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“IBR-vrij, dat geeft zekerheid.”
Henk Visscher, vleesveehouder in Dalfsen

De voordelen
•	U verhoogt de gezondheids
status van uw bedrijf, hebt
minder schade door IBR en
bijna geen kans meer op een
IBR-uitbraak (< 1%);
• Een IBR-vrijcertiﬁcaat geeft u
betere afzetmogelijkheden van
uw vee en u kunt makkelijker
deelnemen aan IBR-veilige
keuringen.
• Uw bedrijf blijft onder
bewaking staan waardoor u
permanent een vinger aan de
pols houdt.
• U ontvangt gratis de IBRpreventie Checklist.

Wilt u IBR op uw bedrijf effectief bestrijden en erkend IBR-vrij worden?
Kies dan voor IBR-vrij Certiﬁcering. U verwijdert eventuele met IBR besmette
dieren van uw bedrijf en bewaakt uw vrijstatus vervolgens eenvoudig via
bloedmonstername in het slachthuis.
IBR staat in de schijnwerpers. Niet verwonderlijk nu steeds duidelijker wordt hoe dit virus de weerstand
van een koppel runderen aantast en zo schuil kan gaan achter bijvoorbeeld groei- of vruchtbaarheids
problemen. Op deze manier kan de infectieziekte onopgemerkt veel schade veroorzaken. Bij een uitbraak
van IBR kunnen runderen (ernstige) luchtwegproblemen krijgen, verwerpen, sterk vermageren en zelfs
sterven.

Klaar voor de toekomst
Vrij zijn van IBR is bijzonder waardevol voor de gezondheid van uw runderen en uw werkplezier. U werkt
aantoonbaar aan de weerstand van uw vee en verkleint de kans op een IBR-uitbraak naar minder dan 1%.

Hoe werkt het?
1.	De intake: u laat alle runderen van 1 jaar en ouder via bloed onderzoeken op IBR-antistoffen. Zijn er
het laatste jaar runderen van jonger dan 1 jaar aangevoerd van niet IBR-vrije bedrijven? Dan laat u
alle runderen van 7 dagen en ouder onderzoeken.
2.	Worden er bij de intake geen IBR-antistoffen aangetoond, dan ontvangt u direct het IBR-vrijcertificaat.
Dit kunt u via VeeOnline opvragen. Mochten er wel met IBR-besmette runderen worden gevonden, dan
voert u deze binnen 8 weken af. Een maand na afvoer wordt steekproefbloedonderzoek gedaan bij drie
dieren uit de koppel. Is de uitslag van dit onderzoek gunstig, dan ontvangt u het IBR-vrijcertificaat.
3.	Bewaking: voor niet-melkleverende bedrijven geldt dat de IBR-vrijstatus automatisch wordt bewaakt
via bloedmonsters die in het slachthuis worden genomen. Als er geen of te weinig runderen
aangeboden worden aan het slachthuis kan aanvullend bloedonderzoek worden gevraagd om de IBRvrijstatus te bewaken. Wanneer u runderen aanvoert van een niet-vrij bedrijf, krijgt u automatisch
bericht deze runderen te laten onderzoeken op IBR-antistoffen. Het bloed dat u instuurt van
verwerpers wordt bovendien kosteloos onderzocht op IBR-antistoffen.

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