Bluetongue vaccinatie
Wilt u meer weten over de vaccinatie en de subsidiemogelijkheden, lees dan deze folder goed door.

Het bluetonguevirus serotype 8 (BTV-8)
lijkt zich voorlopig in Nederland te hebben
gevestigd. In 2006 dook het virus voor het
eerst op en in 2007 raakten op grote schaal
schapen, runderen en zelfs enkele geiten
besmet. Tienduizenden schapen en enkele
duizenden runderen overleefden de ziekte
niet. Nu is er een vaccin.
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Vaccineren werkt
Een echte behandeling voor bluetongue bestaat niet. Vaccinatie is daarom
het enige echt effectieve middel.
Vaccinatie werkt. In andere landen bestaan daar voorbeelden van. Voor een
optimaal resultaat moet vaccinatie op
grote schaal, in alle getroffen lidstaten, over een reeks van jaren worden
uitgevoerd.

Vrijwillig vaccineren
Nederland heeft gekozen voor vaccinatie op vrijwillige basis. Houders
van voor bluetongue gevoelige dieren
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 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
worden herhaald om blijvende bescherming te garanderen. Het huidige
vaccin is alleen effectief tegen BTV-8.
Drie weken na de laatste enting zijn de
dieren beschermd.

Natuurlijke bescherming
door besmetting
Algemeen wordt aangenomen dat
een natuurlijke infectie een goede
bescherming biedt tegen een volgende
infectie met hetzelfde virustype. Met
bloed- of melkonderzoek kan worden
vastgesteld of dieren reeds een infectie
hebben doorgemaakt. Op basis van
onderzoek blijkt dat ongeveer 60%
van de Nederlandse veestapel al een
keer in aanraking is geweest met het
heersende bluetonguevirus.

Subsidie
Het vaccin is voor de veehouder gratis.
Voor de toediening van het vaccin kunnen veehouders een subsidie krijgen
van 1,50 per schaap en geit en 4,00 per
rund of overige herkauwers.

De procedure
Veehouder heeft afspraak gemaakt met zijn dierenarts
Dierenarts bezoekt het bedrijf en neemt vaccin en vaccinatieverklaring mee
Dierenarts vaccineert de dieren en vult de vaccinatieverklaring in
Veehouder en dierenarts ondertekenen vaccinatieverklaring
Veehouder betaalt factuur van de dierenarts
Veehouder vult vaccinatieverklaring aan met factuurbedrag (excl. BTW)
Veehouder stuurt vaccinatieverklaring op naar Dienst Regelingen,
Gegevensverwerking vaccinatieverklaringen bluetongue,
Postbus 9, 7400 AA Deventer
Dienst Regelingen betaalt subsidie aan veehouders op basis van
vaccinatieverklaring

Let op:
• alleen geregistreerde dierhouders (met UBN) komen in aanmerking voor
subsidie
• per bedrijf kan maar eenmaal subsidie worden aangevraagd. Stuur de vaccinatieverklaring daarom pas op als alle dieren zijn gevaccineerd en wanneer u alle facturen heeft ontvangen. Alleen volledig ingevulde vaccinatieverklaringen die voor 01.11.2008 zijn ontvangen, worden in behandeling
genomen.
• de totale subsidie is nooit hoger dan het bedrag (excl. BTW) dat uw
dierenarts u in rekening heeft gebracht. Dit wordt steekproefsgewijs
gecontroleerd. Betaling vindt plaats binnen acht weken na ontvangst van
de volledig ingevulde vaccinatieverklaring. Voor meer informatie over de
subsidie en registratie kunt u terecht bij het LNV-Loket (tel. 0800-22 333 22;
www.hetlnvloket.nl)

Export van fok- en gebruiksdieren
Schapen en geiten
Indien u van plan bent om gevaccineerde dieren te exporteren dan dient u
een actuele lijst met individuele identiﬁcatienummers van de gevaccineerde
dieren (het Exportformulier) direct na vaccinatie zelf te ondertekenen en te
laten ondertekenen door de vaccinerende dierenarts. Certiﬁcering kan alleen
vanaf het betreffende bedrijf plaatsvinden.

Runderen
Indien u van plan bent om gevaccineerde dieren te exporteren dan dient u
een actuele lijst met individuele identiﬁcatienummers van de gevaccineerde
dieren (het Exportformulier) direct na vaccinatie zelf te ondertekenen en
te laten ondertekenen door de vaccinerende dierenarts. Na de tweede
vaccinatie worden de betreffende dieren op uw verzoek vastgelegd in het
I&R systeem met vermelding van de datum van tweede vaccinatie. Het
Exportformulier moet binnen twee weken na de tweede vaccinatie worden
opgestuurd. Bij uitdraai van het paspoort wordt deze vaccinatiedatum op het
paspoort vermeld. Runderen kunnen hiermee ook na verplaatsingen gecertiﬁceerd worden.
Voor meer informatie over voorwaarden en procedures bij de export van foken gebruiksdieren wordt verwezen naar de website van de Voedsel en Waren
Autoriteit (www.vwa.nl)

Achtergrondinformatie over de ziekte bluetongue kunt u vinden op de volgende sites:
www.minlnv.nl
www.gddeventer.com
www.capraovis.nl
www.cvi.wur.nl
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