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Ibr-aanpak is geen gelopen race
De Nederlandse melkveehouderij maakt
sinds 1 april vorig jaar serieus werk van de
ibr-bestrijding. Elk bedrijf moet verplicht een
van de drie routes volgen op weg naar de
status ibr-vrij.
De stand van zaken op 2 juni dit jaar was dat
51 procent (7988) van de bedrijven koos voor
de route intake bloed/bewaking tankmelk.
Hierbij zijn alle runderen van één jaar en
ouder via het bloed onderzocht op ibr-antistoffen. Tenzij er dieren jonger dan één jaar
waren aangevoerd van een niet-ibr-vrij bedrijf.
In dat geval zijn álle dieren via het bloed
onderzocht. 29 procent (4566) zit in de route
tankmelk, waarbij de tankmelk wordt onderzocht op het voorkomen van ibr-antistoffen.
De derde route is die van vaccinatie, waarbij
elk half jaar koppelvaccinatie wordt toegepast. 20 procent (3173) van de bedrijven zit in
dat traject.

Nog steeds geen landelijke aanpak
Bovenstaande aanpak is via de zuivel geregeld. Het wachten is nog steeds op een
landelijke aanpak, waardoor Nederland als

land een door de EU erkende ibr-status kan
krijgen. Het ministerie van Landbouw is momenteel bezig samen met de sectoren om dat
in de vorm van een algemene maatregel van
bestuur (AMvB) te regelen.

De kunst is vrij blijven
‘Op dit moment is het voor de meerderheid
van de melkveehouders geen kunst meer om
vrij te worden, maar juist om vrij te blijven’, beweert Henk Kuijk, rundveedierenarts bij MSD
Animal Health. Geen sinecure weet hij, want
‘geen melkveebedrijf in Nederland is virusgesloten’. Het gevaar op ibr- en bvd-insleep blijft
altijd aanwezig, wil hij maar zeggen.
‘Vergeet ook niet dat door de fosfaatregeling
en de daarmee samenhangende uitbesteding
van jongveeopfok het aantal dierbewegingen
tussen bedrijven enorm is toegenomen. En
daarmee stijgt de kans op virusverspreiding
enorm’, aldus Kuijk.
Een andere risicofactor is het feit dat voor
niet-melkleverende bedrijven, bijvoorbeeld
bedrijven met zoogkoeien, de verplichte
ibr-bestrijding niet geldt, in afwachting van de

wettelijke landelijke aanpak van ibr. Daarmee
is de ibr-aanpak geen gelopen race.

Biosecurity: drie basisregels
Waakzaamheid blijft geboden en daarbij
gelden de drie gouden biosecurity-regels (zie
hieronder ): voer het liefst geen dieren aan,
verplicht bedrijfskleding voor elke bezoeker
en vermijd koecontact met vee van de buren.
‘Dit is het eerste en heel belangrijke vangnet’,
benadrukt Kuijk. Maar zelfs dit vangnet heeft
z’n mazen. ‘En wil je die ook dichten, dan is
vaccinatie dé oplossing.’
De MSD-dierenarts realiseert zich dat zijn
pleidooi voor vaccinatie misschien met
argusogen zal worden bekeken, omdat hij is
verbonden aan diergezondheidsbedrijf MSD
dat vaccins produceert. Maar hij besluit: ‘Niemand móet van mij vaccineren, maar iedere
veehouder zou op z’n minst een zorgvuldige
risico-afweging moeten maken.’
Veel meer informatie is te vinden in de bvd-ibrjournaals van MSD op:
www.my-msd-animal-health.nl/rundvee/
actueel/ibr-en-bvd/

De drie gouden ibr-/bvd-regels
VOER HET LIEFST GEEN
DIEREN AAN
Voer het liefst geen dieren aan. In de praktijk
is dat soms lastig, zeker als vanwege de fosfaatwetgeving sterk is gesneden in het aantal
stuks jongvee. Toch blijft dit met afstand de
eerste basisregel.

VERPLICHT HET DRAGEN
VAN BEDRIJFSKLEDING
Een hygiënesluis, een bordje ‘bedrijfskleding
verplicht’. Het komt misschien ongastvrij
over en het betekent ook meer gedoe. Maar
insleep via bezoekers is nu eenmaal een
groot risico.

VERMIJD CONTACT MET
VEE VAN DE BUREN
Contact met vee van de buren wordt ook wel
over-de-draad-contact genoemd. Het zo sluitend mogelijk maken van het bedrijf betekent
ook het uitsluiten van contact met vee van
bijvoorbeeld de buren.

Kijk voor meer Veeteelt+partnernieuws op partners.veeteelt.nl
38

veeteelt SEPTEMBER 2 2019

XA15_partnerPLUS pagina MSD.indd 38

20-09-19 10:40

