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Agenda 

 

 

 

 

19.30  Openingswoord  
  Dirk Bruins / Jos Verstraten, namens LTO  lid van de stuurgroep   

  Voorbereiding  collectieve bestrijding IBR en BVD in Nederland  

19.40  De volgende fase in de collectieve aanpak van IBR en BVD 
   ir. Paul Wever, projectleider Voorbereiding collectieve 

   bestrijding IBR en BVD in Nederland 

20.05 Toelichting op de routes naar een IBR-vrij bedrijf 
  drs. Frederik Waldeck, deskundige IBR 

20.35 Pauze 
20.50 Toelichting op de routes naar een BVD-vrij bedrijf 
  drs. Linda van Duijn, deskundige BVD 

21.50 Discussie 
22.00  Sluiting 
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Achtergrond 

De SGD heeft op advies van het College van Belanghebbenden 

Geborgde Rundveedierenarts besloten dat de Geborgde 

Rundveedierenartsen in 2018 verplicht zijn om een 

voorlichtingsbijeenkomst te volgen over de aanpak van IBR en 

BVD.  
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uitroeien! 
 

gezondheid / welzijn 

antibiotica 

economie 

imago 
 

Doel / drijfveren 
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Besluitvorming: voortraject 

2013: eerste bestuurlijk overleg 

2015: start project ‘Voorbereiding collectieve  

           bestrijding van IBR en BVD in Nederland’ 

2017: besluitvorming volgende fase 

2018: start volgende fase 
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Besluitvorming: wie? 

DKR: besluitvorming privaat: 
(Themagroep Diergezondheid Rund) 

 
Leden: 

 

Adviseurs: o.a.  

 

LNV:  IBR:  besluitvorming publiek 

  BVD: toehoorder / adviseur 
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Vooraf 

• Verzoek vragen te bewaren tot einde elke 

inleiding 

• Vergeet niet de presentielijst 

• Graag uw mening via evaluatieformulier 
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De volgende fase in de 

collectieve aanpak van IBR en BVD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Toelichting bijeenkomsten dierenartsen 

januari /februari 2018 
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Hoofdlijn besluitvorming 

We gaan IBR uitroeien 
• 2018: start privaat: melkveehouderij  

• 2019: publiek: gehele sector 

 

We gaan BVD verregaand beheersen 
• privaat  

• 2018: melkveehouderij 

• 2020: vleeskalverhouderij 
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De rundveehouderij 

• 36.000 bedrijven 
• 4,5 miljoen dieren gehouden 

(Cijfers gemiddeld over  2013 en 2014; bron I&R) 
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Vertrekpunt (bron GD) 

          IBR   BVD 
prevalentie 2015: 

melkvee:       15%     9% 
overig (ex. vleeskalveren):  10%   15% 

deelname eind 2017:  
 melkvee:       66%    76% 
 overig (ex. vleeskalveren):  16%    13%     
niet deelnemend; vaccinerend     ?        ?  
 

Zeer gunstige uitgangssituatie! 
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• veel vrije / onverdachte bedrijven 

• kosten / baten  

• onderzoek en modelstudies 

• ervaring buitenland (BVD) 

• eigen verantwoordelijkheid 
veehouder 

 

 

 

 

Overwegingen aanpak 
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2018 (sector): melkvee 

• vaccineren …..tenzij: vrij of onverdacht  
behoud status vrijwillige bestrijding 

 

2019 (LNV): alle bedrijven 

• ….tenzij: +‘kanalisatiebedrijven’ 
 

Na +/- 8 jaar meeste vaccinerende bedrijven vrij 

IBR: aanpak 
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• Basiseis: elk half jaar een koppelvaccinatie 

– dieren ouder dan 3 mnd  

– uiterlijk 30 juni 2018: eerste vaccinatie 

– vanaf 1 juli 2018: elk half jaar 1 vaccinatie (5-7 mnd) 

• Registratie vaccinaties op dierniveau 

• Verklaring volledigheid door dierenarts 

 

 

IBR: vaccinatieplicht 
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IBR: reguleren aanpak 

 
 

1-4-2018: leveringsvoorwaarden zuivelondernemingen: 
leden / leveranciers moeten deelnemen aan een 

programma 
niet deelnemen of niet aan voorwaarden voldoen  

= status onbekend = handhaven 
 

1-1-2019 (verwachting):  
LNV-regelgeving voor alle bedrijven in werking 

 
>1-1-2019: aanvraag artikel 9 status =  reguleren import 
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• dragers snel afvoeren 

• oorbiopten: alle kalveren 

• aanvoer: trojaanse runderen 

• biosecurity 

• overzicht 

• verwerpers / verworpen vruchten: vroegdetectie 

• verplichte vaccinatie niet nodig 

• geen zorgen over andere herkauwers 

 

 

BVD: ervaringen buitenland 
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BVD: aanpak bedrijfsniveau 

dragers opsporen en afvoeren 
 2 routes 

 
 …. tenzij:  
 
vrij of onverdacht op basis van antistoffen 
 2 routes 
 behoud status vrijwillige aanpak 
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1-4-2018: leveringsvoorwaarden zuivelondernemingen: 

leden / leveranciers moeten deelnemen aan een 
programma 

niet deelnemen of niet aan voorwaarden voldoen  

= status onbekend = handhaven 

dragers te lang laten lopen  

      = status besmet = handhaven 

 

 

Reguleren BVD: melkveehouders 
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2020: SBK - Vitaal Kalf  

geen dragers aanvoeren / aanhouden 

 

Reguleren BVD: 

vleeskalverhouders 
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vrijwillig:  
marktwerking 

stimuleren 

Reguleren BVD: vleesveehouders 
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• nu nog geen verplichting alle bedrijven 

 

• herziening Europese regelgeving (2018) 
– BVD mogelijk opgenomen 

– LNV heroverweegt standpunt 

• wel sluitende bestrijding? 

 
 

BVD: Beheersen      bestrijden 
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Organisatie: uitvoering 

• Marktwerking laboratoria 
– toetsing WBVR 
– toelating ZuivelNL – februari 2018 
– databank laboratoriumuitslagen ZuivelNL 

• Statusbeheer 
– uitvoering: GD 
– reglementen: ZuivelNL 

• Programma team: ZuivelNL 
– voortgangsbewaking 
– beleidsadvisering 
– onderzoek 
– troubleshooting 
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Uitvoerder 
certificering 

Statusbeheer 
 

• Statusbepaling 
• Faciliteren 
• Helpdesk administratief 
• Helpdesk veterinair 

 
(rapportages) 

(uitbraakmanagement) 

GD 
 
 

(regelinghouder: 
ZuivelNL) 

 

Deskundigen overleg 

Uitvoering 

 
Web 

Voorziening 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instructies 
 

Veehouders / DAP’s 

Certificaten 
 

Veehouders 

Regelgeving en handhaving: 

Zuivelondernemingen 
aangesloten bij NZO SBK 

Toelating 

ZuivelNL 
(DKR) 

Labdata 

ZuivelNL Diagnostiek 

Div. labs 

klinische 
informatie 

I&R 

Toezicht 
Uitvoering 

Diagnostiek 

WBVR 

Programma 
management: 
• Beleidsontwikkeling 
• Voortgangsbewaking 
• Rapportage 
• Onderzoek 
• Communicatie 
• Uitbraakmanagement 
 

Programma team 
(ZuivelNL)  

 
 

 
 
 

 

Governance: LTO / NMV / SBK / NZO (ZuivelNL-DKR-stuurgroep) Eindverantwoordelijkheid / Financiering 
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Communicatie 

 

Leveringsvoorwaarden : zuivelondernemingen / Qlip 

 

Diagnostiek     : laboratoria 

 

Routes en statusbeheer : GD 

 

Collectieve aanpak algemeen: ZuivelNL  

            www.ibrbvd.nl 
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Organisatie 
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Vragen? 
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