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De virusinfectie IBR kan leiden tot onder andere melkproductiedaling, vruchtbaarheidsstoornissen,
verwerpen en incidenteel sterfte. Met deelname aan het IBR-tankmelkabonnement kunt u de gunstige
IBR-situatie op het bedrijf bewaken en ingrijpen als er IBR-antistoffen worden gevonden. Worden twee
jaar lang geen antistoffen in uw tankmelk gevonden, dan kunt u het IBR-vrij certificaat aanvragen. Zo
werkt u op een eenvoudige en voordelige manier toe naar een IBR-vrij bedrijf.
Hoe werkt het in de praktijk?
Tankmelkonderzoek IBR
Het is voor het verkrijgen en behouden van een status nodig dat maandelijks uw tankmelk op IBR-antistoffen wordt onderzocht.
Hiervoor zijn er twee opties:
1. U kiest voor het programma IBR-vrij (route tankmelk) inclusief. logistiek en diagnostiek op tankmelk. In dit geval zijn de
monsternamekosten van de tankmelkmonsters en de onderzoekskosten van deze tankmelkmonsters onderdeel van het
abonnementsgeld. GD ontvangt de tankmelkmonsters via het melkcontrolestation. De tankmelkuitslagen kunt u via
www.veeonline.nl opvragen.
2. U kiest voor het programma IBR-vrij (route tankmelk) exclusief. logistiek en diagnostiek op tankmelk. In dit geval zijn
de monsternamekosten van de tankmelkmonsters en de onderzoekskosten van deze tankmelkmonsters geen onderdeel
van het abonnementsgeld. GD stuurt u dan maandelijks een bericht om een tankmelkuitslag aan te leveren van een
laboratorium dat op de lijst van toegelaten laboratoria voor IBR-onderzoek staat. Deze uitslagen zijn niet via
www.veeonline.nl op te vragen.
Wat gebeurt er als er antistoffen worden aangetoond?
Bij een ongunstige tankmelkuitslag vindt er een aansturing voor heronderzoek plaats. Als het heronderzoek opnieuw IBRantistoffen aantoont, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. Het bedrijf ontvangt op dat moment de status “onbekend”. Het advies
is dan om u aan te melden voor het programma IBR-vrij (route vaccinatie).
Aankoop runderen met onbekende status
Als u een rund aankoopt van een niet IBR-vrij bedrijf, ontvangen u en uw dierenarts bericht voor bloedonderzoek. Het bedrijf
krijgt voor IBR de status “observatie” en u hebt 8 weken de tijd, te rekenen vanaf de datum van aanvoer, om een uitslag aan te
leveren. Het onderzoek vindt plaats op uw kosten.


Wanneer het bloedonderzoek volledig en tijdig is uitgevoerd en geen IBR-antistoffen zijn aangetoond, dan krijgt het
bedrijf de status “onverdacht”.



Wanneer het bloedonderzoek volledig en tijdig is uitgevoerd en er IBR-antistoffen zijn aangetoond, dan moeten de
runderen met IBR-antistoffen binnen 7 dagen worden afgevoerd. Betreft het dieren die op grond van de
21−dagen−regeling nog niet mogen worden verplaatst, dan kunt u wachten tot die termijn is afgelopen, en voert u
direct daarna deze runderen af.


Wanneer de runderen met IBR-antistoffen tijdig zijn afgevoerd, vindt er 4 tot 8 weken na de laatste afvoer
een tankmelkonderzoek op IBR-antistoffen plaats. Indien er geen IBR-antistoffen in de tankmelk worden
aangetoond, krijgt het bedrijf de status “onverdacht”. Indien er wel IBR-antistoffen in de tankmelk worden
aangetoond, krijgt het bedrijf de status “onbekend”. Het advies is dan om u aan te melden voor het
programma IBR-vrij (route vaccinatie).



Wanneer de runderen met IBR-antistoffen niet tijdig zijn afgevoerd, krijgt het bedrijf de status “onbekend”.



Wanneer de runderen niet tijdig zijn onderzocht, krijgt het bedrijf de status “onbekend”.



Wanneer u de aangevoerde runderen binnen de onderzoekstermijn zonder een uitslag van het bedrijf afvoert, vindt
dezelfde afhandeling plaats als wanneer er IBR-antistoffen zijn aangetoond.

Gratis bloedonderzoek van verwerpers
Bij inzending van bloed van verwerpers, in het kader van Brucella-onderzoek, onderzoekt GD automatisch en kosteloos tevens op
IBR-antistoffen.
Klinische verschijnselen
Wanneer bij een rund klinische verschijnselen van IBR worden waargenomen is het verplicht dit rund via een neusswab te laten
onderzoeken op IBR-virus. Als er IBR-virus wordt aangetoond, krijgt u zo spoedig mogelijk bericht. Het bedrijf ontvangt vanaf dat
moment de status “onbekend”. Het advies is dan om u aan te melden voor het programma IBR-vrij (route vaccinatie).
Bedrijfscertificaat
Na een gunstige uitslag van het eerste tankmelkonderzoek kunt u via www.veeonline.nl een nieuw bedrijfscertificaat met
vermelding “onverdacht” opvragen. Vanaf het moment van aanmelden tot de eerste gunstige tankmelkuitslag krijgt uw bedrijf de
status “onbekend”.
Naar IBR-vrij certificering
Vanaf het moment na aanmelden dat u twee jaar ononderbroken gunstige tankmelkuitslagen hebt ontvangen, wordt het bedrijf in
de gelegenheid gesteld deel te gaan nemen aan het IBR-vrij certificeringsprogramma op basis van het daarbij behorende
reglement. Wilt u niet instromen naar het IBR-vrij certificeringsprogramma, dan blijft uw tankmelkabonnement gewoon
doorlopen.
Het certificaat IBR-vrij kunt u verkrijgen door op uw kosten, bloedonderzoek te laten verrichten bij alle op het bedrijf aanwezige
runderen van 6 jaar en ouder en bij alle op het bedrijf aanwezige runderen die vóór 1 januari 2018 zijn aangevoerd van niet IBRvrij gecertificeerde bedrijven. Om het IBR-vrij certificaat te behalen is het belangrijk dat bij dit onderzoek geen IBR-antistoffen
worden aangetoond. Wanneer het bloedonderzoek volledig en tijdig is uitgevoerd en er IBR-antistoffen zijn aangetoond, dan is
voor het verkrijgen van de status “vrij” nodig dat de runderen met antistoffen binnen 8 weken worden afgevoerd. Wanneer de
runderen met IBR-antistoffen tijdig zijn afgevoerd, vindt er 4 tot 8 weken na de laatste afvoer een tankmelkonderzoek op IBRantistoffen plaats. Indien er geen IBR-antistoffen in de tankmelk worden aangetoond, krijgt het bedrijf de status “vrij”. Indien er
wel IBR-antistoffen in de tankmelk worden aangetoond, krijgt het bedrijf de status “onbekend”.
Aanmelden
De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij GD aanmelden voor deelname aan het GD-programma. Alle GDabonnementen 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 het abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kwartaal. De status wijzigt in “geen deelnemer”
en uw abonnement wordt door GD beëindigd wanneer uw bedrijf een niet-melkleverend bedrijf wordt en dit gemeld is bij GD.
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.
Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd.

Andere laboratoria
GD accepteert ook laboratoriumuitslagen van andere laboratoria voor IBR-vrij (route tankmelk). Deze laboratoria moeten zijn
toegelaten op basis van de lijst met toegelaten laboratoria voor IBR, zoals gepubliceerd door ZuivelNL. Daarnaast zal het
betreffende laboratorium moeten voldoen aan de criteria met betrekking tot de aanlevering van de onderzoeksresultaten.
GD streeft ernaar om de uitslag binnen 5 werkdagen na ontvangst te verwerken.
Algemene Voorwaarden GD
Op alle GD-werkzaamheden zijn de ‘Algemene Voorwaarden GD’ van toepassing (in bezit deelnemer én gratis opvraagbaar via tel.
0900-1770 of te raadplegen op de website: www.gddiergezondheid.nl/voorwaarden).

