Aanvoeren?
Dubbelcheck
de status
Ieder jaar veranderen tienduizenden runderen van houder.
De aanvoer van elk rund brengt risico’s met zich mee voor
de insleep van infectieziekten en kan van invloed zijn op de
statussen van onder andere salmonella, paratuberculose,
leptospirose, BVD en IBR. Bent u van plan runderen aan te
voeren? Voorkom dat u voor verrassingen komt te staan en
dubbelcheck de statussen.
Door rekening te houden met de gezondheidsstatus kan u al een
hoop leed bespaard blijven. Dat begint bij kennis van de eigen
status, voor zowel de aanvoerende partij als de afvoerende partij. De actuele statussen van uw bedrijf zijn te zien in het statusoverzicht op VeeOnline. Kennis over de status is van groot
belang. Voor de aanvoerende partij om rekening te houden met
de risico’s op insleep van dierziekten en eventueel bloedonderzoek. Voor de afvoerende partij om niet voor verrassingen te
komen staan. Een tijdelijk verlaagde status komt soms voor en
kan ervoor zorgen dat het aanvoerende bedrijf in de status ‘in
observatie’ krijgt, met de bijbehorende extra onderzoekskosten.
Dus je kunt het maar beter van tevoren weten.
Eigen verklaring
Bij aanvoer is het daarnaast verstandig een actuele eigen verklaring bij de runderen te vragen van de afvoerende partij.
Hierdoor is er geen misverstand over de statussen.
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Status op het bedrijf van herkomst op moment van aanvoer
runderen
Programma

Onderzoek
niet nodig

Bloedonderzoek
nodig

BVD

vrij

in onderzoek, observatie,
onverdacht, deelnemer

IBR

vrij

in onderzoek, observatie,
onverdacht

Leptospirose

vrij

in onderzoek, observatie,
verdacht/behandeld

Paratbc
(PPN)*

status A,
status 6 t/m 10

status B, C of
status 3 t/m 5

Salmonella

onverdacht

in onderzoek, observatie

* voor Paratbc Programma Intensief geldt alleen aanvoer van dezelfde status
of hoger.

Bert de Roo, hoofd binnendienst sector rund

Vind uw match
Is de status bekend, dan is het goed om eerst te controleren of
het afvoerende bedrijf matcht met uw statussen. Bij een lagere
status is immers bloedonderzoek nodig bij aanvoer. De statussen van de dieren van de afvoerende partij kunt u vinden in
VeeOnline, als de afvoerende partij een abonnement heeft op
‘Van en naar de Stal’ (0,26 euro per dier per jaar).
Voorscreening
Kiest u er toch voor dieren met een lagere status aan te voeren,
dan is een voorscreening te adviseren. U doet dan bloedonderzoek op het bedrijf van herkomst, zodat u de risico’s op de
insleep van ziekten kunt inschatten vóórdat de dieren naar het
eigen bedrijf komen. Dit onderzoek vervangt overigens niet het
verplichte bloedonderzoek na aanvoer van lagere statusdieren.*
De uitslag van een voorscreening zegt iets over al doorge-

aanvoeren

maakte infecties. Daarnaast verkleint u de kans op insleep van
acute infecties door het dier in quarantaine te zetten tot de
uitslag van het bloedonderzoek bekend is.
Onthoud dat er met de aanvoer van nieuwe dieren altijd een
risico is op ziekte-insleep. Wilt u zeker zijn dat u geen ziekten
insleept en uw status behoudt, kies dan voor dieren uit eigen
opfok of van een vaste opfokpartner waar u een één-op-éénrelatie mee heeft.

* BVD-virusonderzoek vormt hierop een uitzondering. Als een dier na bloedonderzoek op het bedrijf van herkomst geen BVD-virusdrager blijkt te zijn, hoeft
het na aankomst op uw bedrijf niet opnieuw te worden getest. Een kalf dat
geen drager is kan namelijk niet alsnog een drager worden. Voor het bloedonderzoek op BVD-virus dient het kalf wel minimaal 1 maand oud te zijn.
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