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Aanvoer van runderen:
check de salmonellastatus
Veel rundveebedrijven streven naar een gesloten bedrijfsvoering, maar soms kan het nodig zijn om runderen aan te kopen.
De aanvoer van elk rund brengt risico’s met zich mee voor de
insleep van infectieziekten, zoals salmonella. Toch wordt nog
vaak aangevoerd van bedrijven met een onbekende of lagere
salmonellastatus.
In 2016 namen ruim 8.600 rundveebedrijven deel aan het
Salmonella Programma Onverdacht of de Salmonella JongveeAntistoffenMonitor van GD. Op 2.764 (32 procent) van deze
bedrijven werden ruim 35.000 runderen aangevoerd. Slechts een
derde van deze runderen kwam van een bedrijf met salmonellaonverdachtstatus (zie tabel). Twee derde van de aangevoerde
runderen kwam van bedrijven met de status ‘onbekend’, ‘in
onderzoek’ of ‘observatie’ (in de tabel aangegeven in donkerblauw); dieren van deze bedrijven vormen een risico voor de
aanvoerende bedrijven. Dat risico is nog groter als het herkomstbedrijf ook geen voortdurend gunstige tankmelkuitslagen heeft.
Onderzoek niet-onverdachte dieren
Wanneer u runderen aanvoert van een niet-onverdacht bedrijf,
loopt u risico op de insleep van een salmonella-infectie. Kiest u
toch voor zo’n aanvoer, laat de runderen dan onderzoeken op
antistoffen tegen salmonella. Heeft een dier antistoffen, dan
betekent dit dat het een salmonella-infectie heeft doorgemaakt
en mogelijk nog besmettelijk is. Afhankelijk van de status van
het herkomstbedrijf, is de kans hierop 5 tot 8 procent (zie tabel).

Al in de vorige eeuw werd aandacht gevraagd voor het belang van het controleren van de diergezondheidsstatus van het bedrijf van herkomst (in dit
geval: de tuberculosestatus).

Check de herkomst
Aanvoer van runderen is soms noodzakelijk om uw doelen te
realiseren, zoals het optimaliseren van de productie. Insleep
van een infectie, zoals een salmonella-infectie, kan die doelen
lelijk doorkruisen. Check daarom vóór aanvoer van runderen
altijd de salmonellastatus van het herkomstbedrijf. Dit kan eenvoudig op VeeOnline, bij ‘Gezondheidsstatussen’ onder het menu
‘Registratie’. Bent u deelnemer aan het Salmonella Programma
Onverdacht, dan krijgt u automatisch een waarschuwing bij
aanvoer van een rund vanaf een bedrijf met onbekende
salmonellastatus.

Aantal aangevoerde runderen op bedrijven die deelnemen aan een salmonellaprogramma van GD (2016). Het aantal aanvoerende bedrijven is tussen haakjes vermeld.*
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In onderzoek
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3.010 (489)
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5%
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5%

Kans op ongunstige uitslag
aanvoeronderzoek

* Verplaatsingen van runderen binnen een veterinaire eenheid of uitschaareenheid zijn buiten
beschouwing gelaten.
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