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ROEP BOVIENE VIRALE DIARREE EEN HALT TOE
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BVD is de vaakst voorkomende besmettelijke ziekte onder runderen en heeft een aanzienlijk negatief economisch effect. Om te voorkomen dat men onbekende dragers verhandelt,
vraagt DGZ om voor de verkoop van elk rund te controleren of het een BVD-dierstatuut
heeft. – Naar: DGZ
worden gebracht, tenzij als ze rechtstreeks worden afgevoerd naar het
slachthuis. DGZ (Dierengezondheidszorg
Vlaanderen) vraagt expliciet om voor elk
rund, voor het in de handel wordt gebracht, na te gaan of het een BVD-dierstatuut heeft geschikt voor de handel. Zo
voorkomt men dat nog niet opgespoorde
BVD-dragers worden verhandeld.
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Met de start van het BVD-bestrijdings
programma worden in België in sneltreinvaart BVD-dierstatuten toegekend.
Zoals aangekondigd in 2014 door het
Agrofront kunnen sinds 1 januari BVDonbekenden niet meer in de handel
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Figuur 1 Verdeling van de BVD-dierstatuten in
Vlaanderen op 4 december 2016 - Bron: DGZ

Grote vooruitgang
Na bijna 24 maanden van BVD-bestrijding
zet Vlaanderen een mooi resultaat neer
(figuur 1). Begin december 2016 was 62%
van de runderen IPI-vrij (immunotolerant
permanent geïnfecteerd) door onderzoek
en was 31% moeder van een IPI-vrij dier
(IPI-vrij door afstamming). Minder dan
7% van de dieren (84.282 runderen) was
BVD-onbekend. Dit zijn runderen geboren
voor 1 januari 2015, die nog niet werden
onderzocht op BVD of die nog geen
negatieve nakomeling hebben gegeven.

Nieuw jaar, nieuwe regels
Sinds 1 januari is verhandeling enkel nog
toegelaten voor BVD-vrije runderen, dat
zijn runderen met een statuut ‘IPI-vrij
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door onderzoek’ of ‘IPI-vrij door afstamming’. Deze maatregel is noodzakelijk
omdat onder deze BVD-onbekenden zich
mogelijk nog niet opgespoorde BVDdragers of IPI’s bevinden. Deze verhinderen een succesvolle BVD-bestrijding.

Hoe controleren?
Het BVD-dierstatuut kan eenvoudig
geraadpleegd worden via Veeportaal, in
het ‘Risicorapport dier’. DGZ adviseert
om dit risicorapport op te vragen voor
ieder rund dat je zou willen aankopen of
om een recente afdruk te vragen aan de
verkoper. Ook via sms kan het BVD-statuut worden opgevraagd. Het enige dat je
hoeft te doen, is de landcode (BE) en het
volledige identificatienummer van het
dier in te tikken en dit per sms te versturen naar het nummer 0471 81 70 85 (DGZ)
of 0496 27 74 37 (Arsia). Binnen de minuut krijg je het BVD-statuut van dit dier
toegezonden, evenals de eraan gekoppelde ‘blokkeringsstatus’. n
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