswabs hebben ingezonden voor het
aantonen van IBR-virus (met de PCR), bleek op de helft sprake te zijn van een IBR-uitbraak.
Opvallend is dat 6 van deze uitbraken in Friesland
plaatsvonden. Over het hele 3e kwartaal van 2012 zijn
van 77 bedrijven neusswabs ingestuurd. In 24 (= 31%)
van deze neusswabs werd IBR-virus gevonden. Normaal
gesproken wordt er in ongeveer een kwart van de ingezonden neusswabs IBR-virus gevonden (waarbij de meeste
uitbraken in de winter plaatsvinden). Ter vergelijking: in
het 3e kwartaal van 2011 zijn van 88 bedrijven neusswabs
ingestuurd, toen werd in 14 (= 16%) swabs IBR-virus
aangetoond.
IBR Swabs
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Geografische spreiding van ingestuurde neusswabs voor
onderzoek op het
IBR-veldvirus in het
derde kwartaal van
2012 (VVA = veldvirus aangetoond,
VNA = veldvirus niet
aangetoond, NTB =
niet te beoordelen).

typische ibr-verschijnselen
De verschijnselen die genoemd werden waren typische
IBR-verschijnselen: neus- en ooguitvloeiing, snotteren,
ademhalingsproblemen, koorts, soms productieproblemen
en eenmaal zelfs plotselinge sterfte. Het is belangrijk om
het hele jaar door alert te zijn op deze verschijnselen.
Maar geregeld komen er ook IBR-uitbraken voor zonder of
met heel weinig verschijnselen. Dergelijke uitbraken zijn
o.a. vast te stellen door de tankmelk regelmatig op IBRafweerstoffen te laten onderzoeken.

diagnose & behandeling
Wanneer u denkt dat IBR op uw bedrijf speelt, kunt u uw
dierenarts, het liefst dezelfde dag, van dieren die acuut
ziek zijn een neusslijmmonster laten nemen.
Bij een klassieke, zichtbare uitbraak van IBR kan verdere
schade door de uitbraak worden beperkt door het koppel
zo snel mogelijk in de neus te vaccineren met levend
vaccin. Nog niet besmette groepen runderen die in een
andere ruimte staan kunnen mogelijk beschermd worden
door extra hygiënemaatregelen en vaccinatie.

actie gd ibr-tankmelkabonnement

aanpak ibr in europa

Gedurende het tweede kwartaal van 2013 (april
t/m juni) kunt u voor slechts € 44,95 (excl. btw)
vrijblijvend kennismaken met het GD IBR-tankmelkabonnement. Wie gebruik maakt van deze actie kan
in dezelfde periode gratis het bloed van verwerpers
laten onderzoeken op afweerstoffen tegen IBR.
Daarnaast ontvangen deelnemers kosteloos de IBRchecklist om risicofactoren op hun bedrijf in beeld
te brengen. Mocht u besluiten om IBR blijvend onder
controle te houden op uw bedrijf, dan kan deelname
aan het IBR-tankmelkabonnement dienen als opstap
naar vrij-certificering. Na twee jaar kunt u op deze
manier het certificaat behalen voor ongeveer een
derde van de kosten van certificeren via bloedonderzoek. Tankmelkonderzoek op afweerstoffen tegen IBR
is interessant voor zowel bedrijven die vaccineren als
bedrijven die niet vaccineren. Er wordt namelijk alleen onderzocht op afweerstoffen tegen het veldvirus
en niet op afweerstoffen van vaccin.

In Nederland geldt voor IBR een vrijwillige bestrijding. Melkveehouders die IBR willen bestrijden kunnen kiezen uit een IBR-vrij certificering, IBR monitoren door tankmelkonderzoeken en/of vaccineren.
Steeds meer landen om ons heen hebben een artikel
9- of een artikel 10-status voor IBR: bij een artikel
9-status werkt de regio of de lidstaat met een
door de EU erkend bestrijdingsplan, bij een artikel
10-status is de regio of het land officieel vrij van een
bepaalde dierziekte. In beide gevallen kunnen eisen
worden gesteld aan dieren die die landen importeren.
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Na drie maanden wordt het abonnement automatisch
stopgezet en na aanmelding hoeft u verder niets te
doen; de melkmonsters worden automatisch genomen
via de RMO. Aanmelden kan online via de GD-webwinkel (www.gd-winkel.nl) of telefonisch via 0900-1770.
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