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Evolutie dierenarts: van louter curatieve clinicus naar partner die 

veehouder bijstaat met advies.

Blog voor dierenartsen

▪ versterkt dierenarts in adviserende rol bij veehouders

▪ bevat praktische informatie rond dierziektebewaking en diagnostiek, 

gebaseerd op wetenschappelijke literatuur

▪ behandelt actuele onderwerpen uit de dagelijkse praktijk

▪ dialoog/vraagstelling/reacties stimuleren

Maar eerst…
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Blog voor dierenartsen: https://gezondedieren.be/

https://gezondedieren.be/
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I2-opvolgingstest

I2-afmeststatuut

registratie van 

IBR-dragers

stalbemonstering 

op I2-bedrijven

gewijzigde 

handelsregels

Stappenplan IBR

2016 2017 2018

IMPACT OP BESTRIJDING?
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Evolutie aantal uitgevoerde bloednames
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Fase I van het programma

De eerste jaren is er een beperkte toename in 

het aantal IBR-analyses ondanks stimuli 

zoals het bedrijfsvenster.

Fase II van het programma

De verplichte opvolgingstest (2016 en 2017) en 

vervolgens stalbemonstering (2018) stimuleren 

de doorgroei naar het I3-statuut en stuwen zo 

het aantal bloednames de hoogte in.
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Evolutie aantal IBR-vrije bedrijven
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Fase I van het programma

In de eerste vier jaar van het programma worden 

iets meer dan 2.000 nieuwe I3-statuten toegekend. 

Eind 2015 zijn er ruim 4.000 vrije bedrijven in 

Vlaanderen. 

Fase II van het programma

In 2016 en 2017 worden jaarlijks 2.000 I3-statuten 

toegekend. Dit jaar zullen dat er allicht een kleine 

3.000 zijn. Begin 2019 telt Vlaanderen allicht meer 

dan 11.000 vrije bedrijven, wat overeen komt met 

zo’n 85% van de rundveebeslagen.
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Evolutie aantal gemelde IBR-vaccinaties

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fase I van het programma

De intensieve vaccinatiestrategie (hyperimmunisatie) 

blijft niet zonder resultaat. De prevalentie van IBR op 

dierniveau daalt van 10,4% in 2012 naar 1,3% in 2018.

Fase II van het programma

Door de snelle afname van het aantal I2-statuten 

daalt het aantal gemelde vaccinaties zienderogen. 

In 2018 worden zo’n 60% minder gemelde 

vaccinaties verwacht ten opzichte van 2012.
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… er in totaal al meer dan 11 miljoen (!) IBR-vaccinaties gemeld 

zijn in Sanitel?

… er aan de vooravond van het verplichte programma in één 

maand tijd meer dan 600.000 IBR-vaccinaties gemeld 

werden? Dan zijn er bijna evenveel als er verwacht worden 

voor heel 2018!

… er in totaal al meer dan 2,7 miljoen bloednames zijn 

uitgevoerd? 

… er ruim 22.000 IBR-dragerdieren geregistreerd werden 

waarvan plusminus twee derde nog steeds in leven is?

Wist je dat…
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Dieren met een niet-negatief onderzoek op IBR gE-antistoffen 

worden geregistreerd in Sanitel als IBR-drager.

Een IBR-drager kan betwist worden:

▪ na een negatief resultaat van het betrokken dier

▪ concordantie van genetisch onderzoek

Neem bij een gunstig resultaat onmiddellijk contact op met DGZ 

om een betwisting van het IBR-dragerstatuut aan te vragen.

Betwisten van het IBR-dragerstatuut
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Risico’s huidige fase bestrijding
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VERWACHT aantal gemelde vaccinaties gemiddeld aantal runderen in Vlaanderen

In de beginjaren van het programma stond ongeveer 80% 

van de runderen op I2-beslagen, terwijl dit nu nog minder 

dan 25% is. Vaccinaties op I3-bedrijven hoeven niet 

gemeld te worden en ontbreken in deze cijfers, maar het is 

duidelijk dat de vaccinatiegraad stelselmatig afneemt.
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Dalende vaccinatiegraad

Aanwezigheid IBR-virus

▪ nog ruim 14.000 IBR-dragers in leven op een 1000-tal bedrijven (!)

▪ een kleine 250 ‘probleembedrijven’ (> 10 dragerdieren aanwezig)

Handel op Vlaamse rundveebedrijven (2017)

▪ 209.201 runderen afkomstig van Belgische bedrijven

▪ 14.039 runderen geïmporteerd 
(ongeveer 55% van de dieren geïmporteerd uit landen zonder goedgekeurd (art.9) IBR-programma)

Risico’s huidige fase bestrijding

Dit jaar hebben een 20-tal bedrijven hun IBR-vrij statuut verloren
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Met stip op één… aankoop van dieren!

 verscherping handelsregels, maar opgelet met slechts één 

aankooponderzoek! 

Verder ook weidebesmettingen en ontoereikende bioveiligheid. 

Bedrijven met een historiek van IBR hebben een grotere kans op 

herbesmetting.

Tracht steeds de oorzaak van insleep te achterhalen!

Oorzaak van insleep helaas niet altijd te achterhalen wat kan 

leiden tot frustratie bij veehouder en dierenarts.

Redenen verlies IBR-vrij statuut



14

Meeste besmettingen worden pas vastgesteld bij de jaarlijkse 

opvolgingstest… vaak reeds massale seroconversie, ook bij 

subklinische infecties (weinig herkenbare symptomen).

Belang van een snelle detectie om impact op bedrijf te beperken

▪ (discrete) ademhalingssymptomen

▪ verwerpingen

▪ koorts en productieverliezen

 IBR in de differentiaal diagnose!

Vaccineren op vrije bedrijven is in vele gevallen nog steeds 

aangewezen!

Een punt van aandacht
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Stappenplan van de sector heeft zijn vruchten afgeworpen maar 

we zijn er nog niet volledig. 

Er zijn nog enkele belangrijke vraagstukken:

▪ welke ondersteuning wordt voorzien voor de huidige probleembedrijven 

en bedrijven die in de (nabije) toekomst hun vrij statuut verliezen?

▪ vanaf wanneer zal het verplicht worden om IBR-dragerdieren op te 

ruimen en onder welke voorwaarden zal dit moeten gebeuren?

▪ op welke manier zal België de artikel 10-status (I3-> I4) trachten te 

behalen?

IBR-bestrijding in de nabije toekomst?
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… zijn een kleine 2 miljoen kalveren bij de geboorte onderzocht 

op de aanwezigheid van het BVD-virus. In totaal werden ruim 

7.000 IPI-statuten toegekend op meer dan 2.000 bedrijven.

… daalde het percentage IPI-kalveren bij geboorte van 0,54% in 

2015 naar 0,10% in 2018.

… heeft meer dan 99,9% van alle runderen in Vlaanderen het 

dierstatuut IPI-vrij.

… hebben alle bedrijven sinds 1 juli 2018 een BVD-bedrijfsstatuut 

toegekend gekregen.

Na vier jaar BVD-bestrijding…
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Evolutie percentage IPI-kalveren geboren
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2017: 

Geen BVD-onbekenden in handel.

2018: 

Geen BVD-onbekenden in België.

Okt 2017: 

Verplichte verwijdering IPI-dieren.
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Aantal bedrijven met een nieuwe infectie
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2017: 

Geen BVD-onbekenden in handel.

2018: 

Geen BVD-onbekenden in België.

Okt 2017: 

Verplichte verwijdering IPI-dieren.
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Belangrijk om bij elke nieuwe besmetting de oorzaak van infectie  

trachten te achterhalen om persistentie van het virus in de 

rundveepopulatie tegen te gaan.

I. Bepaal tijdsperiode waarin kalf werd blootgesteld aan het 

virus in utero.

II. Bepaal de locatie van de blootstelling. Zijn er nog IPI’s te 

verwachten? 

III. Tracht de oorzaak van de besmetting te achterhalen. 

IV. Neem de gepaste maatregelen en evalueer de bioveiligheid

van het bedrijf. 

CSI BVD !?
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Na 4 jaar bestrijding heeft 90% van de bedrijven in Vlaanderen 

een BVD-vrij beslagstatuut. 

Verdeling bedrijfsstatuten BVD

Bedrijfsstatuut Toelichting % bedrijven
BVDH 01 BVD-besmet bedrijf, bedrijf met IPI aanwezig (<=45 dagen na toekenning IPI-statuut) 0,23%
BVDH 03 BVD-besmet bedrijf, bedrijf met IPI aanwezig (>45 dagen na toekenning IPI-statuut) 0,09%
BVDH 13 Bedrijf met BVD-onbekenden 0,29%

BVDH 21 Bedrijf zonder historiek van BVD-besmetting, maar nog niet BVD vrij 6,74%

BVDH 22 Bedrijf met historiek van BVD-besmetting, nog niet BVD-vrij 2,41%
BVDH 31 BVD-vrij met serologische bewaking 0,01%

BVDH 34 BVD-vrij met virologische bewaking 90,24%

En nu? Virologische of serologische bewaking? 
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Behoud BVD-vrij beslagstatuut indien

1) alle aangevoerde dieren IPI-vrij zijn;

2) alle kalveren geboren uit moederdieren die de laatste 280 dagen voor 

kalving werden aangekocht virologisch onderzocht worden en het 

statuut IPI-vrij door onderzoek krijgen (belang Trojaanse koe);

3) één van volgende bewakingssystemen wordt toegepast op het bedrijf

▪ ofwel een virologische bewaking van alle nieuwgeboren kalveren

▪ ofwel een jaarlijkse serologische bewaking van een selectie dieren 

geen combinatie van een (gedeeltelijke) virologische en serologische 

bewaking voorzien in de wetgeving!

Wat zegt de wetgeving?
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Jaarlijkse steekproef bestaande uit minstens 10 en maximum 20 

dieren uit de leeftijdscategorie 9 tot 14 maanden en geboren op 

het bedrijf. 

De dieren die bemonsterd worden mogen geen antistoffen hebben 

voor BVD 

- niet gevaccineerd, geen maternale antistoffen!!

Het statuut BVD-vrij met serologische bewaking blijft behouden 

indien alle onderzoeken negatief zijn!

-In geval van een ongunstig resultaat (= opschorting statuut):

• Alle kalveren geboren na de laatste gunstige serologische bewaking 

virologisch testen.

• Virologische bewaking 12 maanden aanhouden.

Voorwaarden serologische bewaking
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• Ongeveer 50% diagnosegraad (infectieus)

• Bij elke verwerping

o Verplicht brucellose-onderzoek (België officieel 

Brucellose-vrij sinds 2003) 

o Verplicht BVD-onderzoek (STOPBVD) 

o Hulpmiddel voor bedrijfsdierenarts om 

abortusproblematiek op een bedrijf op te lossen 

Macroscopische letsels 

Bacteriologie/Mycologie

Serologie (Brucellose, Neospora)

BVD Ag

PCR BLT/SBV indien indicatief

Aanvullend: PCR abortuskit, PCR Q-fever, Selenium bepaling, 

histologie, …

Het protocol
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• Marmering van de achterhandspieren -> indicatief voor 

seleniumdeficiëntie

 Seleniumbepaling serum moederdier of lever foetus

 Verminderde afweer -> kan leiden tot bacteriële abortus

Macroscopische bevindingen
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Macroscopische bevindingen

• Beeld van bacteriële abortus: pleuritis, pneumonie, pericarditis, 

perihepatitis 

• Mycotische abortus
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Macroscopische bevindingen

• Congenitale afwijkingen

• …

Linkerlonghelft niet aangelegd

Ichthyosis

Open schedeldak, 

hydrocephalus, 

anenchephalie

Teratoma
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Bacteriologie/mycologie: vaak geïsoleerde 

kiemen

Bacterie opmerking

Trueperella pyogenes kan oa gelinkt worden aan purulente tarsitis en schurft

Pseudomonas aeruginosa kan oa gelinkt worden aan waterkwaliteit

Bacillus licheniformis kan oa gelinkt worden aan kuilkwaliteit

omgevingskiemen zoals Streptococcus uberis, 

Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Serratia sp, 

…

kan oa gelinkt worden aan hygiëneproblemen of een 

verminderde afweer (BVD-circulatie, Se-deficiëntie, 

…)

Salmonella sp primair belang

Listeria monocytogenes kan oa gelinkt worden aan kuilkwaliteit en 

verminderde afweer

Aspergillus fumigatus kan oa gelinkt worden aan kuilkwaliteit
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Serologie – BVD Ag – SBV/BLT – Q-koorts                                      
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Abortus op het bedrijf

anamnese/context bedrijf

resultaten ABprotocol

aanvullende onderzoeken

Diagnose
Aanpak 

bedrijfsprobleem

Bedrijfsdierenarts

DGZ kan ondersteuning bieden
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