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Nieuwe BVD routes 
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Actuele stand BVD-programma’s 

melkveebedrijven 

Cijfers per: 1 januari 2018 

 Totaal aantal deelnemers 77,4% 

Programma Status #MV %MV

BVD-vrij Certificering

in onderzoek 1.787 10,7%

observatie 365 2,2%

vrij 8.387 50,0%

BVD Tankmelk Onverdacht

deelnemer 603 3,6%

in onderzoek 32 0,2%

onverdacht 1.582 9,4%

BVD-vrij (route oorbiopten) in onderzoek 6 0,0%

BVD Jongvee AntistoffenMonitor 52 0,3%

BVD Jongvee DragerCheck 163 1,0%

ONBEKEND geen status 3.800 22,6%

Totaal 16.777 100,0%



 

Vier routes voor melkveehouders 



Vier routes naar BVD-vrij  

1. Route intake virus, bewaking jongvee antistoffen  

Direct en snel naar vrij, voor alle bedrijven   

 

2. Route oorbiopten  
Geleidelijke, lange route naar vrij, voor alle bedrijven 

 
3. Route jongvee antistoffen 

Geleidelijk naar vrij, voordelige route 

alleen voor bedrijven zonder antistoffen bij het jongvee 

 
4. Route tankmelk 

Geleidelijk naar vrij, voordelige route 

alleen voor bedrijven zonder antistoffen in de tankmelk 

Lijkt op 

‘oude’ 

BVD-vrij  

Lijkt op ‘oude’ 

BVD Tankmelk 

Onverdacht 

NIEUW 

NIEUW 



1. Route intake virus,  

bewaking jongvee antistoffen 

 

 

 

Directe, snelle route voor alle rundveebedrijven 

 

• Intake: tankmelkonderzoek op BVD-virus + bloedonderzoek op 

BVD-virus alle dieren niet in de tank  

• Daarna 10 maanden oorbiopten (ook stierkalveren  

en doodgeboren kalveren)  

• Bewaking vrijstatus: halfjaarlijks bloedonderzoek  

op BVD-antistoffen bij 5 stuks jongvee (8 t/m 12 mnd) 



Directe, snelle route voor alle rundveebedrijven 

 

VERSCHIL: Alle geboren kalveren worden onderzocht in 
oorbiopten (ook dode kalveren en stierkalveren) tijdens fase ‘in 
onderzoek’ 

VERSCHIL: Na gunstig cohortonderzoek eerst gunstig 
bewakingsonderzoek noodzakelijk voor status BVD-vrij 

VERSCHIL: Geen bewaking op virus in bloed  

1. Route intake virus,  

bewaking jongvee antistoffen 



2. Route oorbiopten  

 

 

 

 

Geleidelijke route voor alle rundveebedrijven 

 

• Intake: 10 maanden oorbioptonderzoek alle pasgeboren 

kalveren (inclusief stierkalveren en doodgeboren kalveren) 

• Onverdachtstatus: 2 jaar oorbiopten  

• Bewaking vrijstatus: oorbiopten  



• Bedrijven die geen jongvee aanhouden (eventueel route 

tankmelk) 

• Bedrijven waar mogelijk een BVD-drager onderweg is  

(of route intake virus, bewaking antistoffen) 

• Bedrijven die al vrij zijn maar op BVD-virus  

    willen bewaken bij jongvee 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep route oorbiopten: 



3. Route jongvee antistoffen 

 

Geleidelijke, voordelige route voor bedrijven  

zonder BVD-antistoffen bij het jongvee 

• Intake: bloedonderzoek op BVD-antistoffen bij 5  

    stuks jongvee (8 t/m 12 mnd)  

• Onverdachtstatus: halfjaarlijks bloedonderzoek op BVD-

antistoffen bij 5 kalveren gedurende 2 jaar 

• Bewaking vrijstatus: halfjaarlijks bloedonderzoek op BVD-

antistoffen bij 5 kalveren 



• Bedrijven met BVD-antistoffen in de tankmelk.  

• Belangrijk dat voldoende jongvee wordt aangehouden. 

• Ook geschikt voor zoogkoebedrijven. 

• Aandachtspunt: bedrijven die vaccineren. 

 

 

 

 

 

Doelgroep route jongvee antistoffen: 



4. BVD-vrij (route tankmelk) 

 

 

 

Geleidelijke, voordelige route voor bedrijven zonder  

BVD-antistoffen in de tankmelk 

 

• Intake: tankmelkonderzoek BVD-antistoffen 

• Onverdachtstatus: elk kwartaal tankmelkonderzoek  

op BVD-antistoffen gedurende 2 jaar 

• Bewaking vrijstatus: elk kwartaal tankmelkonderzoek op BVD-antistoffen 

 

 



4. BVD-vrij (route tankmelk) 

 

 

Geleidelijke, voordelige route voor bedrijven zonder  

BVD-antistoffen in de tankmelk 

 

VERSCHIL: Na 8 gunstige tankmelkrondes automatisch BVD-vrijstatus 

VERSCHIL: Na ongunstige uitslag gevolgd door gunstig tankmelkonderzoek 

volgt observatie tot steekproef jongvee na 6 maanden 

VERSCHIL: Aanvoeren direct onderzoeken 

 

Aandachtspunt: bedrijven die vaccineren 

 

 

 



Nieuw bij alle routes 

• Aangevoerde runderen niet BVD-vrije bedrijven:  

    Bloedonderzoek BVD-antistoffen vrouwelijke  

    runderen > 12 maanden   

 

• Verworpen vruchten & 

    doodgeboren kalveren onderzoeken 

 

 



Afhandeling uitslagen BVD-antistoffen van 

aanvoeren 
 

• Gunstig: herstel status. 

• Ongunstig: aansturing afvoer.  
– Na afvoer (= voor geboorte kalf!) herstel status; 

– Geen afvoer: observatie totdat: 

• geboren kalf van aangevoerde rund uitslag virus; 

• 9 maanden na aanvoermelding geen kalf geboren.  

 



• Verworpen vrucht 

– in onderzoek       terug naar intake 

– onverdacht/vrij        observatie: minimaal 10 maanden 
oorbiopten  

• Bloedonderzoek 

– afvoer rund(eren) waarbij virus is aangetoond 

– in onderzoek        terug naar intake 

– onverdacht/vrij        observatie: minimaal 10 maanden 
oorbiopten  

• Tankmelkonderzoek 

– contact opnemen met GD 

Niet aangestuurd onderzoek waarbij  

BVD-virus is aangetoond 



Overstappers naar een andere route 

• Vrijwillige overstappen is mogelijk van ‘onverdacht’ naar 

‘onverdacht’ of van ‘vrij’ naar ‘vrij’         soms beperkt 

aanvullend onderzoek nodig. 

     

•  Automatisch          bij sommige routes naar aanleiding van 

     ongunstig onderzoeksresultaat. 

 

     

  





Kostenindicatie BVD  

  Route intake 

virus + 

bewaking 

antistoffen 

Route 

oorbiopten 

Route 

jongvee 

antistoffen 

Route 

tankmelk 

Jaar 1 1.755 922 300 129 

Jaar 2 300 922 300 129 

Jaar 3 300 922 300 129 

Totaal  € 2.355 € 2.766 € 900 € 387 



Welke route naar BVD-vrij is geschikt voor 

een specifiek bedrijf? 

 

• Huisvesting 

• Vaccinatie 

• Insleep-risico (BVD-preventie checklist) 

• Percentage lacterende dieren met antistoffen 

• Jongvee aangehouden 

• Gesloten/open bedrijf 

• VE 

• Snel/langzaam 

 

 



Onbekende bedrijven: 

 

QuickScan BVD  

Snel weten hoe het zit  

 



Bedrijf wil graag in bloed de aangehouden kalveren blijven 

onderzoeken op BVD-virus: 

• Kies bijvoorbeeld voor de route tankmelk of de route  

jongvee antistoffen 

• Stuur net als voorheen de bloedjes in: de uitslag wordt 

afgehandeld als niet aangestuurd onderzoek 

 

Voorbeeld advies (vaarskalveren in bloed) 



Bedrijf met gunstige uitslag tankmelk antistoffen: 

• Huisvesting tussen lacterende dieren en jongvee blijkt strikt 

gescheiden. 

• Als veehouder route tankmelk wil kiezen uitleg van vertraagde 

detectie BVD-virus op bedrijf. 

• Kiezen voor route jongvee antistoffen? 

 

 

 

 

Voorbeeld advies (huisvesting) 



Bedrijf zonder jongvee: 

• Veehouder kiest route tankmelk. 

• Rekening houden onderzoek antistoffen aanvoer >12 

maanden (eventueel door vaccinatie). 

 

 

Rekening houden met omslag in tankmelk en afwegen tegen 

doen van oorbiopten alle kalveren. 

Voorbeeld advies (geen jongvee) 



• Onbekende bedrijven: QuickScan BVD. 

 

 

 

 

 

 

 

• Bestaande deelnemers adviseren bij nieuwe keuzes. 

 

Samenvattend: 



Bedankt voor uw aandacht 



Heeft u nog vragen? 


