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bestaat er weinig kans op fouten en er is
een continue screening.’

Duitsland achterna

Belgische veehouderĳ koerst op verplichte
bvd-bestrĳding aan de hand van oorbiopten

België bant bvd
De kogel is door de kerk. Binnen afzienbare tĳd gaat de officiële
bvd-bestrĳding in België definitief van start. Richtdatum is
1 januari 2015. Door kalveren verplicht te identificeren met
oorbiopten maakt de veehouderĳ dan korte metten met bvd.
tekst Annelies Debergh
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inds de start van de ibr-regelgeving in
2012 zĳn tal van instanties in België
bezig met het op poten zetten van een
bvd-bestrĳdingsprogramma. Ruim tien
jaar al lopen er initiatieven om dat bvdprogramma voor elkaar te krĳgen. De
richtdatum krĳgt stilaan vorm: vanaf
1 januari 2015 zal elk nieuwgeboren kalf
in België aan de hand van oorbiopten getest worden op bvd.
Het gebruik van oorbiopten als basis
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voor de certificering van bedrĳven is een
logische stap. ‘Het is de meest elegante
methode om bvd-dragers op te sporen’,
benadrukt Jozef Laureyns, bvd-specialist
en als dierenarts verbonden aan de buitenpraktĳk van de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. ‘Een oorbiopt
wordt door de veehouder genomen bĳ
het plaatsen van het oormerk. De methode is snel en eenvoudig. Door de koppeling met de identificatie van runderen

België kiest naar het voorbeeld van
Duitsland voor bvd-uitroeiing door het
opsporen van bvd-dragers. ‘De sleutel
van het programma is om aan de hand
van oorbiopten bvd-dragers op te sporen
en deze dragers systematisch te verwĳderen zodat deze niet meer in de handel
terechtkomen’, legt Stefaan Ribbens uit.
Ribbens is als bvd-specialist werkzaam
bĳ Dierengezondheidszorg Vlaanderen
en volgt de introductie van het nationale
programma op de voet.
Het eerste jaar zullen naar schatting
420.000 kalveren getest worden op bvd
in Vlaanderen, op Belgisch niveau ligt
dat aantal op het dubbele. Uitgaande van
0,4 tot 1 procent dragers op dierniveau
betekent dat het opsporen van ongeveer
4200 bvd-dragers op Vlaams niveau. ‘Enkel de dieren die een gunstig statuut
hebben, krĳgen vervolgens een runderpaspoort. Daardoor zullen alleen bvdvrĳe kalveren nog mogen verhandeld
worden.’
De DGZ-medewerker onderstreept meermaals het belang van het opsporen en
ruimen van bvd-dragers. ‘De methode is
drastisch.’ Hĳ wĳst op het niet verstrekken van runderpaspoorten aan bvd-dragers. ‘Maar het opruimen van bvd-dragers is essentieel voor het slagen van een
bvd-programma. Bvd-dragers zĳn als het
ware virusfabrieken. Die moeten eerst
weg, wil men af geraken van bvd.’
Bĳkomend voordeel is dat met het testen
van 420.000 kalveren ook gegevens over
de bvd-status van de moederdieren vrĳkomen, zegt Ribbens nog. ‘We kunnen
de gegevens ook terugkoppelen naar de
moederdieren. Als een kalf negatief is,
dan is meteen ook de moeder gecertificeerd vrĳ van bvd.’
Door het systeem aan te houden, raakt
in korte termĳn een groot deel van de
veestapel getest en gecertificeerd. ‘Het
grootste risico voor de verspreiding van
bvd is de handel in bvd-dragers. Bedrĳven kunnen zich extra beschermen door
standaard gebruik te maken van het aankoopprotocol bĳ het aankopen van ouder vee’, aldus Ribbens.

Tot 40 procent bvd-besmet
Dat bvd-bestrĳding via een landelĳke
aanpak moet gebeuren, is een vaststaand
feit, zo vindt Jozef Laureyns. ‘Bestrĳden
van bvd lukt alleen als ook de hele veehouderĳsector de ziekte bestrĳdt.’ Jozef
Laureyns acht de noodzaak van een nati-
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onaal programma groot. Met vaccineren
of sporadisch testen is het brandjes blussen in plaats van uitroeien van de ziekte.
‘Tal van voorbeelden wereldwijd tonen
aan dat bvd-bestrijding gewoon niet lukt
op vrijwillige basis.’
De noodzaak om in te grijpen is groot.
‘Uit onderzoek blijkt dat nog 35 tot 40
procent van de Vlaamse bedrijven te maken zou hebben met bvd’, zegt Stefaan
Ribbens. ‘Dat is vaak zonder dat het bedrijf zich daarvan bewust is. Een bvd-infectie tast vooral de afweer aan en levert
veelal subklinische en dus onopgemerkte ziektesymptomen. Bvd is zoiets als het
aidsvirus onder runderen.’
Jozef Laureyns heeft het ook over forse
economische verliezen. ‘Studies wijzen
uit dat bvd-besmette melkveebedrijven
tussen de 21 en 135 euro per koe per jaar
verliezen. Bij erge bvd-uitbraken loopt
dat cijfer al snel op tot 340 euro per koe.’
Dat het initiatief tot bvd-bestrijding vanuit de sector komt, is een belangrijk element in het traject tot een nationaal programma, zo zegt Erik Mijten, voormalig
adviseur diergezondheid en nu directeur
op de studiedienst van Boerenbond. ‘In

de zomer van 2011 is een Belgische delegatie van boeren- en dierenartsorganisaties, overheid en wetenschappelijke instellingen de Duitse bvd-aanpak aan de
hand van oorbiopten gaan bekijken.
Daar is de basis gelegd voor de Belgische
bvd-bestrijding.’

Definitieve start in 2015
Of het programma definitief van start
gaat in 2015, is volgens Erik Mijten nog
niet helemaal duidelijk. ‘De krijtlijnen
staan inmiddels op papier, maar de plannen moeten wel nog in een wettelijk
kleedje worden gegoten. Er is nog bijzonder veel werk aan de winkel. De vraag is
of dat haalbaar is tegen 1 januari 2015.’
Hij wijst onder meer op het uit de handel
nemen van traditionele oormerken en
de vervanging door oorbiopten alsook
het op poten zetten van de logistiek van
een monstername tot het afleveren van
een uitslag. Ook voor verkoopkalveren
heeft de nieuwe wetgeving straks gevolgen. ‘In Duitsland is de tijdspanne tussen monstername en uitslag beperkt tot
twee dagen. Ook dat moet nog bekeken
worden. Vanuit de rundveehouders is de

vraag om spoedig van start te gaan met
een georganiseerde bestrijding alvast erg
groot.’
Het kostenplaatje van het op til staande
bvd-programma is nog niet bekend. In de
huidige vorm kost bvd-certificering 2,76
euro per bvd-oormerk en 9,16 euro voor
het laboratoriumonderzoek, daarbij komen nog administratieve kosten. Dat
zorgt straks dus voor hogere kosten op
elk rundveebedrijf, zeker omdat alle bedrijven verplicht zijn om deel te nemen,
ook die bedrijven die al werk hebben gemaakt van een bvd-vrije veestapel. ‘Maar
ook deze bedrijven hebben er baat bij dat
tot een nationaal bestrijdingsprogramma
wordt overgegaan’, stelt Stefaan Ribbens.
‘Want aan de hand van een nationaal
programma zijn die bedrijven beter beschermd tegen herinfectie.’
Zeker voor bedrijven die weet hebben
van bvd-circulatie op hun bedrijf, adviseert Stefaan Ribbens sneller in te grijpen. ‘Op bvd-geïnfecteerde bedrijven is
de terugverdientijd beperkt tot anderhalf jaar. Met de hulp van een nationaal
programma kan de sector binnen tien
jaar af zijn van bvd.’ l

Als het oormerk is aangebracht, wordt het
achterblijvende oorweefselmonster in een
buisje opgestuurd voor bvd-onderzoek
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