SYMPOSIUM IBR-BVD

Niet alleen ibr
Frederik Waldeck:
‘Bewaking van
ibr-vrije bedrijven
loopt automatisch
via de slachtlijn’

maar ook bvd
In de eerste helft van 2018 start de verplichte bestrijding van ibr in Nederland. Tijdens een voorlichtingssymposium werd duidelijk dat vleesveehouders ook
graag bvd hadden willen meenemen in de aanpak.
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Henk Visscher:
‘Vraag naar
ziektestatus van
mestleverancier’

Ruben Tolboom:
‘Tien procent
van de bedrijven
nagenoeg
vrij van bvd’
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o’n 17 procent van de zoogkoeienhouders in Nederland voldoet inmiddels aan de voorwaarden van de
verplichte bestrĳding van ibr, gaf Frederik
Waldeck, dierenarts bĳ GD, aan tĳdens het
symposium IBR-BVD Vleesvee op dinsdag 7
november in Zwolle. ‘Die zĳn gecertificeerd
ibr-vrĳ, de bewaking van hun status loopt
automatisch via de slachtlĳn.’ Er blĳven
nog zo’n 15.000 rundveebedrĳven over die
geen status hebben. ‘Bĳ het verplichte bestrĳdingsprogramma zullen bedrĳven zonder status of met een ibr-besmetting hun
veestapel moeten vaccineren.’
Het goede nieuws wat betreft de verplichte
bestrĳding van ibr, die in de eerste helft
van 2018 van start gaat, is dat de aanwezigheid van 17 procent in 2012 is gedaald naar
9,6 procent in 2015-2016. ‘Neem een steekproef met bloedmonsters op uw bedrĳf om
na te gaan of en hoe hoog de besmettingsgraad is’, adviseerde Waldeck, die aangaf
dat de aanpak van ibr zeker ook vanwege
schade in de veestapel aandacht verdient.
‘Koorts, hoesten, verwerpen, verminderde
groei en sterfte komen nog steeds voor,
alhoewel 90 procent van de ibr-infecties
subklinisch verloopt’, is de ervaring van
Waldeck. ‘Je ziet aan de dieren geen verschĳnselen. Maar besmette dieren kunnen
na stress weer virus uitscheiden, waardoor
het telkens terugkeert in de veestapel.’

Grote schade bvd
Op het symposium vroegen vleesveehouders
zich af waarom niet ook bvd – net als in
België – is opgenomen in het bestrĳdingsprogramma. Volgens dierenarts Ruben Tolboom zorgt bvd voor meer schade op het
vleesveebedrĳf dan ibr. ‘Met name door een
verminderde vruchtbaarheid door opbre-

kers en verwerpers. Daarbĳ is de weerstand
van de dieren lager, met als gevolg meer
gezondheidsproblemen. Bvd wordt als veroorzaker vaak over het hoofd gezien.’
Harde cĳfers over de kosten had hĳ niet.
‘Studies geven 60 tot 70 euro per aanwezige
koe aan, maar vleesveehouders die met bvd
te maken hebben gehad, laten zien dat de
schade vele malen groter is.’ Tolboom gaf
aan dat zo’n 10 procent van de vleesveebedrĳven vrĳ of nagenoeg vrĳ is. ‘Onderzoek
uit 2015 laat zien dat er op 17 procent van
de bedrĳven bvd-circulatie is.’ Alle reden
dus om bvd aan te pakken. ‘Maar het is
geen aangifteplichtige ziekte en binnen de
EU is er geen wetgeving voor. Voor een
vleesveehouder is het echter wel zaak de
status van het bedrĳf in beeld te krĳgen.’

Al tien jaar ibr-vrij
Een aantal vleesveehouders neemt al standaard oorbiopten van de pasgeboren kalveren om zo de gevreesde bvd-dragers – die
het virus uitscheiden – te ontdekken. Een
gemakkelĳke methode om inzicht te krĳgen in de bedrĳfssituatie, maar voor het
bvd-vrĳ certificeren is het niet genoeg.
Vleesveehouder Henk Visscher uit Dalfsen
neemt ook oorbiopten van zĳn kalveren.
‘Zo krĳgen we inzicht in de bvd-status.
Certificeren vind ik echter nog te duur en
honderd dieren vastzetten om bloed te
tappen is ook nogal een klus.’
Zĳn veestapel is al wel tien jaar vrĳ van ibr.
‘We verkopen regelmatig stieren voor de
fokkerĳ.’ Naast het monitoren van de ibrstatus neemt hĳ ook in de bedrĳfsvoering
maatregelen om besmettingen te voorkomen. ‘We vragen ook altĳd naar de ziektestatus van het bedrĳf waar we mest van
afnemen.’ l
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