Bestrijding IBR en BVD:

‘Lat mag wel wat hoger’
Er mag wel wat meer worden gedaan aan de bestrijding van BVD en
IBR, vinden veehouders die deelnemen aan een GD-Masterclass over
dit onderwerp. Zij zijn vóór een collectieve, landelijke aanpak van
deze dierziekten. De vraag is alleen: wie regelt dat? „En: het moet wel
betaalbaar blijven.”
BVD en IBR. Deze twee dierziekten staan
centraal in een nieuwe serie van twaalf
zogenoemde Masterclasses van GD. De aftrap
vond op 12 november plaats in Raalte (OV).
De opkomst was met veertien man (onder wie
twaalf veehouders) niet zo heel groot, maar
de interesse was er niet minder om.
De bestrijding van deze dierziekten is weer
actueel. Allereerst was daar de uitbraak van
het agressieve BVD-type 2, afgelopen voorjaar.
Veertien Nederlandse kalverbedrijven raakten
besmet, via de import van besmette kalveren
uit Duitsland. GD-dierenarts Linda van Duijn
vertelt over een bezoek aan een van de
besmette bedrijven. „Veel dieren waren ziek,
op sommige bedrijven was sprake van 50 tot
60 procent sterfte.”
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Zo’n uitbraak, waarbij de kadavers buiten op
het erf liggen, maakt meteen duidelijk waar
het gevaar dreigt, beseffen de veehouders.
„Waarom wordt zo’n bedrijf niet geruimd?”
vraagt Lefert Koppelman, biologisch
melkveehouder die 40 koeien houdt in Den
Ham, aan Van Duijn. „BVD is nu eenmaal geen
aangifteplichtige ziekte”, luidt het antwoord.
„Als jullie als veehouders dit graag willen, zal
het vanuit de sector zelf moeten komen.”

Broeden
En zo’n landelijk collectief
bestrijdingsprogramma is precies waar
LTO Nederland, samen met enkele
sectororganisaties, nu op zit te broeden. Na

het debacle met het vervuilde IBR-vaccin,
eind jaren negentig, durfde lange tijd
niemand zich meer te wagen aan verplichte
bestrijdingscampagnes. De bestrijding van
BVD en IBR gebeurt in Nederland al jaren
uitsluitend op vrijwillige basis.
Op zich is er al heel wat bereikt. De afgelopen
tien jaar is de BVD-besmettingsgraad
ongeveer 5 procent gezakt, vertelt dierenarts
Henk Kuijk van diergeneesmiddelenfabrikant
MSD Animal Health. In 2012 had 13 procent
van de melkleverende bedrijven recent
een besmetting op het bedrijf gehad. Het
percentage bedrijven met besmette dieren
is hoger. Op 30 procent van de besmette
bedrijven lopen een of meer BVD-dragers
rond, aldus de cijfers van GD.
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Tussen de presentaties
door toont GD een
videoboodschap
van Toon van Hoof,
portefeuillehouder
diergezondheid bij LTO.
De standsorganisatie
oriënteert zich op een
mogelijk landelijk
bestrijdingsprogramma
voor BVD en IBR.

Wat IBR betreft: hier zijn van de 18.000
melkleverende bedrijven nu 5.000
gecertificeerd vrij van de koeiengriep. Nog
eens 2.750 bedrijven zijn goed op weg met
het certificeringstraject en hebben geen IBRafweerstoffen meer in de tankmelk, aldus de
GD-cijfers van oktober 2013. Hoeveel bedrijven
enten tegen deze ziekten, is niet bekend.

Buurlanden
Maar in de landen om ons heen is de
ontwikkeling veel harder gegaan. De
Scandinavische landen zijn al geruime tijd
IBR-vrij, evenals Zwitserland, Oostenrijk en
een deel van Zuid-Duitsland. In de rest van
Duitsland wordt gewerkt aan een verplichte
bestrijding. België is begonnen aan IBRbestrijding en ook Ierland heeft een verplicht
programma.
Scandinavië is daarnaast ook vrij van
BVD. In Duitsland is er een verplicht
BVD-bestrijdingsprogramma en België
en Luxemburg werken eveneens aan de
invoering daarvan. Dat moet in 2015 starten.
In Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk
gebeurt de BVD-bestrijding op vrijwillige basis,
evenals de bestrijding van IBR.

Uitbreiden
De beide sprekers van de GD – de dierenartsen
Linda van Duijn en Linda van Wuijckhuise –
gaan uitgebreid in op de verschijnselen van
BVD en IBR, de preventieve maatregelen en
de mogelijkheden voor vrijwillige bestrijding.
Hoe actueel dit thema is, blijkt ook uit het
relaas van de derde spreker, dierenarts Henk
Kuijk van MSD. Juist op dit moment zijn veel
melkveebedrijven bezig met uitbreiden met
het oog op 2015, zegt hij. Lang niet iedereen
groeit vanuit eigen aanwas; er wordt ook veel
vee aangekocht. Dat brengt meer risico op
ziekte-insleep met zich mee.
Van Kuijk geeft een recent praktijkvoorbeeld
van een veehouder die bezig is uit te breiden
van 160 naar 220 koeien. De opfok van
het jongvee (4 tot 23 maanden) heeft hij
uitbesteed aan twee opfokbedrijven. Op
beide bedrijven wordt ook jongvee van een
ander bedrijf opgefokt. Met de introductie
van nieuwe dieren vanuit de opfok naar
het melkveebedrijf brak er een forse IBRbesmetting uit. Alle dieren werden daarop
direct via een neusspray geënt tegen IBR.
Dat beschermt gezonde dieren wel tegen het
virus, maar een vaccin is geen geneesmiddel,
benadrukt hij.

Als vertegenwoordiger van een
diergeneesmiddelenfabrikant is Kuijk
uiteraard vóór enten. Maar hij stelt ook
dat met vaccineren alleen nog nooit een
dierziekte is uitgebannen. „Daar zijn andere
maatregelen bij nodig.” Kuijk vraagt de zaal
wie er vóór een landelijke aanpak van IBR en
BVD is. Enigszins aarzelend gaan er zes vingers
omhoog. „Mooi, de LTO kan al rekenen op
een meerderheid”, zegt de dierenarts met een
lach.

‘Landelijk oppakken’
Na afloop van de Masterclass praten vier
veehouders nog wat na. Gaf de zaal eerder
nog wat aarzelend aan vóór een landelijke
campagne te zijn, de vier bewuste boeren
zijn al een stuk stelliger. Alle vier zijn ze ervan
overtuigd dat het landelijk opgepakt moet
worden. „Waarom is Nederland hier zo lauw
in?” vraagt biologisch melkveehouder Lefert
Koppelman zich af. „We worden nu zelfs door
België rechts ingehaald. Nederland wordt een
bananenrepubliek. IBR- en BVD-vrij zou een
randvoorwaarde moeten zijn bij financiering,
de bank zou dat moeten kunnen eisen.
Immers, als je pech hebt en je krijgt een grote
uitbraak, beur je helemaal geen melkgeld
meer.”
Koppelman vindt dat de bestrijding landelijk
geregeld moet worden. „Als het niet via een
landelijke, collectieve aanpak gebeurt, komt er
niks van terecht”, vreest hij.

organisaties op één lijn te krijgen. Ook Rodijk
denkt dat een bestrijdingsprogramma alleen
kans van slagen heeft als de importkalveren
ook gemonitord worden.

Aanvoer vee
Maar vlak ook de aanvoer van vee op je eigen
bedrijf niet uit. Van alle rechtstreekse BVDbesmettingen vloeit 90 procent voort uit de
aankoop van vee, of via contacten met besmet
materiaal of besmette koeien op keuringen.
Melkveehouder Chantal Winterman, die

in Twello 40 melkkoeien plus jongvee

Lefert Koppelman
„IBR- en BVD-vrij zou
randvoorwaarde moeten zijn
bij financiering.”

Gert ter Horst
„Bestrijding moet wel
betaalbaar blijven.”

Kalversector
Melkveehouder Jos Rodijk uit Nieuw-Heeten
houdt 150 koeien en 100 stuks jongvee. Hij is
het met Koppelman eens. „Maar wie regelt
dat dan?” vraagt hij. „De productschappen
houden op te bestaan. Dus dan moet het
vanuit LTO en de zuivelsector komen?” Zijn
collega Gert ter Horst uit Hellendoorn, die
120 koeien en 100 stuks jongvee houdt, vult
aan: „Maar dan moet de kalversector ook
meedoen.”
Nu ze in Duitsland bezig zijn met de verplichte
BVD-bestrijding, wordt daar bij alle kalveren
een oor-biopt genomen, zegt Ter Horst,
refererend aan de presentatie van Linda van
Duijn. Ter Horst: „De kalveren die BVD-positief
zijn, voeren ze af voor export. Die Duitse BVDkalveren komen vervolgens in de Nederlandse
kalverhouderijbedrijven terecht. Dus de
kalversector moet ook willen meewerken met
zo’n bestrijdingsprogramma.” Ter Horst vreest
dat het niet makkelijk zal worden om de

Jos Rodijk
„Importkalveren ook
monitoren.”

Chantal Winterman
„BVD is een
sluipmoordenaar.”
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houdt, vertelt hoe een reeds verkochte koe
toch niet werd geaccepteerd door de koper.
„Die koe was maar een halve dag weg, maar
die komt er bij ons niet meer in”, zegt ze.
Winterman neemt geen risico. „BVD is een
sluipmoordenaar.”
„Ik wist ook niet dat aankoop van vee zo’n
grote rol speelt bij BVD”, moet Ter Horst
erkennen. „En ik denk dat veel boeren niet
beseffen hoe ernstig een uitbraak van deze
ziekten kan uitpakken.”

Klauwbekap-apparatuur
Alle vier zijn ze zich terdege bewust van de
mogelijke risico’s van ziekte-insleep, ook
via mest of besmette materialen. Lefert
Koppelman gaat zelfs heel ver: hij vertelt dat
hij zelf heeft geïnvesteerd in de apparatuur
die zijn klauwbekapper nodig heeft. „Dat
materiaal blijft dus op mijn bedrijf. Stel dat je
Mortellaro insleept! Alleen de klauwbekapper
en de bekapbox komen van buitenaf. En
die box is dan gereinigd en ontsmet en
heeft een week stil gestaan. Bij mij komt de
klauwverzorger alleen nadat hij een week
vakantie heeft gehad.”
Gert ter Horst is het met hem eens. „Eigenlijk
zou de loonwerker met de mestinjecteur ook
alleen met schone slangen moeten werken.
En zo’n mesttank is eigenlijk nooit helemaal
leeg. Feitelijk zouden ze moeten beginnen
op achterste percelen.” Koppelman: „Dat

soort ontsmettingsprotocollen zouden ook
gauw landelijk geregeld moeten worden.”
„Wat basisbedrijfshygiëne betreft kunnen
melkveehouders nog best veel leren van de
intensieve veehouderij”, doet Rodijk een duit
in het zakje.
Enten zien de veehouders Koppelman,
Rodijk en Ter Horst overigens als een
goede verzekeringspremie om ziektevrij te
blijven. Koppelman: „Ik ben jaren BVD-vrij
geweest, maar heb het toch opgelopen.”
Hij ent daarom tegen BVD, om alle risico’s
uit te sluiten. Winterman heeft de kosten
voor entingen afgewogen tegen het
risico op insleep en probeert met strikte
bedrijfshygiëne de ziekten buiten de deur te
houden.

‘Lat mag hoger’
Van de vier veehouders mag de lat op het
gebied van dierziektebestrijding dus best wat
hoger gelegd worden. Koppelman: „De zuivel
zou zo’n ziektevrije status als een ‘licence
to produce’ moeten hanteren. Immers, van
zieke koeien mag je ook geen melk leveren.”
Hij vindt tankmelkonderzoek alleen ook
niet voldoende om BVD te monitoren. Hij
neemt daarnaast standaard oorbiopten bij
de kalveren. Met het oormerken wordt het
uitgedrukte stukje oor opgestuurd om op BVD
te testen. „Dan ben je er tenminste vroeg bij.
Anders loop je achter de feiten aan.”

IBR (koeiengriep) wordt veroorzaakt door het runder-herpesvirus BHV1.
Net als het menselijke herpesvirus dat een koortslip kan veroorzaken, trekt
dit virus zich terug in de zenuwknopen. Bij stress of verminderde weerstand
kan het weer de kop op steken.
Een besmetting is niet heel eenduidig te herkennen. Heel veel koeien laten
niks zien; andere hebben snot en slijm uit de neus hangen, hebben (hoge)
koorts of oogontstekingen en zijn lusteloos. Een besmetting kan leiden tot
lagere melkproductie, opbreken/verwerpen en in een enkel geval sterfte.
BVD is eveneens een virusziekte: de afkorting staat voor bovine virus diarree. Het wordt veroorzaakt door een pesti virus. De verschijnselen lijken
op die van IBR: koorts, diarree, productiedaling, verwerpen/opbreken. Het
grote nadeel van BVD is dat het de weerstand van vee tegen andere infecties vermindert. En: een koe die tussen dag 0 en dag 120 van de dracht
besmet raakt, baart vrijwel altijd een zogenoemd drager-kalf. Dat blijft zijn
leven lang massa’s BVD-virus uitscheiden, veel meer dan koeien die de besmetting ‘gewoon’ oplopen. Opsporen en opruimen van dragers is daarom
een belangrijk onderdeel van BVD-bestrijding.
Uitgebreide informatie over ziekteverschijnselen, verspreiding, preventie en
bestrijding van deze ziekten staat op de site van GD.

„Ja, maar het moet allemaal wel betaalbaar
blijven”, zegt Ter Horst kritisch. „Zo’n
oorbiopt kost ook gauw 10 euro per keer. Nu
de melkprijs goed is, is het niet zo’n punt.
Maar als die weer terugzakt naar 30 cent,
zullen veel mensen er weer mee stoppen.”
Jos Rodijk valt hem bij. „Dat is precies de
kern. We willen goed, gezond én goedkoop
produceren.”
Toch denkt Rodijk dat een landelijk
gecoördineerd bestrijdingsprogramma er
uiteindelijk wel komt. „Puur vanwege het
handelsbelang. Je praat over de export van
vee en sperma. Als er geld mee te verdienen
is, gaat het gebeuren in Nederland. En dat
akkefietje met het vervuilde IBR-vaccin is
inmiddels ook vijftien jaar geleden.” Wat
hem betreft zou de GD prima in staat zijn om
het landelijke bestrijdingsprogramma op te
pakken. 

MSD-dierenarts
Henk Kuijk: „Met
vaccineren alleen is nog
nooit een dierziekte
uitgebannen.”
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