GD ONTVANGT REGELMATIG TELEFOONTJES OVER BVD-ONDERWERPEN

Veelgestelde vragen
over BVD-statussen
Trojaanse kalveren, statuswijzigingen, steekproeftermijnen
en vaccinaties hebben één ding gemeen: ze hebben allemaal
te maken met de landelijke aanpak van BVD. Veehouders
hebben hierover nog geregeld vragen, blijkt uit de telefoontjes die GD ontvangt. Daarom geven we in deze Herkauwer
antwoord op vier veelgestelde vragen rondom
BVD-statuswijzigingen.
Wat gebeurt er als ik een BVD-virusuitslag mis van een
‘Trojaans kalf’?
“Is een aangevoerd rund van een niet BVD-vrij bedrijf drachtig
en heeft zij bij onderzoek antistoffen, dan kan het kalf in dat
rund een BVD-drager zijn. Uit de eerste cijfers over 2018 blijkt
dat in ruim 2 procent van de gevallen inderdaad het geval te
zijn. We adviseren als eerste om het moederdier af te voeren
voordat ze gekalfd heeft, omdat een drager zeer besmettelijk is
voor de veestapel en dit grote gevolgen kan hebben voor de
diergezondheid op het bedrijf. Niet voor niets wordt het moederdier een ‘Trojaans rund’ genoemd. Daarnaast krijgt uw bedrijf
dan ook de oude status van BVD terug. Als de kalveren wel worden geboren moeten deze direct na de geboorte via een oorbiopt onderzocht worden op BVD-virus. Zorg er daarom voor dat u
altijd wat oorbiopt-oormerken in huis heeft. Wacht tot de
uitslag bekend is, want afvoeren zonder uitslag kan gevolgen
hebben voor uw status. Het missen van een uitslag van een
‘Trojaans kalf’ heeft sowieso tot gevolg dat er tien maanden
lang bij alle kalveren een oorbiopt genomen moet worden.”
Ik ben BVD-vrij, zit in de route tankmelk en heb een ongunstige tankmelkuitslag gehad, wat voor actie moet ik
ondernemen?
“Na een ongunstige tankmelkuitslag wordt er automatisch na
een maand een heronderzoek gedaan. Wanneer er in dit heronderzoek wederom BVD-antistoffen worden aangetoond, is er een
gerede kans dat er introductie van BVD-virus heeft plaatsgevonden op uw bedrijf. U wordt dan automatisch omgezet naar de
route ‘intake virus, bewaking jongvee antistoffen’. Dit betekent
onderzoek bij alle aanwezige runderen op BVD-virus om uit te

Rundveedierenarts Katrien van den Brink geeft
veehouders antwoord op hun vragen over BVD.

sluiten dat er dragers aanwezig zijn én een termijn van tien
maanden oorbiopten-onderzoek om te kijken of er geen BVDdragers zijn ontstaan door introductie van het BVD-virus.
Wanneer er bij heronderzoek geen antistoffen worden aangetoond blijft het bedrijf nog zes maanden in observatie staan,
totdat er een steekproef van vijf stuks jongvee tussen de acht
tot twaalf maanden op BVD-antistoffen met gunstig resultaat is
afgerond. Dit om er zeker van te zijn dat er geen introductie
van BVD-virus heeft plaatsgevonden en er onterecht een BVDvrij-status wordt afgegeven.
Let dus op als u in de route tankmelk zit en geen jongvee aanhoudt. Bij een eenmalige ongunstige tankmelkuitslag zult u niet
kunnen voldoen aan de jongvee-steekproef na zes maanden, het
bedrijf valt dan uit de route.
Bedenk goed of de ‘route tankmelk’ past bij uw bedrijfssituatie,
wellicht is een overstap met de vrij-status naar de route oorbiopten verstandiger.”
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Waarom verandert mijn BVD-status direct in ‘onbekend’ als
ik vergeten ben binnen de gestelde termijn mijn jongveebewaking uit te voeren?
“Het is heel belangrijk de geplande onderzoeken uit te voeren
binnen de daarvoor gestelde termijnen, die via VeeOnline
worden gecommuniceerd. De gekozen ritmiek, van om de zes
maanden een steekproef van vijf dieren tussen de acht tot
twaalf maanden op BVD-antistoffen, berust op jarenlange ervaring met dit programma en bewezen effectiviteit. Wanneer er
afgeweken wordt van deze ritmiek is niet meer te garanderen
dat het bedrijf ook daadwerkelijk BVD-vrij is. Daarom is het
heel belangrijk om op tijd de aangestuurde onderzoeken uit te
laten voeren. Als de huidige onderzoekritmiek ongunstig voor
u uitvalt is het wel mogelijk om deze ritmiek éénmalig naar
voren te halen. Op die manier kunt u een ritmiek kiezen die
past bij uw eigen bedrijfsvoering (denk aan weidegang of
vaccinatie). Hiervoor is het belangrijk dat u eerst de ritmiek
bij GD laat wijzigen en pas na de aansturing van het onderzoek
gaat bloedtappen.”
Ik heb per abuis vijf gevaccineerde kalveren voor de steekproef BVD-antistoffen bij jongvee getapt. Nu is deze uitslag
ongunstig, mag ik een nieuwe steekproef van vijf andere
niet-gevaccineerde kalveren insturen?
“Nee, er mag geen nieuwe steekproef van niet-gevaccineerde
dieren worden ingestuurd. Dieren die in het verleden gevaccineerd zijn voor BVD kunnen ook ongunstig reageren in de antistoffentest. Laboratoria kunnen geen onderscheid maken tussen
antistoffen door vaccinatie of antistoffen doordat het rund met
BVD-virus in aanraking is gekomen. Daarom worden alle runderen waarbij BVD-antistoffen worden aangetoond als risicovol
gezien, ongeacht of ze zijn gevaccineerd.

BVD

Vaccinatie kan een al geïntroduceerde infectie met BVD-virus op
een bedrijf niet tegenhouden. Ook op een bedrijf waar wordt
gevaccineerd kan BVD-virus worden geïntroduceerd.
Het is belangrijk dat signalen zoals een omslag in de steekproef
BVD-antistoffen bij jongvee worden opgevolgd. Het doel van de
landelijke aanpak is om uiteindelijk de gehele melkveestapel in
Nederland BVD-vrij te krijgen, daarom is het nodig om ieder signaal van mogelijke BVD-virus-circulatie op te volgen, ongeacht of
de dieren gevaccineerd zijn. Daarom is het ook niet mogelijk om
na een ongunstige steekproef van gevaccineerde dieren opnieuw
vijf nieuwe dieren in te sturen die niet gevaccineerd zijn.
Na een ongunstige steekproef (minimaal drie dieren met BVDantistoffen) zal het bedrijf aangestuurd worden voor een
cohortonderzoek. Dit houdt in dat alle dieren van één tot
zestien maanden op het BVD-virus onderzocht dienen te
worden. Wanneer het cohortonderzoek tijdig en volledig wordt
uitgevoerd en er geen BVD-virus wordt aangetoond, dan
behoudt het bedrijf de status ‘observatie’ tot het daaropvolgende bewakingsonderzoek zes maanden later met gunstig
resultaat is afgerond (de jongveesteekproef).
Als er op uw bedrijf wordt gevaccineerd is het heel belangrijk
om de ritmiek van het bewakingsonderzoek goed in de gaten te
houden zodat er ongevaccineerde dieren in de juiste leeftijdscategorie (acht tot twaalf maanden) aanwezig zijn voor de
jongveesteekproef. Hiermee voorkomt u bovengenoemde extra
onderzoeken en kosten.”
ANTWOORDEN OP MEER BVD-VRAGEN STAAN OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/BVDVRAGEN
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