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De voordelen van Salmonella
Programma Onverdacht
•	inzicht in de salmonellasituatie
op uw bedrijf
•	signalering van risico’s voor u
en uw gezin
• drie keer per jaar automatisch
onderzoek
• gratis bloedonderzoek van
verwerpers op salmonella
• waarschuwing bij aankoop
van een rund met onbekende
salmonellose-status
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Een op de twintig melkveebedrijven in Nederland heeft te maken met salmonella.
Soms is deze bacterie onzichtbaar aanwezig, soms zijn runderen er ziek van.
Niet alleen kan uw bedrijf dan grote schade ondervinden, ook u en uw
gezinsleden kunnen ernstig ziek worden. Daarom is het belangrijk om te weten
of salmonella een rol speelt op uw bedrijf. Dit kan eenvoudig via ‘Salmonella
Programma Onverdacht’.
Elk melkveebedrijf heeft wel eens een koe of kalf met diarree of hoge koorts. Als meer runderen dezelfde
verschijnselen vertonen, dan is de kans groot dat salmonella de boosdoener is. Uit onderzoek blijkt dat
op twintig procent van de bedrijven met een salmonella-uitbraak ook één of meerdere gezinsleden ziek
worden.

Grote bedrijfseconomische schade
5 redenen om salmonella te
bestrijden
1.	salmonella hoort niet thuis op
een melkveebedrijf
2.	salmonella veroorzaakt ernstige
ziekte bij uw runderen
3.	de bacterie is een gevaar voor
de gezondheid van u en uw
gezin
4.	de economische schade door
salmonellose kan flink oplopen
5.	u wilt veilig voedsel produceren

De bacteriën Salmonella Dublin en Salmonella Typhimurium zijn de meest voorkomende veroorzakers van
de ziekte salmonellose bij runderen. De belangrijkste verschijnselen zijn hoge koorts (41°C), diarree,
verwerpen en productiedaling, bij kalveren daarnaast gewrichtsproblemen en longontsteking. Op
80 procent van de bedrijven met klachten door Salmonella Dublin en 36 procent van de bedrijven met
klachten door Salmonella Typhimurium sterven runderen. Op een melkveebedrijf met honderd
melkkoeien bedraagt de schade gemiddeld ruim 4.600 euro. Op ernstig besmette bedrijven kan dit zelfs
oplopen tot boven de 10.000 euro. Door de salmonellasituatie op uw bedrijf te monitoren blijft u deze
problemen voor.

Sneller signaleren en ingrijpen
Met Salmonella Programma Onverdacht bewaakt u de salmonellasituatie op uw bedrijf grondig. Uw
tankmelk wordt drie keer per jaar automatisch onderzocht op antistoffen tegen salmonellabacteriën.
Stuurt u verwerpersbloed in, dan wordt dat automatisch en kosteloos ook op salmonella onderzocht.
Tot slot ontvangt u een waarschuwing als u een rund aankoopt van een bedrijf waarvan de salmonellastatus niet bekend is. Zo kunt u sneller maatregelen nemen tegen verspreiding van een eventuele
salmonella-infectie.

Meer informatie en aanmelden:
www.gddiergezondheid.nl/salmonella
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