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De voordelen
• Officieel de status ‘vaccinerend’
•	Kosteloos gebruik van
vaccinatiemodule in VeeOnline
•	Koeien zonder antistoffen
zijn beschermd, waardoor
verspreiding binnen de koppel
wordt voorkomen
•	Na verloop van tijd vrijcertificeren

Checklist IBR-preventie
De checklist IBR-preventie geeft
aan in hoeverre u met uw huidige
bedrijfsvoering de insleep van
nieuwe IBR-infecties voorkomt.
Het is een waardevol instrument
bij het beoordelen van de IBRpreventie op uw bedrijf. U kunt
de checklist online invullen via
www.gddiergezondheid.nl/ibr
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Het programma IBR-vrij (route vaccinatie) biedt bedrijven die IBR-vaccinatie
toepassen de mogelijkheid de status ‘vaccinerend’ te krijgen. U ontvangt
halfjaarlijks automatisch een vaccinatiebericht van GD en registreert de
vaccinatie eenvoudig in VeeOnline.
IBR staat in de schijnwerpers. Niet verwonderlijk nu steeds duidelijker wordt hoe dit virus de
weerstand van een koppel koeien aantast en zo schuil kan gaan achter bijvoorbeeld productiedalingen
of vruchtbaarheidsproblemen. Zo kan de infectieziekte sluimerend veel schade veroorzaken. Bij een
uitbraak van IBR kunnen koeien erg ziek worden, verwerpen, sterk vermageren en zelfs sterven. Het
aanpakken van IBR op uw bedrijf is daarom bijzonder waardevol voor de gezondheid van uw koeien, de
melkproductie en uw werkplezier.

Voor wie?
Wanneer gemiddeld meer dan 10 procent van uw melkveekoppel antistoffen heeft tegen IBR en IBRtankmelkonderzoek dus een ‘ongunstige’ uitslag geeft, is het niet mogelijk om deel te nemen aan de
programma’s IBR-vrij (route tankmelk) of IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk). Vaccineren
is dan de manier om langzaam maar zeker uit de besmetting te groeien richting een IBR-vrij bedrijf.
Met het programma IBR-vrij (route vaccinatie) borgt u uw IBR-vaccinatiegegevens in VeeOnline en
krijgt uw bedrijf de status ‘vaccinerend’.

Hoe werkt het?
Voor het programma IBR-vrij (route vaccinatie) is het uitgangspunt dat u elk half jaar IBRkoppelvaccinatie toepast en dat uw dierenarts hiervan een vaccinatieverklaring afgeeft via VeeOnline.
Deelnemende bedrijven ontvangen automatisch bericht dat het tijd is om te vaccineren. U ontvangt de
status ‘vaccinerend’ zodra GD de eerste vaccinatieverklaring heeft ontvangen. Zolang u vaccineert en GD
tijdig verklaringen ontvangt houdt uw bedrijf de status ‘vaccinerend’.

Verwerpersonderzoek
Neemt u deel aan het programma IBR-vrij (route vaccinatie) dan wordt het bloed dat u instuurt van
verwerpers kosteloos onderzocht op IBR-antistoffen.

IBR-vrij worden

Meer informatie vindt u op:

Als u consequent blijft vaccineren, de juiste preventieve maatregelen neemt en geen dieren aanvoert
met IBR-antistoffen, groeit u door natuurlijke vervanging langzaam maar zeker uit de IBR-besmetting
op uw bedrijf.
Advies is om jaarlijks een tankmelkmonster te laten onderzoeken op IBR-antistoffen. Op het moment
dat de uitslag van dit onderzoek gunstig is (de besmettingsgraad op uw bedrijf ligt dan gemiddeld
onder de 10 procent), kunt u gaan voor de vrijstatus via het programma IBR-vrij (route tankmelk) of
IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk).

www.gddiergezondheid.nl/ibr
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