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DE VERNIEUWDE WINTERSCREENING (I) – TRACING IMPORT

TRACING IMPORT

Alle runderen ouder dan 6 maanden in de afgelopen 3 jaar geïmporteerd uit of geboren in risicolanden
voor tuberculose

OPDRACHT DIERENARTS

Monstername: één gestold (serum) en één ongestold (heparine) bloedmonster
per dier

AANSTURING DGZ

› Opdrachtenlijst bij aanvang winterscreening

› Bemonsteringsopdracht met geselecteerde runderen bij start van 
de bemonsteringsperiode

Bulgarije

Cyprus

Spanje

Griekenland

Ierland

Italië

Portugal

Roemenië

Verenigd Koninkrijk

Kroatië

(<-> INVOER RUNDEREN TIJDENS HET JAAR)



DE VERNIEUWDE WINTERSCREENING (II) – OPVOLGING HAARD

OPVOLGING HAARD

Alle runderen ouder dan 6 maanden (= stalbemonstering) van haarden die gedeeltelijk werden geruimd 
en dit gedurende 5 jaar na vrijgave van de haard
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DE VERNIEUWDE WINTERSCREENING (III) – PRAKTISCH WINTER 2021

Opdrachtenlijsten reeds verstuurd 

› 20 bedrijven met motief TRACING IMPORT

› 4 bedrijven met motief OPVOLGING HAARD

Nieuwe wetgeving van kracht vanaf 01/02/21 en winterscreening loopt tot en met 28/02/21…

⇨ Bemonsteringsopdrachten worden eind januari verstuurd 

Neem zo snel mogelijk contact op met labo naar keuze voor afspraak monstername

Luik 1 - BT Luik 2 - BRU Luik 3 - TUB

DGZ DGZ Erkend laboratorium
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NIEUW BEWAKINGSPROGRAMMA (I) – PRINCIPE EN COMPONENTEN

BEWAKINGSPROGRAMMA = serologische monitoring van de rundveestapel

› Aansturing en opvolging door DGZ

› Bestaande uit twee componenten

BASISMONITORING GERICHTE MONITORING

› Selectie bedrijven door DGZ

› Alle bedrijven éénmaal om de 5 jaar 

geselecteerd (rotatiesysteem) waarbij de verdeling 

per jaar gebaseerd is op de postcode van het 

beslag

› Start op 1 januari 2022 (1/12/2021)

› Selectie bedrijven door FAVV

› Lijst van bijkomend te selecteren bedrijven wordt 

jaarlijks overgemaakt aan de vereniging. De 

selectie gebeurt op basis van epidemiologische 

criteria

› Start op 1 februari 2021



NIEUW BEWAKINGSPROGRAMMA (II) – PRINCIPE EN COMPONENTEN

WELKE DIEREN TE BEMONSTEREN?

Bestaande stromen van monsters/monsternames maximaal benutten 

IN DE PRAKTIJK

Monsters genomen voor behoud IBR-vrij statuut (opvolgingstest) worden gelijktijdig onderzocht 
voor tuberculose (As-ELISA)

ENKELE BIJZONDERE GEVALLEN 

› Afmest- en vleeskalverbedrijven vrijgesteld van serologische monitoring

› I2-bedrijven

› Bedrijven met tankmelkonderzoek voor behoud IBR-vrij statuut

± 20 willekeurig gekozen 

runderen ouder dan 12 maanden 



NIEUW BEWAKINGSPROGRAMMA (III) – AANSTURING EN OPVOLGING 

VOORBEREIDING

DGZ maakt selectie van bedrijven en brengt betrokken veehouders en dierenartsen op de hoogte

› Eén vijfde van de rundveebeslagen

› Lijst van bedrijven aangeleverd door FAVV

Op IBR-OT komt vermelding voor het laboratorium ⇨ geen actie vereist van dierenarts of veehouder

OPVOLGING

DGZ volgt de resultaten van de ELISA-onderzoeken op

› Alle resultaten negatief ⇨ geen actie

› Bij een positief resultaat ⇨ labo verstuurt zelfde monster naar Sciensano voor bevestigingsonderzoek

› Bevestigingsonderzoek negatief ⇨ geen actie

› Bevestigingsonderzoek positief ⇨ opdracht tot gedeeltelijke stalbemonstering



NIEUW BEWAKINGSPROGRAMMA (IV) – POSITIEVE BEVESTIGINGSTEST

GEDEELTELIJKE STALBEMONSTERING

Alle runderen uit de initiële bemonstering aangevuld met een aantal willekeurig geselecteerde runderen 
ouder dan 6 maanden – Totaal aantal afhankelijk van de bedrijfsgrootte.

OPDRACHT DIERENARTS

Monstername: één gestold (serum)
en één ongestold (heparine) bloedmonster per dier.

AANSTURING DGZ

› Communicatie naar veehouder en dierenarts

› Bemonsteringsopdracht met geselecteerde runderen

Bedrijfsgrootte Aantal te bemonsteren runderen

> 260 40

[80-260] 39

[40-79] 38

< 40 Alle runderen > 6 maanden

Geen maatregelen op het bedrijf 

zolang resultaten niet bekend zijn



NIEUW BEWAKINGSPROGRAMMA (V) – PRAKTISCH 2021 

Gerichte monitoring start op 1 februari 2021

› 500-tal oude contactbedrijven geselecteerd door FAVV

› Communicatie naar veehouder en dierenarts deze of volgende maand

Vanaf 1 januari 2022 volledige bewakingsprogramma van start

› Eén vijfde van de rundveebedrijven + selectie FAVV

› Communicatie naar veehouder en dierenarts eind 2021
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