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ONDERZOEK

In het najaar komen vaker salmonella-uitbraken voor dan
in andere seizoenen. De aanpak van salmonella bestaat uit
zes stappen. Uw dierenarts kent uw specifieke bedrijfssituatie het best en kan u gericht adviseren.

Zes stappen
in de aanpak van

Salmonellauitbraken
Op melkveebedrijven worden in het najaar vaker salmonellauitbraken gezien dan in andere seizoenen (zie figuur).
De meeste uitbraken met ziekteverschijnselen worden
veroorzaakt door Salmonella Dublin. S. Dublin kan diarree, verwerpen, longontstekingen, gewrichtsontstekingen,
afsterven van staart- of oorpunten en sterfte veroorzaken
bij één of meerdere dieren. Op een bedrijf kan een uitbraak
bij alleen volwassen vee, bij alleen jongvee of bij zowel
volwassen vee als jongvee optreden. Met mestonderzoek,
bloedonderzoek of sectie kunt u erachter komen of de
ziekte bij de runderen veroorzaakt is door salmonella. Wilt
u salmonella op uw bedrijf bestrijden, dan heeft de GD een
handige checklist om de situatie op uw bedrijf in kaart te
brengen (zie www.gddeventer.com).

Aantal rundveebedrijven waar salmonellose werd aangetoond bij sectie van
runderen in de periode 2000-2010, verdeeld naar maand van inzending.

Salmonella en nu?
De GD heeft een standaardadvies voor de aanpak van Salmonella.
Die bestaat uit zes stappen. U vindt het complete stappenplan op
www.gddeventer.com/rund (zoek op ‘salmonella besmet bedrijf’).
1. Raadpleeg uw dierenarts. Deze kent de situatie in uw regio
en kan een gericht plan van aanpak voor uw bedrijf opstellen.
Op www.svak.nl vindt u dierenartsen die recent zijn getraind in
de aanpak van salmonella op rundveebedrijven.
2. Voorkom besmetting van mensen. Drink geen rauwe melk,
werk hygiënisch, en laat mensen met een verminderde weerstand niet in contact komen met runderen of mest.
3. Voorkom besmetting van uw runderen onderling. Isoleer zieke runderen in een aparte ziekenstal en behandel ze in overleg
met uw dierenarts. Maak het contact tussen de verschillende
leeftijdsgroepen op uw bedrijf zo klein mogelijk. Gebruik een
aparte, gereinigde afkalfstal.

4. Verhoog de weerstand van uw dieren tegen salmonella.
Denk hierbij aan het management rondom droogstand en
afkalven, de voeding van het jongvee, BVD en leverbotbesmettingen. Pak ook andere factoren aan die de weerstand kunnen
verminderen, zoals een overbezetting in de stal.
5. Controleer of uw maatregelen ook effectief zijn geweest.
Evalueer het effect van uw maatregelen aan de hand van het
tankmelkonderzoek en bloedonderzoek bij kalveren.
6. Voer salmonelladragers af. Dit vergroot de kans op succes.
Vraag uw dierenarts om dragers op te sporen als de eerder
genomen maatregelen onvoldoende effect hadden.
Zelfzuivelende bedrijven en zorgboerderijen kunnen aanvullend
advies opvragen bij de GD.
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