Reglement Certificering Leptospira
hardjo bij runderen 2002
Gewijzigd per mei 2016
Reglement Bestrijding Leptospira bij runderen van de Gezondheidsdienst voor Dieren b.v. (hierna: GD),
ter bestrijding van infecties met Leptospira hardjo bij runderen, gelet op artikel 1, derde lid van het
Reglement Deelname Gezondheidsprogramma’s runderen 2000.
Aanmelden
De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij GD aanmelden voor deelname aan het GD-programma.
Alle GD-abonnementen zijn kwartaalabonnementen (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni,
van juli tot en met september en van oktober tot en met december). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend verlengd
voor de duur van een kwartaal.
Afmelden
De veehouder kan zijn abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Indien een UBN wordt opgeheven zal
GD de dag waarop de schriftelijke bedrijfsbeëindiging bij GD is binnengekomen, beschouwen als de dag waarop het abonnement
van dat UBN is beëindigd.
Paragraaf 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In dit reglement worden overgenomen de begripsbepalingen van het Reglement deelname gezondheidsprogramma’s runderen
2000.
2. In dit reglement wordt voorts verstaan onder:
a. Tankmelkonderzoek : een immunologisch onderzoek van een melkmonster van de totale melkproductie van alle tot een
rundveebeslag behorende runderen, waarvan tenminste 30 procent melkgevend is.
b. Melkonderzoek : een individueel immunologisch onderzoek van een melkmonster uit een melkmaal van één rund dat tenminste
14 dagen in lactatie is.
c. Bloedonderzoek : een individueel immunologisch onderzoek van een bloedmonster van één rund.
d. Bedrijfsbloedonderzoek : Individueel immunologisch onderzoek van alle tot het rundveebeslag behorende runderen ouder dan
12 maanden.
e. Steekproefbloedonderzoek : individueel immunologisch onderzoek van een door GD te bepalen aantal runderen uit één of meer
door GD te bepalen categorieën van runderen, behorende tot het rundveebeslag.
f. Verwerpen van een rund : het spontaan, meer dan 21 dagen eerder dan de gemiddelde draagtijd van het desbetreffende
runderras, ter wereld brengen van één of meer vruchten door een rund, voor zover de dracht meer dan 100 dagen is gevorderd.
g. Onderzoeksvoorschrift : het onderzoeksvoorschrift voor infecties met Leptospira hardjo bij runderen, vastgesteld door GD.
h. Niet-negatieve of negatieve uitslag van een onderzoek: hetgeen daaronder wordt verstaan in het onderzoeksvoorschrift.
Paragraaf 2. Kwalificatie van runderen
Artikel 2
(besmet rund)
Een besmet rund is een rund waarbij de ziekteverwekker Leptospira hardjo of antistoffen hiertegen zijn aangetoond.

Artikel 3
(verdacht rund)
Een verdacht rund is een rund:
a. waarvan bloedonderzoek op Leptospira hardjo-antistoffen als bedoeld in artikel 13, vijfde lid, artikel 15, eerste en tweede lid,
en artikel 17, eerste lid, een niet-negatieve uitslag heeft opgeleverd, of
b. dat deel uitmaakt van een verdacht rundveebeslag, of
c. dat door GD als zodanig is aangemerkt omdat:
c1. het rund is ontvangen zonder te zijn voorzien van een geldige verklaring, of
c2. het rund is ontvangen met een verklaring die in strijd met artikel 7 van het Reglement Deelname
Gezondheidsprogramma’s runderen is afgegeven, of
c3. het rund niet overeenkomstig het bij of krachtens de Verordening Identificatie en Registratie Runderen bepaalde is
gemeld en/of gemerkt, of
d. dat op andere zwaarwegende veterinaire gronden door GD als zodanig is aangemerkt, één en ander voor zolang
vervolgonderzoek niet tot een andere kwalificatie heeft geleid.
Artikel 4
(observatierund)
Een observatierund is een rund:
a. dat deel uitmaakt van een observatiebeslag, of
b. waarvan bloedonderzoek (m.u.v. het bloedonderzoek als bedoeld in artikel 13, vijfde lid, artikel 15, eerste en tweede lid, en
artikel 17, eerste lid) of melkonderzoek een niet-negatieve uitslag heeft opgeleverd, of
c. dat in contact is geweest met één of meer runderen van een bedrijf dat niet is aangemerkt als Leptospira hardjo-vrij, of
d. dat heeft verworpen, of
e. waarbij klinische verschijnselen van Leptospira hardjo zijn waargenomen, of
f. dat afkomstig is uit een rundveebeslag dat niet is aangemerkt als Leptospira hardjo-vrij, of
g. dat door GD als zodanig is aangemerkt op grond van een der navolgende omstandigheden:
g1. het rund is ontvangen zonder te zijn voorzien van een geldige verklaring, of
g2. het rund is ontvangen met een verklaring die in strijd is met artikel 7 van het Reglement Deelname
gezondheidsprogramma’s runderen, of
g3. het rund is niet overeenkomstig het bij of krachtens de Verordening Identificatie en Registratie Runderen gemeld
en/of gemerkt; of
h. dat door GD zal zodanig is aangemerkt op andere veterinaire gronden.
een en ander voor zolang vervolgonderzoek niet tot een andere kwalificatie heeft geleid.
Artikel 5
(Leptospira hardjo-vrij rund)
Een Leptospira hardjo-vrij rund is een rund dat niet valt onder de kwalificatie van artikel 2, 3 of 4 en dat deel uitmaakt van een
leptospirose-vrij rundveebeslag.
Paragraaf 3. Kwalificatie van rundveebeslagen.
Artikel 6
(verdacht rundveebeslag)
Een verdacht rundveebeslag is een rundveebeslag:
a. van een niet deelnemer, of
b. waarvan het onderzoek als bedoeld in artikel 9 nog niet heeft geleid tot de kwalificatie “vrij”, of
c. waarin zich één of enkele besmette of verdachte runderen bevinden, dan wel hebben bevonden, voor zolang vervolgonderzoek
nog niet tot een andere kwalificatie heeft geleid; of

d. waarvan het tankmelkonderzoek twee maal achtereenvolgend een niet negatieve uitslag heeft opgeleverd dan wel waarvan het
bloed- of tankmelkonderzoek als bedoeld in artikel 13, vijfde lid, of artikel 15, eerste en tweede lid, een niet negatieve uitslag
heeft opgeleverd; of
e. waarin zich één of meer niet overeenkomstig artikel 10, eerste lid of artikel 13, vierde lid, artikel 15, tweede lid, niet of niet
tijdig verwijderde runderen bevinden; of
f. waarvan het volgens dit reglement voorgeschreven onderzoek niet binnen de daartoe gestelde termijn is uitgevoerd; of
g. dat op andere zwaarwegende veterinaire gronden door GD als zodanig is aangemerkt.
Artikel 7
(observatiebeslag)
1. Een observatiebeslag is een voorheen vrij rundveebeslag van een deelnemer:
a. waarvan het tankmelkonderzoek als bedoeld in artikel 14, eerste lid onder a, een niet negatieve uitslag heeft
opgeleverd en waarvan het vervolgonderzoek als bedoeld in artikel 11 nog niet heeft geleid tot een andere kwalificatie;
b. waarin zich een of meer observatierunderen bevinden als bedoeld in artikel 4 onder b, c, d, e, f, g of h.;
c. waarvan het bloedonderzoek als bedoeld in artikel 14, tweede lid, één of meer niet negatieve uitslagen heeft
opgeleverd, e.e.a. voor zolang het rundveebeslag door GD niet is aangemerkt als Leptospira hardjo vrij of verdacht;
d. waarvan het bloedonderzoek als bedoeld in artikel 14A, eerste lid, één of meer niet negatieve uitslagen heeft
opgeleverd, e.e.a. voor zolang het rundveebeslag door GD niet is aangemerkt als Leptospira hardjo vrij of verdacht.
2. Voorts kan GD, ter beoordeling aan GD, de observatiestatus toekennen aan rundveebeslagen ten aanzien waarvan voldaan is
aan het bepaalde in artikel 8 maar ten aanzien waarvan de deelnemer niet heeft voldaan aan een of enkele overige verplichtingen
zoals vermeld in dit reglement.
Artikel 8
(Leptospira hardjo-vrij rundveebeslag)
Een Leptospira hardjo-vrij rundveebeslag is een rundveebeslag dat niet valt onder een van de kwalificaties genoemd in artikel 6
en 7 en dat op grond van artikel 9, of artikel 10, derde lid, als zodanig door GD is aangemerkt én ten aanzien waarvan voorts
tijdig aan het bepaalde in artikel 14(A) is voldaan.
Paragraaf 4: Te verrichten onderzoeken
Artikel 9
(onderzoeksprocedure bij aanvang deelname)
1. a. Een deelnemer is verplicht bij de aanvang van de deelname aan het ‘Bestrijdingsprogramma Leptospira hardjo bij runderen’,
bij zijn rundveebeslag een bedrijfsbloedonderzoek te laten verrichten;
b. Indien zich op het moment van onderzoek in het rundveebeslag runderen bevinden in de leeftijdscategorie van 0 tot 12
maanden, welke runderen afkomstig zijn van een rundveebeslag dat niet is aangemerkt als Leptospira hardjo-vrij, moet het
bedrijfsbloedonderzoek worden aangevuld met bloedonderzoek van alle runderen ouder dan 7 dagen en jonger dan 12 maanden.
2. Indien de in het eerste lid bedoelde onderzoeksuitslagen negatief zijn, wordt het rundveebeslag als Leptospira hardjo-vrij
aangemerkt.
Artikel 10
(procedure bij niet-negatieve uitslag van individueel bloedonderzoek als bedoeld in artikel 9, dan wel nadat de kwalificatie
besmet van toepassing is geworden)
1. De deelnemer is verplicht de runderen waarbij het bloedonderzoek als bedoeld in artikel 9 een niet negatieve uitslag oplevert,
dan wel die als besmet zijn gekwalificeerd, binnen 8 weken na ontvangst van de betreffende uitslag van zijn vestiging te
verwijderen.
2. De deelnemer is verplicht om na minimaal 4 en maximaal 8 weken na de verwijdering van de runderen als bedoeld in het eerste
lid, volgens aanwijzing van GD een tankmelkonderzoek, een steekproefbloedonderzoek, dan wel beide genoemde onderzoeken te

laten uitvoeren. Welke onderzoek(en) moet(en) worden uitgevoerd is met name afhankelijk van de aard van het bedrijf (melkvee
of overig) en/of de leeftijd van de verwijderde runderen.
3. Indien de in het tweede lid bedoelde onderzoeken uitsluitend negatieve uitslagen oplevert, wordt het rundveebeslag (opnieuw)
als Leptospira hardjo-vrij aangemerkt.
4. Indien de in het tweede lid bedoelde onderzoeken een of meer niet-negatieve uitslagen oplevert moet opnieuw worden gestart
met de onderzoeksprocedure bij aanvang deelname, zoals beschreven in artikel 9. Het rundveebeslag blijft als verdacht
aangemerkt.
5. Van het steekproefbloedonderzoek als bedoeld in het tweede lid kan, dit ter beoordeling van GD, geheel of gedeeltelijk
ontheffing worden verleend indien de niet-negatieve runderen binnen zeven dagen na ontvangst van de betreffende uitslag van
de vestiging zijn verwijderd. Als het een aangevoerd rund betreft, heeft de 21 dagen regeling hier voorrang op. U kunt dan
wachten tot deze termijn verstreken is.
Artikel 11
(onderzoeksprocedure bij positief tankmelkonderzoek)
1. Indien sprake is van een observatiebeslag als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder a, is de deelnemer verplicht om binnen 14
dagen na ontvangst van de niet-negatieve uitslag het tankmelkonderzoek te herhalen.
2. Indien het heronderzoek bedoeld in het eerste lid:
a. een negatieve uitslag oplevert, wordt het voorafgaande niet-negatieve tankmelkonderzoek alsnog als negatief aangemerkt.
Indien er sprake is van een op grond van artikel 7, eerste lid onder a, gekwalificeerd observatiebeslag wordt het desbetreffende
rundveebeslag op grond van de uitslag van het heronderzoek wederom als Leptospira hardjo-vrij aangemerkt;
b. wederom een niet-negatieve uitslag oplevert, blijft respectievelijk wordt het rundveebeslag als verdacht aangemerkt. Alsdan
moet opnieuw worden gestart met de onderzoeksprocedure bij aanvang deelname als beschreven in artikel 9.
Artikel 12
(onderzoeksprocedure bij verdachte runderen als bedoeld in artikel 3, onder c en d)
Een deelnemer die één of enkele verdachte runderen heeft als bedoeld in artikel 3, onder c en d, is verplicht opnieuw te starten
met de onderzoeksprocedure bij aanvang deelname als beschreven in artikel 9.
Artikel 13
(onderzoeksprocedure bij observatierunderen (m.u.v. observatiebeslag als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder a, c, d, en artikel
7, tweede lid)
1. Een deelnemer die één of meer observatierunderen heeft als bedoeld in artikel 4 onder c of e, is verplicht om na minimaal 4 en
maximaal 8 weken na het contact, respectievelijk na de bedoelde waarneming, bloedonderzoek bij de desbetreffende runderen te
laten uitvoeren.
2. Een deelnemer die één of meer observatierunderen heeft als bedoeld in artikel 4, onder b, d, g of h is verplicht om binnen 7
dagen na ontvangst van de uitslag, respectievelijk na het verwerpen, na het toevoegen of na het aanmerken door GD,
bloedonderzoek bij de desbetreffende runderen te laten uitvoeren.
3. Een deelnemer die één of meer observatierunderen heeft als bedoeld in artikel 4 onder f, is verplicht binnen 8 weken na
aanvoer bloedonderzoek te laten uitvoeren bij deze runderen.
4. Indien het in het eerste, tweede of derde lid bedoelde onderzoek één of enkele niet negatieve uitslagen oplevert, is de
deelnemer verplicht de desbetreffende niet-negatieve runderen binnen 7 dagen na ontvangst van de uitslagen van zijn vestiging
te verwijderen. Als het een aangevoerd rund betreft, heeft de 21 dagen regeling hier voorrang op. U kunt dan wachten tot deze
termijn verstreken is.
5. Indien de in het vierde lid bedoelde niet negatieve runderen binnen de gestelde termijn zijn verwijderd, is de deelnemer
verplicht om na minimaal 4 en maximaal 8 weken na de verwijdering een tankmelkonderzoek of een steekproefbloedonderzoek te
laten uitvoeren.

6. Het rundveebeslag wordt wederom als Leptospira hardjo-vrij aangemerkt indien
a. het in het eerst, tweede of derde lid bedoelde onderzoek, of
b. het in het vijfde lid bedoelde onderzoek, uitsluitend negatieve uitslagen heeft opgeleverd.
7. Indien het in het vijfde lid bedoelde onderzoek één of meer niet negatieve uitslagen oplevert, wordt het rundveebeslag als
verdacht gekwalificeerd en moet opnieuw worden gestart met de onderzoeksprocedure bij aanvang deelname zoals beschreven in
artikel 9.
8. Van het steekproefbloedonderzoek bedoeld in het vijfde lid kan, ter beoordeling van GD geheel of gedeeltelijk ontheffing
worden verleend indien de niet-negatieve runderen binnen 7 dagen na ontvangst van de niet-negatieve uitslag van de vestiging
zijn verwijderd.
Artikel 14
(onderzoeksprocedure voor handhaving kwalificatie Leptospira hardjo-vrij rundveebeslag)
Een rundveebeslag blijft als Leptospira hardjo-vrij aangemerkt indien:
1. a. de deelnemer (melkveebedrijf) tenminste drie maal per kalenderjaar een tankmelkonderzoek laat uitvoeren en de uitslagen
van deze onderzoeken negatief zijn. Tussen de tankmelkonderzoeken moet tenminste een interval van drie maanden zitten.
Of
1. b. bij niet melkleverende bedrijven minimaal één rund per jaar is onderzocht op leptospirose antistoffen in het bloed met een
negatieve uitslag (uitgezonderd importonderzoek, aanvoeronderzoek en een steekproef van meer dan acht maanden geleden).
Bewakingsonderzoek op niet melkleverende bedrijven vindt plaats via runderen die worden aangeboden voor de slacht. In het
slachthuis worden monsters genomen voor onderzoek. Zie artikel 14, tweede lid.
2. Bij niet melkleverende bedrijven met de leptospirose-vrije status vindt bewakingsonderzoek plaats via runderen die worden
aangeboden voor de slacht. Zodra er één of meerdere runderen worden aangeboden voor de slacht, wordt er één rund
geselecteerd. In het slachthuis wordt er een monster genomen van dit rund, waarna het monster naar GD wordt gestuurd voor
onderzoek op leptospirose antistoffen. Elke twee maanden wordt maximaal één rund geselecteerd voor onderzoek. Is de uitslag
van het onderzoek negatief, dan behoudt het bedrijf de leptospirose-vrije status. Bij een niet-negatieve uitslag van het
onderzoek krijgt het bedrijf de status ‘observatie’ en wordt een steekproefbloedonderzoek aangestuurd en afgehandeld, zoals
vermeld in artikel 15, eerste lid.
Artikel 14, a
1. Voor niet melkleverende bedrijven (artikel 14, eerste lid onder b) wordt jaarlijks in januari bepaald of er in het voorgaande jaar
minimaal één rund is onderzocht op leptospirose-antistoffen in het bloed (uitgezonderd importonderzoek, aanvoeronderzoek en
een steekproef van meer dan acht maanden geleden). Indien de deelnemer met een leptospirose-vrij rundveebeslag, in afwijking
van het bepaalde in artikel 14, eerste lid, onder b, geen runderen heeft laten onderzoeken op leptospirose-antistoffen in het
voorgaande jaar, dan geldt het volgende:
a. Bij een bedrijf met gemiddeld* minder dan tien runderen, waarbij in het voorgaande jaar geen afvoer heeft
plaatsgevonden naar andere rundveebedrijven in Nederland, wordt geen onderzoek aangestuurd, mits er in de afgelopen
twee jaar minimaal één rund is onderzocht op leptospirose-antistoffen (uitgezonderd importonderzoek,
aanvoeronderzoek en een steekproef van meer dan acht maanden geleden);
b. Een bedrijf met gemiddeld* minder dan tien runderen, waarbij in het voorgaande jaar geen afvoer heeft
plaatsgevonden naar andere rundveebedrijven in Nederland, en waar in de afgelopen twee jaar geen runderen zijn
onderzocht op leptospirose antistoffen, wordt aangestuurd voor bloedonderzoek van minimaal één rund.
c. Een bedrijf met gemiddeld* minder dan tien runderen, waarbij in het voorgaande jaar één of meer runderen zijn
afgevoerd naar andere rundveebedrijven in Nederland, wordt aangestuurd voor bloedonderzoek van minimaal één rund.
d. Een bedrijf met gemiddeld* tien of meer runderen wordt aangestuurd voor bloedonderzoek van minimaal drie runderen.
* Het gemiddeld aantal op het bedrijf aanwezige runderen wordt bepaald op basis van de aantallen runderen van de laatste vier
kwartaaltellingen.
Runderen die minder dan vier weken op het bedrijf aanwezig zijn, worden uitgesloten voor bovenstaande onderzoeken.
Bovenstaande aangestuurde onderzoeken moeten binnen acht weken afgerond zijn. Is het onderzoek binnen acht weken niet

(volledig) afgerond, dan krijgt het bedrijf de status ‘observatie’ en vier weken om het onderzoek alsnog af te ronden. Wordt het
onderzoek in deze periode alsnog niet (volledig) afgerond, dan wordt het rundveebeslag aangemerkt als verdacht.
2. Indien het onderzoek zoals vermeld in artikel 14A, eerste lid, onder b, c, d, een negatieve uitslag oplevert, dan blijft het
rundveebeslag als leptospirose-vrij aangemerkt, voor zolang het rundveebeslag niet is aangemerkt als besmet, verdacht of
observatiebeslag. Bij een niet-negatieve uitslag wordt het rundveebeslag aangemerkt als observatiebeslag, en wordt er een
bloedonderzoek aangestuurd en afgehandeld, zoals vermeld in artikel 15, tweede lid.
Artikel 15
1. Een deelnemer die een observatiebeslag heeft als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder c, is verplicht binnen vier tot acht
weken na de uitslagdatum een steekproefbloedonderzoek te laten uitvoeren.
2. Een deelnemer die een observatiebeslag heeft als bedoeld in artikel 7, eerste lid onder d, is verplicht binnen 7 dagen na de
uitslagdatum het (de) rund(eren) met een niet-negatieve uitslag uit het rundveebeslag te verwijderen. De deelnemer is verplicht
4 tot 8 weken na verwijdering van het laatste rund een steekproefbloedonderzoek te laten uitvoeren.
3. Indien het onderzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid:
a. een negatieve uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als leptospirose-vrij;
b. een niet-negatieve uitslag oplevert, wordt het rundveebeslag aangemerkt als verdacht.
Artikel 16
(vereisten voor aanlevering én onderzoek van melk- of bloedmonsters)
Alle in dit reglement bedoelde melk- of bloedmonsters moeten overeenkomstig de door GD gestelde eisen worden genomen,
verpakt en ingezonden en vervolgens door of namens GD overeenkomstig het onderzoeksvoorschrift worden onderzocht of
beoordeeld.
Artikel 17
(heronderzoek op verzoek deelnemer)
1. In bijzondere gevallen, ter beoordeling aan GD, is het de deelnemer toegestaan onderzoek, respectievelijk heronderzoek, te
laten herhalen, dan wel een (tank)melkonderzoek te laten bevestigen via een (bedrijfs)bloedonderzoek.
2. De uitslag van het onderzoek, respectievelijk het heronderzoek bedoeld in het eerste lid vervangt de oorspronkelijke uitslag.
3. Het monster voor het onderzoek, respectievelijk het heronderzoek bedoeld in het eerste lid wordt door of namens GD genomen
en onderzocht, op kosten van de deelnemer.
Paragraaf 5: Bepalingen voor niet-deelnemers
Artikel 18
(kwalificatie verdacht/behandeld)
Voor niet-deelnemers aan het “Reglement Bestrijding Leptospira hardjo bij runderen 1998”, met een besmet rundveebeslag,
bestaat de mogelijkheid om het betreffende rundveebeslag of de betreffende individuele runderen te laten behandelen met
antibioticum. De voorwaarden voor het verkrijgen respectievelijk het intrekken van deze status “verdacht/behandeld” staan
vermeld in de bijlage bij dit reglement. Na deze behandeling wordt aan het rundveebeslag de kwalificatie toegekend: Leptospira
hardjo “verdacht/behandeld”.
Paragraaf 6: Kosten
Artikel 19
Per kwartaal worden bij de deelnemer abonnementskosten in rekening gebracht. Voor niet melkleverende bedrijven zijn in deze
abonnementskosten inbegrepen de kosten voor monstername en onderzoek van monsters zoals bedoeld in artikel 14, eerste lid

onder b, de kosten voor onderzoek zoals bedoeld in artikel 14A, het eerste lid onder b, c, d, en de kosten voor onderzoek zoals
bedoeld in artikel 15 het eerste en het tweede lid. Dierenartskosten zijn in alle gevallen voor rekening van de deelnemer. Ook de
kosten voor monstername en onderzoek zoals bedoeld in artikel 9 en 13 (m.u.v. onderzoek van verwerpers) zijn voor rekening van
de deelnemer.
Paragraaf 7: Overige bepalingen
Artikel 20
GD kan - dit ter beoordeling aan GD - de kwalificaties “verdacht” of “observatie” ook aanduiden met de kwalificatie: onbekend.
Artikel 21
De deelnemer is verplicht zich te houden aan het gestelde bij of krachtens het Reglement Deelname Gezondheidsprogramma’s
runderen 2000. Alle bepalingen van genoemd reglement, inclusief het van toepassing zijn van de Algemene Voorwaarden van GD,
zijn onverkort van toepassing bij deelname aan deze bestrijdingsregeling.
Artikel 22
In bijzondere gevallen kan GD bepalen dat geacht kan worden dat is voldaan aan het onderzoek bedoeld in dit reglement. Hierbij
kunnen door GD voorwaarden worden gesteld.
Artikel 23
1. GD kan voor de uitvoering van dit reglement nadere regelen stellen.
2. De directeur van GD kan besluiten dit reglement te wijzigen. Van iedere wijziging stelt GD de deelnemers in kennis middels
publicatie in het magazine GD-Herkauwer dan wel middels schriftelijke kennisgeving op enige andere wijze.
Artikel 24
1. Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement Certificering Leptospira hardjo bij runderen 2002 ”.
2. Het treedt in werking de dag na goedkeuring van het reglement door de directeur van GD.
3. Met ingang van de in het tweede lid bedoelde datum wordt ingetrokken het Reglement bestrijding Leptospira hardjo bij
runderen 1998 (gewijzigd oktober 2000).
Deventer, februari 2016
J. Jansen,
Directeur GD

Bijlage
VOORWAARDEN VOOR DE TOEKENNING VAN DE STATUS “VERDACHT/BEHANDELD” voor rundveebedrijven.
GD kent aan een rundveebeslag de status “verdacht/behandeld” toe indien voldaan is aan de navolgende vier voorwaarden:
1. Ten aanzien van het desbetreffende rundveebeslag is door de op het bedrijf praktiserende dierenarts - via bedrijfsbloedonderzoeken van alle
runderen ouder dan 1 jaar - vastgesteld of er sprake is van een ‘actieve’ of een ‘doodgelopen’ infectie. Er is sprake van een actieve besmetting
wanneer in vrijwel alle leeftijdsgroepen één of meerdere dieren voorkomen met antistoffen tegen L. hardjo. De infectie is doodgelopen indien er
een scherpe leeftijdsscheiding is tussen groepen dieren mét, en groepen dieren zonder antistoffen.
2. Nadat door de practicus op grond van de uitslag van het bedrijfsbloedonderzoek is vastgesteld of er sprake is van een actieve of een
doodgelopen infectie, moet hij op grond van de desbetreffende uitslag een individuele- of een koppelbehandeling hebben uitgevoerd bij het
rundveebeslag. De koppelbehandeling bestaat bij een actieve besmetting uit het éénmalig, op dezelfde dag, behandelen van het gehele
rundveebeslag met Dihydrostreptomycine (25 mg/kg lichaamsgewicht). De behandeling bestaat bij een doodgelopen infectie uit het éénmalig
behandelen met Dihydrostreptomycine (25 mg/kg lichaamsgewicht)van de niet-negatieve runderen dan wel uit het afvoeren van deze dieren. Bij
een doodgelopen infectie dienen niet-negatieve runderen binnen 2 maanden na de uitslag te worden afgevoerd of direct voor behandeling te
worden aangeboden, dit ter beoordeling van de veehouder. Zodra de behandeling is uitgevoerd vult de dierenarts het formulier ‘Aanmelding
koppel/individuele behandeling’ in (verkrijgbaar bij GD). Na ondertekening zendt hij dit naar GD. Na ontvangst van de door de dierenarts
ingevulde verklaring en na aanmelding door de veehouder, kent GD aan het betreffende rundveebeslag de kwalificatie “verdacht/behandeld”
toe. Met de toekenning van deze kwalificatie maakt GD kenbaar dat de betreffende verklaring van de dierenarts te hebben ontvangen.
3. De kwalificatie “verdacht/behandeld” vervalt:


Indien het bloedonderzoek in de periode van maximaal 8 weken na toevoeging van runderen die niet zijn gekwalificeerd als
“Leptospira hardjo vrij”van desbetreffende aangevoerde runderen niet-negatief blijkt;



indien niet tijdig voldaan is aan het bewakingsonderzoek (als bedoeld onder punt 4). Het bedrijf wordt dan als
“onbekend/verdacht” gekwalificeerd.

4. De bewaking van de spreiding binnen de koppel wordt op bedrijven met de kwalificatie “verdacht/behandeld” uitgevoerd door tenminste twee
keer per jaar een selectie van de negatieve runderen (leeftijd min. 2 jaar), die in de rundveekoppel van de oudere runderen aanwezig zijn, in het
bloed te controleren (tracergroep), e.e.a. volgens de aanwijzingen van GD. Tussen bedoelde jaarlijkse onderzoeken moet ten minste een interval
van vier maanden zitten. Bij één of enkele niet-negatieve uitslagen wijzigt de status ”verdacht/behandeld” in “onbekend”. De status wijzigt
eveneens bij het niet tijdig en/of niet volledig uitvoeren van de bewakingsonderzoeken.
5. Indien de status “verdacht/behandeld” is vervallen, kan deze worden herkregen nadat een bedrijfsbloedonderzoek is verricht en volgens punt
1 en 2 van deze bijlage is afgehandeld.
6. GD kan voor de toekenning van de status “verdacht/behandeld” nadere regels stellen.
7. Een deelnemer die de overstap van status “verdacht/behandeld” naar “vrij” wil maken, is verplicht bij zijn rundveebeslag een
bedrijfsbloedonderzoek te laten verrichten (zie definitie artikel 1, lid 2d).


Indien tijdig en volledig onderzoek heeft plaatsgevonden en de uitslag is negatief, wordt het rundveebeslag als Leptospira hardjo-vrij
aangemerkt.



Indien tijdig en volledig onderzoek heeft plaatsgevonden en de uitslag is niet-negatief, dan vindt de afhandeling van de uitslag
volgens artikel 10 plaats.

8. In bijzondere gevallen kan GD bepalen dat geacht kan worden dat is voldaan aan één of enkele van de bovenvermelde voorwaarden.
De kosten die GD maakt voor de toekenning en handhaving van de status zijn voor rekening van de betreffende rundveehouder.

