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Neospora is de belangrijkste oorzaak van verwerpen.

In deze fotoreportage ziet u de meest kritieke punten in beeld.

Neospora caninum is een van de belangrijkste besmettelijke oorzaken van verwerpen bij koeien. Aan een koe met een Neosporainfectie merk je weinig. Wel kan de parasiet de dood van de
ongeboren vrucht veroorzaken. In een vroeg stadium van de
dracht kan dit onopgemerkt blijven. Vooral bij pinken komen de
vruchtbaarheidsproblemen voor. Later in de dracht kan Neospora
leiden tot gemummificeerde vruchten (steenvruchten) en abortus.
Niet elk geïnfecteerd dier verwerpt, maar het kan de infectie wel
overdragen op haar kalf (niet op koppelgenoten).

Tachtig procent van de kalveren geboren uit besmette
koeien is eveneens besmet.
Op deze manier kan een
Neosporabesmetting zich vele
generaties lang in het koppel
handhaven. Dieren die voor
de geboorte besmet zijn, blijven levenslang drager. Dieren
die na de geboorte worden
besmet, kunnen de besmetting weer kwijt raken. Spoor
daarom besmette dieren op
en houd van deze dieren geen
kalveren aan.
Uit onderzoek is naar voren
gekomen dat alleen de hond
als eindgastheer fungeert. De
hond neemt besmet materiaal
van het rund op, bijvoorbeeld
een verworpen vrucht, nageboorte of vruchtwater.
De hond scheidt met de ontlasting besmettelijke eitjes
uit.

8

sdienst voor

De Gezondheid

Dieren

reventie

ospora-p
Checklist Ne

Rund

De Het
Gezond
is een
heidsd

ora voorkomt.

g van Neosp
p en verspreidin
fsvoering inslee
f.
huidige bedrij
ora op uw bedrij
hoeverre uw
k van Neosp
geeft aan in
van de aanpa
Deze checklist
het bepalen
aanvulling bij
waardevolle

ienst voor Dieren

Checklist Neos

Risicoanalyse
Op basis van de

Datum:

Naam

toegepaste prevent

Antwoord

UBN:

n drie risicoprofielen

Overal NEE

veehouder:

Neospora-risico

Eénmaal JA

NEE

checken.
orasituatie te
n om de Neosp
erzoek gedaa
ora.bij twee of meer
tankmelkond
op NeospJA
stellingen
Ik heb nog geen
lose en niet
oeken op Brucel
alleen onderz
van verwerpers
Ik laat bloed

1.
2.
3.

en aan.
Ik voer runder

4.

Aangekochte

n niet
runderen worde

onderzocht op

Neospora.

f aanwezig.

n op mijn bedrij

oduceerd of
bedrijf geïntr
een
alf jaar is er
Het laatste anderh
f geboren.
vlees.
s op mijn bedrij
water of rauw
zijn er puppie
vliezen, vrucht
vruchten, vrucht
eens verworpen
rundvee.
het
hond eet wel
van
Mijn
7.
voeding
drinkwater of
wel eens in
de hond komt
n
Ontlasting van
de weidepercele
8.
bedrijf of op
mijn
op
n
honde
eens vreemde
s).
Er komen wel
en wandelroute
9.
d door fiets(bijvoorbeel

5.

Er zijn honde

op mijn
nieuwe hond

6.

sico

Neospora-ri
Antwoord

Zeer gering

Allemaal NEE
7&8
& 2 of stelling
bij stelling 1
Eénmaal JA
en
meer stelling
JA op twee of

Reëel
Groot

voor Neospora-prev

entie

Zeer gering besmet
tingsrisico
Reëel besmettingsris
Foto
ico
Eenmaal JA bij
stelling 1 & 2
betekent dat Neospo
de besmetting
ra uw bedrijf kan
verder doorloo
pt van moeder
voorkomen en
Eenmaal JA bij
op nakomeling.
dat
stelling 7 & 8
betekent dat de
kan verspreiden
hond de infectie
binnen uw bedrijf.
kan opnemen en
verder
Groot besmettingsris
ico
Een JA bij meerde
re stellingen vergroo
verspreiding van
t het risico van
(her)introductie
Neospora op uw
en verdere
bedrijf. Een JA
het grootste risico
op de stellingen
op.
1-2-7-8 levert

DAP-naam:

Neospora, de
belangrijkste
oorzaak van
verwerpen!

stellen. Ook is
het van belang
Bij 23 procent
te weten hoe de
van het verwerp
besmetting tot
erbloed dat de
stand is gekome
onderzoekt, wordt
GD
n. Uw dierenarts
u hierbij helpen.
Neospora aangeto
kan
Zo is er bij een
ond. De
belangrijkste besmet
besmetting door
de hond vaker sprake
tingsroute van
Neospora is
van een abortus
van moeder op
storm en zullen
nakomeling. Rundere
er, buiten de moeder
n die voor de
-nakomeling relatie,
geboorte zijn besmet
uw veestapel besmet
dieren in
, houden Neospo
zijn. Bij een Neospo
bij zich. In 80%
ra voor altijd
ting van koe op
van de gevallen
ra-besmetgeven zij de
kalf is er sprake
parasiet door aan
van een besmet
familielijn. Dit
hun nakomelingen.
te
is te controleren
De
heid van Neospo
door familielijnra heeft grote gevolge aanwezigonderzoek bij kalvere
n voor de
n ouder dan 6
vruchtbaarheid
maanden.
op uw bedrijf.
Het kan nodig
Een abortusstorm
zijn om uw gehele
Neospora komt
van onderzo
rundveestapel
een enkel keer
eken om zo de
te
voor en volgt vaak
op de komst van
dragers van Neospo
sporen. Neospor
een nieuwe hond
ra op te
a is aan te tonen
of puppies. De
hond raakt geïnfec
itslag
in bloed (individ
of in tankmelk
teerd door het
gelen
de checklist-u
ueel)
van
e
maatre
(koppel
eten
materiaal, zoals
van besmet
) of verworpen
Interpretati
de belangrijkste
nageboorte, vruchtw
vruchten.
1 & 2 ziet u
te beperken.
ater,
verworpen vruchte
In stellingen
en de schade
Neospora veroor
via
n of rauw vlees.
op te sporen
Via de ontlaseen introductie
zaakt veel schade
ting van de hond
om Neospora
het risico op
Op 80% van de
komen besmet
& 4 gaan over
telijke eitjes naar
bedrijve
buiten. Als de
Stellingen 3
Neospora.
hond zijn ontlast
waarbij vaak Neospo n komt Neospora voor
rundvee van
ing achterlaat
d met de relatie bijvoorbeeld
ra wordt aangeto
aanvoer van
in
het voer van het
n vooral verban
ond bij de
verwerpers. Naast
van
t/m 9 hebbe
rundvee, neemt
de schade ten
koe die eitjes op
en het risico
Stellingen 5
de
tijde van de
abortusstorm,
van een hond
en raakt geïnfec
zigheid
is de schade in
teerd.
f.
tussen de aanwe
de twee daaropop uw bedrij
volgende jaren
van Neospora
groot. Deze bedraag
Niet altijd zichtb
verspreiding
t gemiddeld
e 3.269,- ofwel
aar
e 50,- per aanwez
Met de drager van
ige melkkoe.
Dit is een gevolg
de Neospora-paras
van kosten door
iet is ogenschijnlijk niks aan
voortijdige afvoer,
melkproductied
de hand. Een enkele
aling en langere
bij de hond of
keer komen
tussenkalftijd. Door
een kalf verlamm
een snelle opspori
ingsverschijnselen
ng van de besmett
voor, maar meestal
ing en het tijdig
nemen van maatreg
is dit niet het geval.
elen kunt u de
zich in een verhoog
Neospora uit
schade beperke
d aantal opbreke
n.
rs,
of vroeggeboortes
verwerpers
Vijf signalen
. Of zelfs een abortus
van Neospora
langere tussenk
storm. Een
alftijd is het gevolg.
• Een abortusstorm
Door het stijgen
(meer
van het aantal
opbrekers en verwerp
dieren in een periode dan 12,5% aborterende
ers nemen ook
de kosten vanweg
van twee maande
• abortus van
e extra insemin
n);
enkele dieren.
aties toe. Om de
vruchtbaarheid
Het
risico
op uw bedrijf te
op abortus
is twee tot drie
verbeteren, is inzicht
keer zo
in de oorzaak noodza
als bij niet-besmette hoog bij besmette dieren
kelijk.
dieren;
• steenvrucht;
Opsporen van
• vroeggeboorte;
Neospora
Het is belangrijk
• incidenteel (lichte)
tijdig de diagnos
e Neospora te
verlammingsver
schijnselen
bij kalveren.
GD, Postbus 9,
7400 AA Devente
r, T. 0900-1770,
www.gddevente
F. 0570-63 41
r.com, info@g
04
ddeventer.com
L4DRU03-1153
-02-11

JA

pora-preventie

iemaatregelen
ontstaa

Een hond is taboe in
een afkalfstal. Het
risico dat de hond hier
besmet wordt, is te
groot.

Parasiet
Neospora caninum is een ééncellige parasiet. Uit GDonderzoek is veel bekend geworden over de besmettingsroute van Neospora. Besmetting vindt op twee
manieren plaats. De belangrijkste besmettingsroute is
die van moeder op kalf tijdens de dracht. De tweede
route is via een eindgastheer, de hond. Eindgastheer
betekent dat de hond de ziekte kan verspreiden naar
andere diersoorten.

Een rund kan op elke
leeftijd worden besmet
via eitjes in de poep
van de hond. Het rund
kan deze eitjes via het
voer of het drinkwater
opnemen.

Vreemde honden op het
bedrijf of weidepercelen
kunnen een Neosporainfectie introduceren.
Het spreekt voor zich
dat hondenpoep niet in
koeienvoer thuishoort

Gratis bordje bij GD Tankmelk Neospora
36% van de melkveehouders in Nederland
weet niet wat de Neosporastatus is op hun
bedrijf. Tegelijkertijd lopen er op 76% van de
bedrijven één of meerdere koeien rond met
afweerstoffen tegen Neospora. Daarom boden
we in maart de mogelijkheid om eenmalig de
tankmelk te laten onderzoeken op afweerstoffen tegen Neospora. Ruim 4.800 veehouders
namen hier aan deel. Deze maand ontvangen
zij de uitslag met daarbij een advies voor
vervolgstappen. Iedereen die in mei nieuw als
deelnemer aan GD Tankmelk Neospora start,
krijgt een gratis bordje om hondeneigenaren
erop attent te maken hun hond uit het weiland te houden. Ook de huidige deelnemers
ontvangen dit bordje via de GD.
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