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Jasper het Lam, dierenarts in Zuidhorn:

“BVD wordt vaak onderschat”
Jasper het Lam is dierenarts bij DAP Zuidhorn. In zijn praktijk zijn veel
veehouders actief bezig met BVD. Geen toeval, want Het Lam kan het belang van het bestrijden van infectieziektes zoals BVD niet genoeg benadrukken. “Het is de meest schadelijke infectieziekte die we momenteel op
rundveebedrijven zien.”
“In onze praktijk heeft ruim 50% van de
veehouders een BVD-abonnement en doen
we bij een aantal aan bewaking zonder
abonnement”, vertelt Het Lam. Dat ligt ver
boven het landelijk gemiddelde. “BVD is
misschien politiek gezien niet zo interessant, maar het is heel schadelijk en het tast
de weerstand en daarmee het welzijn van
de dieren aan. Op een rundveebedrijf zie
je lang niet altijd het klassieke ziektebeeld
van koorts, diarree en verwerpen, maar kan
het een heel scala aan problemen in de
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hand werken, zoals mastitis, longproblemen
en diarree.” Reden dus voor dierenarts Het
Lam om er veel aandacht aan te besteden.
Toch zijn er in zijn praktijk regelmatig
nieuwe uitbraken. Het Lam: “Helaas. Er
lopen nog te veel virusdragers rond en onze
ervaring is dat bedrijven die een BVD-virusdrager hebben afgevoerd, nog enige tijd
viruscirculatie houden. Bovendien is dit een
gebied met veel rundvee en veel weidegang,
waardoor het virus zich gemakkelijk kan
verspreiden.”

Waarschuwen
Om de melkveehouders te helpen bij het
bestrijden van infectieziekten, werkt de
praktijk met een ‘earlywarning’ systeem. Met
toestemming van de veehouders wordt een
mailtje rondgestuurd als ergens een infectie
is vastgesteld. “Dat lost het probleem niet
op, maar het zorgt wel voor bewustwording,” meent Het Lam. “En het maakt de
drempel lager om met de buren over een
probleem te praten.” Ongeveer een derde
van de veehouders uit de praktijk doet hier
aan mee. “Je vestigt ergens de aandacht op
en dat zorgt vaak al voor een verbetering.”

Steeds vaker vaccineren
“We vaccineren relatief weinig,” zegt
dierenarts Het Lam. “Een groot deel van
de bedrijven staat goed onder controle,
we leveren maatwerk per bedrijf dus dan
is vaccineren vaak niet nodig.” Maar toch
draait het steeds vaker toch uit op vaccineren. Zeker als er een drager is gevonden op

het bedrijf, wordt voor deze optie gekozen,
omdat de praktijk leert dat er anders vaak
toch weer een nieuwe drager opduikt.

Welke keuze?
Jasper het Lam is ook lid van de GD DAP
Adviesraad, een groep dierenartsen die de
GD adviseert, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Het Lam: “Ik
heb me daar vaak hard gemaakt voor meer
mogelijkheden om BVD te onderzoeken.
Eerst was het alleen mogelijk om vrij te
certificeren, maar de stap van niets doen
naar certificeren is voor veel veehouders te
groot. Gelukkig zijn er nu meer mogelijkheden, zoals de BVD QuickScan om de situatie
op een bedrijf te monitoren. Als er niet
veel op je bedrijf aan de hand is, wil je ook
niet te veel geld uitgeven.”
Het Lam haalt een voorbeeld aan waar
BVD momenteel speelt. Het Lam: “Dit
was niet het eerste bedrijf waar de eerste
aanwijzing voor een besmetting bestond

uit slechts één dier met antistoffen bij de
bewaking. Voor het certificaat heeft dat
geen gevolgen. Voor mij is dat reden om
het betreffende dier na 1-2 maanden opnieuw te testen. Als het dan nog positief
is, adviseer ik om de dragercheck in te
zetten omdat er een veldinfectie moet zijn
geweest die drachtige dieren besmet kan
hebben. Ook bij dit bedrijf vonden we na
circa een jaar een drager op het bedrijf,

“Je wilt niet te veel
geld uitgeven”
en twee maanden later de volgende. Het
Lam: “Hadden we dat niet gedaan, dan
was de drager waarschijnlijk pas een half
jaar later aan het licht gekomen en in
contact met drachtig vee gekomen.” Het
bedrijf besloot te vaccineren, ook omdat
er al langer diarreeklachten waren die
waarschijnlijk mede door BVD werden ver-

oorzaakt. “Bij het laatste bedrijfsbezoek
verzuchtte de veehouder dat hij in zijn
carrière nog niet eerder zoveel problemen
met het vee had gehad als sinds de BVDinfectie”, vertelt Het Lam.

Vage klachten
Bij vage klachten adviseert Jasper het Lam
te kijken naar BVD. “Vraag je bij bijvoorbeeld vage opfokproblemen of een plotseling oplopend inseminatiecijfer altijd af: is
het geen BVD?” Ook Salmonellaproblemen
zijn volgens Het Lam vaak te herleiden
tot een onderliggend BVD-probleem. Toch
wordt BVD volgens Het Lam vaak onderschat. “Het zou verstandig zijn als de sector hier de handen ineen zou slaan. Andere
landen doen het ook. Bovendien worden
op BVD-positieve bedrijven meer medicijnen gebruikt en dat is in het kader van de
antibioticareductie niet wenselijk. Maar
bovenal is BVD-bestrijding in het belang
van het bedrijf. Het kost je geld, werk en
de dieren én de veehouder lijden er onder.”
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