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Resultaten na 3 jaar
aankoopprotocol
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Het DGZ-aankoopprotocol loopt ondertussen 3 jaar. De cijfers voor 2013 tonen aan
dat de populariteit van het programma verder toeneemt en dat steeds meer rundveebedrijven overtuigd raken van het nut van aankooponderzoek om de insleep van
dierziekten via aankoop te vermijden. – Koen De Bleecker, DGZ
ingevoerde runderen in 2012. Opvallend is
dat er in 2013 bijna dubbel zoveel dieren
werden geïmporteerd dan in 2012.
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In de loop van 2013 zijn er 31.562 aankoopprotocollen uitgevoerd, terwijl we
2012 afsloten met iets meer dan 27.000
protocollen. Steeds meer veehouders
(4837 in 2013) en dierenartsen (483 in
2013) maken gebruik van dit uiterst
nuttige instrument om ziekte-insleep te
voorkomen. Dat doen ze meestal als
aanvulling op het bioveiligheidsbeleid op
het bedrijf. Toch blijft het gebruik van het
aankoopprotocol nog vrij beperkt als je
het aantal onderzochte dieren vergelijkt
met het totaal aantal verhandelde dieren.
In 2013 werden er in Vlaanderen 218.053
runderen verhandeld. Ongeveer 14,5%
van deze aangekochte runderen werd
getest via het aankoopprotocol, tegenover
12% in 2012 en 10% in 2011.
Als we in detail kijken naar de 31.562
aankoopprotocollen die in 2013 zijn
uitgevoerd, dan ging het in 80% van de
gevallen om binnenlandse aankopen, bij
19,7% invoer uit brucellosevrije landen en
bij 0,3% om invoer uit landen die nietbrucellosevrij zijn. 33% van de 19.355 in
2014 ingevoerde runderen werd getest
tegenover slechts 30% van de 11.522

Overzicht van de algemene
resultaten
Hieronder geven we een overzicht van de
algemene resultaten, onderverdeeld in
binnenlandse aankopen en aankopen van
dieren uit het buitenland (import country
free).

Steeds meer rundveehouders
zijn overtuigd van het nut van
aankooponderzoek.
Binnenlandse aankopen Uit de resultaten
van 25.243 uitgevoerde protocollen op
binnenlandse aankopen bleek dat ongeveer 6% van de aangekochte runderen
positief was voor IBR gE-antistof (tabel 1
p. 30). Deze runderen zijn dus drager van
het IBR-wildvirus. Dit is een duidelijke
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daling ten opzichte van de cijfers van
2012 en 2011. Je kan daaruit besluiten
dat er minder gE-positieve dieren in de
handel komen, wat een opsteker is in de
IBR-bestrijding.
Voor neospora, de belangrijkste oorzaak
van besmettelijke verwerpingen, scoorde
ongeveer 10,2% van de onderzochte
dieren positief op antistoffen, terwijl 0,8%
positief bleek te zijn voor para-tbc. Deze
percentages zijn over de jaren heen min
of meer stabiel gebleven. De komende
jaren blijft het dan ook belangrijk om
aandacht te hebben voor beide ziektes,
zeker in het kader van de aankoopstrategie en bioveiligheid op onze bedrijven.
Ongeveer 0,8% van de onderzochte
dieren in aankoop was drager van het
BVD-virus. Als we dit cijfer vergelijken
met dat van 2012 en 2011, dan zien we
dat er zich voor wat het in de handel
komen van BVD-positieve dieren betreft
niet echt een dalende trend voordoet. Dit
toont eens te meer aan dat BVD-bestrijding een van de hoofdprioriteiten moet
zijn op onze rundveebedrijven en illustreert dat een gestructureerde aanpak
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rastype (melkvee, vleesvee, dubbeldoel)
van het aangekochte dier. Voor para-tbc
daarentegen blijkt er enig verschil tussen
het vleestype en het melktype (tabel 4).

Tabel 1 Algemene trend resultaten aankoopprotocol binnenlandse aankopen 2011-2013 - Bron: DGZ
Totaal aantal geteste dieren

2011

2012

16.497

24.334

25.243

1,0

1,0

0,8

13,0

8,4

6,0

Positief getest voor para-tbc Asn (%)

1,0

0,7

0,8

Positief getest voor neospora Asn (%)

11,4

9,2

10,2

Positief getest voor IBR gE Asn (%)

nd

Positief getest voor BVD Ag (%)

2013

bo

Tabel 2 Algemene trend resultaten aankoopprotocol buitenlandse aankopen 2011-2013 - Bron: DGZ
2011

Totaal geteste dieren

2012

2.062

Positief getest voor BVD antigen (Ag) (%)

2013
6.215

0,7

0,6

0,6

10,8

6,1

9,5

en

Positief getest voor IBR gE (%)

3.601

Positief getest voor para-tbc-antistoffen (Asn) (%)

1,0

0,7

0,9

Positief getest voor neospora-antistoffen (Asn) (%)

6,5

4,7

6,0

er

Tabel 3 Detail positieve resultaten volgens geslacht - Bron: DGZ
Geslacht

BVD Ag positief (%)

Para-tbc Asn positief (%)

Neospora Asn positief (%)

IBR gE positief (%)

Mannelijk

0,7

0,5

11,1

4,8

Vrouwelijk

1,1

0,9

9,8

7,5

10,2

6,0

Totaal

0,8

0,8

© Patrick Dieleman

Resultaten in detail

Geslacht van de aangekochte dieren
Voor alle onderzochte ziektes blijken er
geen duidelijke verschillen te zijn tussen
de geslachten inzake het voorkomen van

Bo

van BVD via een verplicht programma
een absolute must is.
Voor de ziekten BVD, neospora en para
tuberculose kan men als veehouder een
wettelijke koopvernietiging inroepen. Voor
IBR maakt men best voor de aankoop
sluitende afspraken. Op IBR-vrije bedrijven (bedrijven met status I3 en I4) zijn
positieve dieren niet toegelaten en is een
aankooponderzoek voor IBR verplicht.
Ook voor vaccinerende bedrijven (I2), is
aankooponderzoek aan te raden aangezien een eventuele aankoop van IBRdragers – zelfs in het geval van vaccinatie – mogelijk kan leiden tot
virusverspreiding.
Aankopen uit het buitenland (import
country free) 0,6% van de in 2013 bij
invoer onderzochte dieren bleek BVDantigen positief te zijn (tabel 2). Dit percentage, dat gelijke tred houdt met dat
van de voorbije jaren, blijkt beduidend
lager te liggen dan bij de binnenlands
verhandelde dieren. We moeten echter
voorzichtig zijn met conclusies omdat het
aantal onderzochte dieren bij import veel
kleiner is dan het aantal onderzochte
dieren bij binnenlandse handel.
Voor IBR gE werden er procentueel
beduidend meer positieve dieren gevonden bij invoer in 2013 dan in 2012. Ook
hier is het, gezien de enorme stijging van
het aantal aankoopprotocollen bij invoer,
moeilijk om aan dit resultaat conclusies
vast te knopen.
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Hieronder geven we de resultaten in
detail weer, volgens geslacht van de
aangekochte dieren, voor de verschillende types dieren en volgens leeftijd
(figuur 1).

22%

vrouwelijke runderen >2 jaar
vrouwelijke runderen <2 jaar
mannelijke runderen >2 jaar
mannelijke runderen <2 jaar

Figuur 1 Verdeling van de uitgevoerde aankoopprotocols volgens geslacht en leeftijd
(ouder of jonger dan 2 jaar) - Bron: DGZ
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In de loop van 2013 zijn er 31.562 aankoopprotocollen uitgevoerd. Steeds meer veehouders en
dierenartsen maken gebruik van dit nuttige instrument om ziekte-insleep te voorkomen.

deze ziektes (tabel 3). Maar ook hier zijn
de percentages moeilijk met elkaar te
vergelijken gezien de grote verschillen in
aantal onderzochte mannelijke tegenover
vrouwelijke dieren.
Type van de dieren Voor wat de aanwezigheid van BVD betreft, is er geen noemenswaardig verschil naargelang van het

Dit kan misschien verklaard worden
doordat dieren bestemd voor de productie
van vlees meestal jonger verhandeld worden dan melkvee en daardoor op het
moment van het aankooponderzoek
minder vaak positief testen. Verder is het
vooralsnog moeilijk hier conclusies aan
vast te knopen.

Boerenbond • Management&Techniek 6 • 21 maart 2014

BVD Ag positief (%)

Para-tbc Asn positief (%)

Neospora Asn positief (%)

IBR gE positief (%)

Dubbeldoel

1,0

0,6

13,5

6,0

Melktype

0,7

0,9

7,6

7,0

Vleestype

0,8

0,6

11,9

6,0

Totaal

0,8

0,8

10,2

6,0

Tabel 5 Detail positieve resultaten volgens leeftijd - Bron: DGZ
Leeftijd

BVD Ag positief (%)

Para-tbc Asn positief (%)

Neospora Asn positief (%)

IBR gE positief (%)

Kalf (0-3 maanden)

1,7

0,1

10,3

12,5

Kalf (4-6 maanden)

1,3

0,1

8,1

6,1

Jaarling (6-12 maanden)

2,0

0,1

8,9

2,2

1-2 jaar

0,8

0,5

9,0

2,5

2-5 jaar

0,5

1,0

9,0

7,2

> 5 jaar

0,1

1,8

11,3

22,0
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bel 5). Bij de categorie dieren jonger dan
één jaar is de kans op BVD-dragers het
hoogst. Dit is een logisch gevolg van het
feit dat BVD-dragers in ongeveer 90% van
de gevallen niet ouder worden dan 2 jaar,
alhoewel dit zeker geen vaste regel is.
Wat para-tbc betreft, is de tendens ook
duidelijk en in lijn met de verwachtingen.
Hoe ouder het aangekochte dier, hoe
groter de kans om positief te zijn. Ook dit
is een gevolg van het karakter van de
aandoening. Paratuberculose is een
traag, slepend probleem dat pas op late
leeftijd detecteerbaar is. Ook al is het
weinig waarschijnlijk om in de leeftijdscategorieën jonger dan één jaar seropo-

ht

Voor neospora blijken er binnen het
melktype iets minder positieve dieren
aangetroffen dan bij dubbeldoel of vleesvee (hoewel een voorzichtige interpretatie
ook hier aan de orde is). Hoe dan ook
moet er op vleesveebedrijven en bedrijven met dubbeldoelrassen ook aandacht
zijn voor neospora.
IBR is steeds van belang ongeacht het
type dieren, maar de dalende trend in IBR
gE-positieve dieren in aankoop zet zich
door bij alle rastypes.
Leeftijd van de aangekochte dieren De
kans op het aantreffen van een BVDdrager bij aankoop lijkt duidelijk af te
nemen naargelang van de leeftijd (ta-

sitieve dieren te detecteren, toch zijn er
enkele positieve dieren aangetroffen in
die categorieën. Dit is mogelijk te verklaren door eventueel aspecifieke reacties
van de testkit bij enkele stalen.
Wat neospora betreft, zien we geen
duidelijke leeftijdsverschillen. Toch
moeten we opletten met de eventuele
aanwezigheid van maternale antistoffen
bij dieren jonger dan één jaar, zeker in de
groep dieren tussen 0 en 3 maanden oud.
In de regel zijn antistoffen voor neospora
verkregen via de biest verdwenen op de
leeftijd van 6 maanden.
Ook wat IBR gE betreft, zijn er geen grote
verrassingen. Hoe ouder het dier, hoe
meer kans het had om in contact te
komen met wild IBR-virus en hoe groter
de kans om gE-positief te zijn. De opmerking over de aanwezigheid van maternale
antistoffen in de categorie kalveren tot 3
maanden geldt ook hier. Ten opzichte van
2011 en 2012 zien we wel een duidelijke
daling van het percentage IBR gE-positieve dieren die verhandeld worden in de
categorie jongvee van 6 tot 12 maanden
en in de categorie van 1 tot 2 jaar. In de
categorie dieren ouder dan 5 jaar zijn er
echter nog veel gE-positieve dieren, wat
min of meer in lijn ligt met de verwachtingen. Hoe dan ook zijn dit zeker bemoedigende cijfers voor het IBR-bestrijdingsprogramma dat nu reeds meer dan 2 jaar
loopt. n
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Tabel 4 Detail positieve resultaten volgens rastype - Bron: DGZ
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Hoe deelnemen aan het aankoopprotocol?
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Het aankoopprotocol loopt ook door in 2014, weliswaar in
gewijzigde vorm. Hoe kan je deelnemen? Sinds 1 januari is
het aankoopprotocol, dat mede gefinancierd wordt door het
Sanitair Fonds, in een aangepast jasje gegoten. De relevantie
van de 4 standaardtesten verschilt naargelang van de leeftijd
en het geslacht van het aangekochte dier. Om nutteloze
testen te vermijden en om de kosten voor de veehouder te
beperken, wordt het aankoopprotocol nu in 4 verschillende
keuzepakketten aangeboden. De cofinanciering vanuit het
Sanitair Fonds is aangepast aan het gewenste pakket.
Concreet zijn de pakketten als volgt samengesteld:

Fullaankoopprotocol
• omvat 4 testen (het voormalige aankoopprotocol): IBR gEof gB-antistoffen (Asn), BVD antigen (Ag) ELISA, neospora
Asn ELISA en para-tbc Asn Elisa;
• geschikt voornamelijk voor vrouwelijke dieren vanaf 2 jaar;
• cofinanciering Sanitair Fonds: 10 euro.

Basisaankoopprotocol

• geschikt vooral voor mannelijke dieren jonger dan 2 jaar;
• cofinanciering Sanitair Fonds: 5 euro.

Basis plus Neospora-aankoopprotocol
• omvat 3 testen: de 2 testen van het Basisaankoopprotocol +
neospora Asn Elisa;
• geschikt voor vrouwelijke dieren jonger dan 2 jaar;
• cofinanciering Sanitair Fonds: 7 euro.

Basis plus Para-tbc Elisa-aankoopprotocol
• omvat 3 testen: de 2 testen van het Basisaankoopprotocol +
para-tbc Asn Elisa;
• geschikt voor mannelijke dieren vanaf 2 jaar;
• cofinanciering Sanitair Fonds: 7 euro.
Zit je nog met vragen over het aankoopprotocol en het
gebruik ervan? Neem contact op met de helpdesk van DGZ.
Dat kan via e-mail: helpdesk@dgz.be of telefonisch via 078
05 05 23.

• omvat 2 testen: IBR gE of gB Asn en BVD Ag Elisa;
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