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De voordelen
•	Hogere gezondheidsstatus
bedrijf
•	Eenvoudig en voordelig via
tankmelk
•	Na twee jaar eenvoudig naar vrij

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
voor het beoordelen van de IBRpreventie op uw bedrijf.
U kunt de checklist vinden op
www.gddiergezondheid.nl/ibr

Diagnostiek
Voor dit programma is het nodig
dat alle monsters altijd onderzocht
worden in een laboratorium dat
voor de betreffende testen is
getoetst door Wageningen
Bioveterinary Research (WBVR)
en vermeld staat op de Witte
Lijst van ZuivelNL. Deze is op te
vragen via www.zuivelnl.org

T. 0900 1770
info@gddiergezondheid.nl
www.gddiergezondheid.nl

Met het programma IBR-vrij (route tankmelk) werkt u op een geleidelijke,
voordelige manier toe naar een IBR-vrij bedrijf. Het onderzoek verloopt via
tankmelk: elke maand wordt een monster onderzocht. Na twee jaar gunstige
uitslagen kunt u eenvoudig de overstap maken naar ‘vrij’.
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 blijven bevestigen en bewaken van de afwezigheid van IBR is erg waardevol voor de gezondheid
van uw koeien, de melkproductie en uw werkplezier. Door deel te nemen aan het programma IBR-vrij
(route tankmelk) werkt u aantoonbaar aan de weerstand van uw vee en kunt u een eventuele uitbraak
signaleren.

Voor wie?
Het programma IBR-vrij (route tankmelk) is geschikt voor bedrijven die op een geleidelijke, eenvoudige
en voordelige manier willen toewerken naar een IBR-vrij gecertificeerd bedrijf. Alleen bedrijven zonder
IBR-antistoffen in de tankmelk kunnen deelnemen aan deze route. Worden er tijdens de intake of later
IBR-antistoffen aangetoond, dan kiest u voor het programma IBR-vrij (route vaccinatie).

Hoe werkt het?
1.	De intake: u laat uw tankmelk onderzoeken op IBR-antistoffen. Bij een gunstige uitslag ontvangt uw
bedrijf de status ‘onverdacht’.
2.	De onverdachtstatus: heeft uw bedrijf de onverdachtstatus, dan wordt uw tankmelk elke maand
onderzocht op IBR-antistoffen.
3.	De vrijstatus: na 24 maanden met alleen maar gunstige tankmelkuitslagen kunt u kiezen voor
de IBR-vrijstatus. Voor de overstap naar ‘vrij’ hoeft u alleen alle runderen van 6 jaar en ouder in
bloed te laten onderzoek op IBR-antistoffen. Worden er hierbij geen IBR-antistoffen aangetoond,
dan ontvangt u direct het IBR-vrij certificaat, dé manier om aan te tonen dat u IBR de baas bent.
Worden er bij één of meerdere dieren in het bloed IBR-antistoffen aangetoond, dan is het nodig deze
runderen af te voeren om het IBR-vrij certificaat te verkrijgen. De IBR-vrijstatus bewaakt u daarna via
maandelijks tankmelkonderzoek.

Bewaking bij aanvoeren & verwerpersonderzoek
Neemt u deel aan het programma IBR-vrij (route tankmelk) dan ontvangt u automatisch bericht
wanneer u runderen aanvoert van een niet IBR-vrij bedrijf. Deze laat u onderzoeken op IBR-antistoffen.
Bovendien wordt het bloed dat u instuurt van verwerpers kosteloos onderzocht op IBR-antistoffen.
Meer informatie & aanmelden:
www.gddiergezondheid.nl/ibr
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