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Waarom deelnemen?
•	uw bedrijfsstatus voor paratbc
kennen en bewaken
•	belangrijkste besmettings
bronnen tijdig opsporen
•	eenvoudig status bepalen
met individueel melk- of
bloedonderzoek

T. 088 20 25 500
info@gddiergezondheid.nl
www.gddiergezondheid.nl

Het Programma Paratuberculose geeft op een betrouwbare en eenvoudige
manier inzicht in de paratbc-situatie op uw bedrijf. Met onderzoek op
afweerstoffen in bloed of melk stelt u de status van uw bedrijf vast om die
vervolgens te bewaken en te beheersen. Zo krijgt u grip op paratbc.
Het Paratuberculose Programma is gebaseerd op individueel melk- of bloedonderzoek op afweerstoffen
tegen paratbc, afvoer van besmette runderen en controle van aangevoerde runderen. Onderzoek op
afweerstoffen is een betrouwbare, snelle en efficiënte manier om paratbc-besmette runderen op te
sporen. Dit maakt het programma makkelijk en betaalbaar.

Melk- of bloedonderzoek
Individueel melk- of bloedonderzoek op afweerstoffen is de basis voor het bepalen van de status
van uw bedrijf. Het Paratuberculose Programma kent drie statussen, één voor bedrijven waar geen
paratuberculose is aangetoond en twee voor besmette bedrijven:
• Status A = geen paratbc aangetoond
• Status B = besmet, met afvoer besmette dieren
• Status C = besmet, zonder afvoer besmette dieren

Bewaken en beheersen
Als op uw bedrijf geen paratbc is aangetoond hoeft u slechts eens per twee jaar een bewakings
onderzoek uit te voeren (individueel melk- of bloedonderzoek). Zo houdt u uw paratbc-statusgoed in de
gaten. Is op uw bedrijf paratbc aangetoond, dan is het belangrijk de verspreiding van de bacterie in de
gaten te houden en te stoppen. Daarvoor vind jaarlijks bewakingsonderzoek via melk of bloedplaats.
U kunt ook kiezen voor eens in de twee jaar mestonderzoek. Door preventieve maatregelen te nemen en
de besmette runderen af te voeren pakt u de ziekte effectief aan. Om insleep van paratbc te voorkomen
ontvangt u bij aanvoer vaneen rund een bericht met onderzoeksadvies.

Wat houdt het Paratuberculose Programma in?
• eerste koppelonderzoek: individueel bloed- of melkonderzoek
• periodiek bewaking onderzoek:
- Status A: één keer per twee jaar, individueel melk- of bloedonderzoek
- Status B en C: één keer per jaar, individueel melk of bloedonderzoek; óf één keer per twee jaar
individueel mestonderzoek
• bericht en onderzoeksadvies bij aanvoer

Meer informatie & aanmelden
www.gddiergezondheid.nl/paratbc
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