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IBR-preventie checklist
Deze checklist geeft aan in hoeverre uw huidige bedrijfsvoering insleep en verspreiding van nieuwe IBRinfecties voorkomt. Het is een waardevolle aanvulling bij het bepalen van de aanpak van IBR op uw bedrijf.
Zijn er op uw bedrijf besmette dieren aanwezig (dieren met antistoffen), dan heeft de aanpak van IBR
prioriteit om verspreiding te voorkomen. Overleg met uw dierenarts voor de beste aanpak op uw bedrijf.

Datum
UBN
Naam veehouder
DAP-naam

Maatregel Omschrijving

JA

1.

U heeft een gesloten bedrijf of u voert alleen runderen aan van bedrijven met een IBR-vrij Certificaat
of u laat alle aangekochte dieren onderzoeken op IBR.

2.

Als u rundvee van een ander bedrijf weidt of stalt is dit altijd van een IBR-vrij gecertificeerd bedrijf.

3.

U neemt alleen deel aan IBR-veilige of IBR-vrije keuringen.

4.

U voorkomt dat uw (jong)vee en dat van uw buurman naast elkaar weiden.

5.

Het risico dat uw (jong)vee uitbreekt naar buurtkoppels is uiterst klein.

6.

Het risico dat het (jong)vee van buurtbedrijven uitbreekt en met uw koppel in contact komt is uiterst klein.

7.

U betrekt alleen sperma en embryo’s van IBR-vrij gecertificeerde leveranciers.

8.

Materiaal dat bedrijfsmatige bezoekers meenemen in de stal is schoon (o.a. medicijnflesjes, naalden,
spuiten, handschoenen, mappen, kleding en laarzen).

9.

U vervoert uw rundvee met transportmiddelen die alleen voor uw eigen rundvee worden gebruikt.

10.

Voor de verzorging van het rundvee gebruikt u alleen gereedschap en hulpmiddelen van het eigen bedrijf.

11.

De bebouwing en het erf van buurbedrijven met rundvee liggen op een ‘veilige’ afstand van uw bedrijf.

12.

Rundveebedrijven in uw omgeving hebben een gesloten bedrijfsvoering of zijn IBR-vrij gecertificeerd.

NEE NVT*

Uitkomst risicoanalyse

Risico van insleep IBR

Overal JA

Uw bedrijfsvoering geeft IBR weinig kans uw bedrijf binnen te dringen.

Zeer gering risico

Één NEE

Één NEE betekent dat het virus via die weg uw bedrijf kan binnendringen.

Reëel risico

Twee keer of vaker NEE

Er zijn verschillende wegen waarlangs IBR uw bedrijf kan binnendringen.

Groot risico

* Maatregelen die in uw bedrijfssituatie niet van toepassing zijn, blijven bij de interpretatie van de checklist buiten beschouwing.

Loopt uw bedrijf risico?
Het risico van een IBR-besmetting is allereerst afhankelijk van de IBR-status van uw bedrijf. Het grootste deel van de IBR-uitbraken vindt
plaats op de niet-IBR-vrij gecertificeerde bedrijven. Weet u niet wat de IBR-status van uw bedrijf is? Een eenmalig tankmelkonderzoek
(voor melkveebedrijven) of steekproefbloedonderzoek (voor vleesveebedrijven) geeft inzicht in uw situatie. Bij een gunstige IBR-situatie in
combinatie met preventieve maatregelen is het risico op een IBR-besmetting zeer klein.

Hoe kunt u het risico beperken?
Heeft u een zeer gering besmettingsrisico, dan is het verstandig de IBR-situatie in de gaten te houden. Met IBR-vrij (route tankmelk)
houdt u een vinger aan de pols. Zijn er aanwijzingen dat het virus actief is op uw bedrijf, dan krijgt u een signaal.
Heeft u een reëel of groot besmettingsrisico, dan is het verstandig preventieve maatregelen uit deze checklist toe te passen (zie ook
toelichting op de maatregelen). Daarnaast houdt u natuurlijk ook de IBR-situatie in de gaten (IBR-vrij (route tankmelk)).
Blijft in uw optimale situatie het risico op een IBR-besmetting groot of hebben dieren op uw bedrijf antistoffen tegen IBR, dan is
vaccinatie de aanpak om het risico van IBR-verspreiding te verminderen. Bespreek de mogelijkheden hiervan met uw dierenarts.

Toelichting bij de uitvoering van preventieve maatregelen
Diercontacten met niet-vrije runderen (maatregelen 1 t/m 6, 11 en 12) IBR wordt met name overgedragen via direct contact
Het risico op besmetting is groot als uw dieren in contact komen met dieren van niet-IBR-vrij gecertificeerde bedrijven en/of besmette
dieren in het eigen koppel. Extra stevige afrasteringen, dubbele afrasteringen (met een afstand van minimaal vier meter) en het niet naast
elkaar laten weiden van rundveekoppels verkleinen dit risico. Ook via aankopen, in- en/of uitscharen en deelname aan keuringen kan uw
rundvee in contact komen met niet-IBR-vrij rundvee. Weeg daarbij telkens de insleeprisico’s van IBR af. Eventueel is vaccineren een optie
om het risico beperkt te houden bij risicovolle acties.
Spermagebruik (maatregel 7)
Sperma (maar ook embryo’s) afkomstig van spermacentra zonder EU-erkenning, zijn niet vanzelfsprekend vrij van IBR- virus. Met het
gebruik hiervan neemt u extra risico’s. Denk ook aan het gebruik van een (pinken)stier van een ander bedrijf. Als de stier niet afkomstig is
van een gecertificeerd IBR-vrij bedrijf, loopt u het risico op een IBR-besmetting. Onderzoek daarom de stier voordat u hem aan de koppel
toevoegt.
Bedrijfseigen materiaal (maatregel 8, 9 en 10)
Ook via voorwerpen wordt het IBR-virus verspreid. Denk hierbij aan laarzen, kleding, transportmiddelen, werktuigen (loonwerker!),
medicijnflesjes, handschoenen, mappen, materialen gebruikt voor klauwbekappen, enzovoort. Zorg ervoor dat bezoekers alleen de stal
ingaan met bedrijfseigen kleding en laarzen en dat de materialen die ze gebruiken nieuw zijn of ontsmet.

Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/ibr
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