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Samenvatting 
Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van 
rundertuberculose 
 
Context & Vraagstelling 
België is sinds 2003 officieel vrij van rundertuberculose (bTB). Om zijn statuut te behouden, organiseert 
België een door het FAVV gecoördineerd bewakingsprogramma in samenwerking met de erkende 
dierengezondheidsverenigingen. Sinds januari 2021 is in België een nieuw bestrijdingsprogramma 
tegen bTB van start gegaan. Het Wetenschappelijk Comité heeft over het bTB bestrijdingsprogramma 
reeds twee adviezen uitgebracht (advies 12-2016 en 08-2019). 
 
Sinds 21 april 2021 is verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 
2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde besluiten op 
het gebied van de diergezondheid (de nieuwe dierengezondheidswet - AHL) van toepassing.  
De gedelegeerde verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling 
van verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor 
bewaking, uitroeiingsprogramma’s en "ziektevrije" status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten 
en nieuwe ziekten bevat specifieke bepalingen voor de bestrijding van rundertuberculose. 
Deze verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing op het Belgische recht.  
 
Bovendien is het koninklijk besluit van 17 januari 2021 betreffende de bestrijding van 
rundertuberculose nu sinds meer dan een jaar van toepassing, wat een aantal leemten of 
onnauwkeurigheden aan het licht heeft gebracht. 
Bijgevolg moet de Belgische wetgeving inzake de bestrijding van rundertuberculose worden 
aangepast. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit houdt zowel rekening met de aanpassingen betreffende de 
bepalingen van de AHL en haar gedelegeerde handelingen, alsook met de ervaring die sinds meer dan 
een jaar op het terrein werd opgedaan na de invoering van het nieuwe programma betreffende de 
bestrijding van rundertuberculose.  
 
Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om enerzijds, het ontwerp KB te beoordelen en 
na te gaan of de verschillende maatregelen van dit ontwerpbesluit nog steeds relevant zijn, en 
anderzijds, om een aantal specifieke vragen te onderzoeken die naar aanleiding van de ervaring op het 
terrein of de toepassing van de AHL opdoken. 
 
Methode 
Deze risicobeoordeling werd uitgevoerd op basis van expertopinie en op basis van de beschikbare en 
relevante gegevens in de wetenschappelijke literatuur. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Het Wetenschappelijk Comité heeft een antwoord geformuleerd op de specifieke vragen: 

1. Het ontwerpbesluit voorziet niet in bloedmonsters in afmestbedrijven en ook niet in 
vleeskalverbedrijven, aangezien de dieren bestemd zijn voor het slachthuis.  
Kan het Wetenschappelijk Comité een advies formuleren over de relevantie van die maatregel? 
Wanneer dienen de maatregelen in een afmestbedrijf opgeheven te worden? Wat dient er te 
gebeuren met de mest van positieve bedrijven? 
Gezien de jonge leeftijd van vleeskalveren en het reële risico van aspecifieke reacties met de 
IFNγ test kan het Wetenschappelijk Comité akkoord gaan om geen bewaking bij vleeskalveren 
meer uit te voeren alvorens de dieren naar het slachthuis gaan.  
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Voor wat betreft afmestbedrijven stelt het Comité voor om de bewaking met behulp van 
serologie (detectie van antistoffen) en de IFNγ test te beperken tot de diercategorie met het 
grootse risico: volwassen vrouwelijke runderen die ouder zijn dan 24 maanden.  
Dieren die aanwezig zijn op een vleeskalverbedrijf of een afmestbedrijf en die contact hebben 
gehad met een haard en/of een verdacht dier moeten echter steeds, ongeacht hun leeftijd, 
een diagnostische test ondergaan om hun infectiestatus te kunnen bepalen. 
Voor wat betreft de mest afkomstig van positieve bedrijven wordt er in analogie met het advies 
06-2019 aangeraden om zowel drijfmest als vaste mest gedurende minimaal 6 maanden te 
stockeren alvorens deze te gebruiken. Mycobacterium bovis overleeft echter langer in 
drijfmest dan in vaste gecomposteerde mest. Het is aan de bevoegde overheid om te beslissen 
of vaste mest (stalmest) vroeger kan worden vrijgegeven. Belangrijke factor hierbij zijn de 
klimatologische omstandigheden tijdens de stockering. Ook chemische en thermische 
behandeling kan onder bepaalde omstandigheden een voldoende inactivatie van 
mycobacteriën in mest tot stand brengen en dus leiden tot een snellere opheffing van de 
maatregelen. 

2. De interpretatie van de resultaten van de IFNγ-testen leidt tot verwarring op het terrein. De 
IFNγ MixEC-test vervult zijn rol als bevestigingstest niet.  
Kan het wetenschappelijk Comité een rooster voorstellen voor het interpreteren van de 
resultaten of het gebruikte rooster bevestigen (bijlage 2)? 
De IFNγ test wordt pas sinds februari 2021 gebruikt in België in het kader van de bTB 
bestrijding. De IFNγ test kon worden geëvalueerd in het kader van de contact tracing van 2 
recente haarden, waarbij geen secundaire haarden werden vastgesteld.  
Bij analyse van de IFNγ MixEC resultaten voor alle runderen die tijdens deze twee onderzoeken 
werden bemonsterd, werd een hoog positiviteitspercentage (5,93% voor haard 1 en 3,37% 
voor haard 2) geconstateerd. Op basis van de IFNγ MixEC resultaten van runderen die positief 
reageerden op de IFNγ PPDA-PPDB test kon het aantal runderen die als positief werd 
beschouwd en dus diende te worden afgeslacht gereduceerd worden: Bij de opvolging van 
contactbedrijven door middel van de IFNγ PPDA-PPDB test werden 30 van de 6232 dieren 
positief bevonden. Tien van deze dieren reageerden ook positief met de IFNγ MixEC-test. Geen 
van deze 10 dieren vertoonde bij de slacht een verdachte laesie. De teststrategie heeft 
bijgevolg een uitstekende specificiteit (> 99,5%). 
Concluderend kan worden gesteld dat het gebruik van IFNγ PPDA-PPDB in de Belgische context 
met succes is toegepast; de IFNγ MixEC maakt een verbetering van de specificiteit van de test 
mogelijk. De IFNγ MixEC test heeft dus vooral een toegevoegde waarde als bevestigingstest bij 
runderen die positief reageren met de IFNγ PPDA-PPDB. Het is echter aangeraden om nog 
bijkomende gegevens te verzamelen en te onderzoeken naarmate het nieuwe 
bestrijdingsprogramma langer in voege is. 
Het Comité stelt in dit advies nog een aantal wijzigingen voor aan het rooster voor het 
interpreteren van de resultaten. 

3. Ingevoerde runderen vanuit een niet-tuberculosevrij gebied worden gedurende 3 jaar 
opgevolgd. De administratie vroeg zich af waarom de runderen geen 5 jaar worden opgevolgd 
zoals nu gebeurt voor de opvolging van runderen in oude haarden, of kan een opvolging van 
één jaar overwogen worden? 
Gegevens in de wetenschappelijk literatuur wijzen erop dat, indien het slechtste scenario in 
rekening wordt genomen (= runderen afkomstig van een beslag dat na een lange haard-
periode is vrijgegeven), een bewakingsperiode van vijf jaar aangewezen is. Op grond hiervan 
wordt een periode van 5 jaar aanbevolen voor runderen die worden ingevoerd uit een niet-
tuberculosevrij gebied, in plaats van 3 jaar. 

4. De haarden worden momenteel volledig geruimd. De gedelegeerde verordening (EU) 2020/689 
voorziet in de verwijdering van runderen met een bevestigde besmetting en runderen die 
positief gereageerd hebben op een IFNγ-test. De resterende runderen moeten 2 IFNγ-testen 
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ondergaan, respectievelijk na 2 en 4 maanden volgend op de verwijdering van besmette 
runderen of runderen met een positieve IFNγ-test. 
De kosten voor vergoeding in geval van een volledige slachting zijn zeer hoog voor het Fonds. 
In zijn advies van 08-2019 beveelt het Wetenschappelijk Comité een volledige slachting aan. 
Geldt deze aanbeveling nog steeds of kunnen gedeeltelijke slachtingen overwogen worden, en 
zo ja onder welke voorwaarden? 
Als stamping out van toepassing blijft, bepaalt het ontwerp van besluit om geen bloedtesten 
uit te voeren op dieren met een niet bevestigde besmetting. 
Er werden Monte-Carlo simulaties uitgevoerd om de invloed van partiële afslachting op het 
risico van heropduiken van bTB op eenzelfde bedrijf in te schatten. In het algemeen kan gesteld 
worden dat partiële afslachting de kans op heropduiken van bTB op hetzelfde bedrijf zal doen 
toenemen. Partiële afslachting zal immers aanleiding geven tot een reductie van het aantal 
geïnfecteerde dieren maar door het mogelijks achterblijven van vals negatieve dieren, bestaat 
de kans dat er geïnfecteerde dieren zullen worden gedetecteerd bij volgende controles van 
het bedrijf (afhankelijk van de sensitiviteit van de test, het aantal aanwezige dieren, het aantal 
achter gebleven vals negatieve dieren, etc.). Om dit te voorkomen, wordt aangeraden om 
partiële afslachting slechts 2 maal toe te passen op een haard. In geval van een derde, 
opeenvolgende, tot haard verklaring van een beslag, wordt een volledige afslachting van het 
beslag aangeraden.  
In het geval alle dieren op een bevestigde haard worden afgeslacht, worden er momenteel 
geen monsters genomen van de dieren voor diagnostiek van bTB. Er wordt echter aanbevolen 
om dit toch te doen omdat dit belangrijke inzichten kan leveren betreffende de infectiegraad 
op een haard. 

5. Wat zijn de risico’s van andere vatbare diersoorten die op een besmet bedrijf aanwezig zijn 
voor het onderhouden van de infectiecyclus en welke maatregelen kunnen voor die diersoorten 
worden aanbevolen? 
Omdat het tijdsbestek voor het uitbrengen van dit advies beperkt is, heeft het 
Wetenschappelijk Comité, in overleg met de adviesaanvragers, het antwoord op deze vraag 
beperkt tot de volgende diersoorten/dier categorieën: gezelschapsdieren (honden en katten), 
kleine herkauwers (schapen en geiten) en paarden. Deze diersoorten vormen onder Belgische 
omstandigheden ook het grootste risico voor het onderhouden van de infectiecyclus van bTB 
op rundveebedrijven. 
Er wordt een overzicht van de gegevens in de wetenschappelijke literatuur omtrent mogelijke 
diagnostische testen bij de betrokken diersoorten gegeven. Een aantal diagnostische testen 
vertonen potentieel voor de diagnose van bTB. Hoewel er vooruitgang is geboekt op het vlak 
van de prestaties van diagnostische tests, zijn er nog maar weinig diagnostische tests 
gevalideerd voor de diagnose van bTB bij levende dieren van de betrokken diersoorten. Een 
passieve bewaking (op basis van klinische symptomen) is daarom aan te bevelen.  
Als dieren in contact zijn geweest met runderen die besmet zijn met bTB, wordt een 
combinatie van tests per geval aanbevolen, eventueel in combinatie met euthanasie. 
Behandeling van gezelschapsdieren die besmet zijn met tuberculose wordt niet aangeraden 
omwille van de mogelijke transmissie naar de mens, zeker bij duidelijke respiratoire 
symptomen. Bovendien is de prognose vaak ongunstig. De mogelijke maatregelen met 
betrekking tot de behandeling van tuberculose-infecties worden in het advies opgelijst.  

 
Het Wetenschappelijk Comité heeft het ontwerp KB bestudeerd en heeft een aantal opmerkingen 
geformuleerd. De belangrijkste opmerkingen op het KB en het bestrijdingsprogramma zijn de 
volgende: 

• In het kader van de mogelijks verminderde bewaking op afmestbedrijven (zie specifieke vraag 
1) wordt het reeds van kracht zijnde weideverbod op deze bedrijven onder de aandacht 
gebracht omdat dit weideverbod een belangrijke risico reducerende maatregel is op het vlak 
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van de verspreiding van bTB. Veehouders dienen hieromtrent gesensibiliseerd te worden en 
duidelijk aanbevelingen te krijgen. 

• Alle verdenkingen van bTB bij zowel runderen als andere diersoorten zouden in een centrale 
databank geregistreerd moeten worden die moet kunnen geconsulteerd worden door alle 
actoren van het bestrijdingsprogramma. 

• De aanpak van België voor wat betreft de bewaking van alle rundveebedrijven met behulp van 
serologische testen is zeer innovatief. Deze aanpak heeft tot doel om de eventuele bedrijven 
die positief zijn voor bTB actief op te zoeken en heeft niet tot doel om te bewijzen dat de 
Belgische rundveepopulatie vrij is van bTB. Het gebruik van serologische testen in deze context 
werd echter nog nooit toegepast voor wat betreft de bestrijding van bTB. Het is daarom 
aangewezen om voorzichtig te blijven en deze aanpak reeds na 1 jaar te evalueren. Eén van de 
mogelijke problemen die zich zou kunnen stellen, is het feit dat er veel (vals) positieve dieren 
en bedrijven worden gedetecteerd. Dit kan mogelijks leiden tot hoge kosten en mindere 
motivatie bij de actoren op het terrein. Indien deze trend zich bevestigt zijn er een aantal 
mogelijkheden om hieraan te remediëren: 
- een risicoprofiel van de rundveebedrijven opstellen (zie Tabel 3 voor risicofactoren) en 

enkel de bedrijven testen die een hoog risicoprofiel hebben. Uiteraard dient er wel voldaan 
te worden aan de wettelijk eisen op het vlak van surveillance voor bTB en dient de 
opvolging van eerdere haarden en de opvolging van importdieren niet in het gedrang te 
komen. 

- een bedrijf enkel als positief te beschouwen indien er meer dan 1 dier positief reageert 
tijdens de teststrategie. 
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Summary 
Draft royal decree on the control of bovine tuberculosis 
 
Background & Terms of reference 
Belgium has been officially free of bovine tuberculosis (bTB) since 2003. To maintain its status, Belgium 
organises a surveillance programme coordinated by the FASFC in collaboration with recognised animal 
health associations. Since January 2021, a new surveillance programme against bTB has started in 
Belgium. The Scientific Committee has already issued two opinions on the bTB surveillance programme 
(12-2016 and 08-2019).  
 
Since 21 April 2021, Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council of 9 
March 2016 on communicable animal diseases and amending and repealing certain acts in the field of 
animal health (the new Animal Health Act - AHL) has been applicable. 
Commission delegated regulation (EU) 2020/689 of 17 December 2019 supplementing regulation (EU) 
2016/429 of the European Parliament and of the Council as regards rules on surveillance, eradication 
programmes and "disease-free" status for certain listed diseases and emerging diseases contains 
specific dispositions for the control of bovine tuberculosis. 
These regulations are directly applicable to Belgian law. 
  
Moreover, the Royal Decree of 17 January 2021 on the control of bovine tuberculosis has now been in 
force for more than a year, which has revealed a number of gaps or inaccuracies. 
Consequently, Belgian legislation on the control of bovine tuberculosis needs to be updated. 
 
The draft royal decree takes into account both the adjustments concerning the dispositions of the AHL 
and its delegated acts and the experience gained in the field since more than a year following the 
introduction of the new programme on the surveillance of bovine tuberculosis. 
  
The Scientific Committee is asked, on the one hand, to review the draft RD and assess the continued 
relevance of the various measures contained in this draft RD and, on the other hand, to examine a 
number of specific questions that arose as a result of experience in the field or the application of the 
AHL. 
 
Method 
This risk assessment was carried out on the basis of expert opinion and available and relevant data in 
the scientific literature. 
 
Conclusions and recommendations 
The Scientific Committee has formulated a response to the specific questions: 

1. The draft RD does not provide for blood sampling in fattening farms nor in veal calf farms, as 
the animals are destined for the slaughterhouse directly. 
Can the Scientific Committee express an opinion on the relevance of that measure? When 
should the measures in a fattening farm be lifted? What should be done with manure from 
positive farms? 
Given the young age of veal calves and the real risk of nonspecific reactions with the FNγ test, 
the Scientific Committee can agree to no longer carry out surveillance in veal calves before the 
animals go to slaughter. 
With regard to fattening farms, the Committee proposes to limit surveillance using serology 
(detection of antibodies) and the IFNγ test to the animal category with the highest risk: adult 
female cattle older than 24 months. 
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However, animals present on a veal calf farm or a fattening farm that have been in contact 
with an outbreak farm and/or a suspect animal should always, regardless of their age, undergo 
a diagnostic test to determine their infection status. 
Regarding manure from positive farms, by analogy with the 06-2019 opinion, it is 
recommended that both slurry and solid manure be stored for at least 6 months. However, M. 
bovis survives longer in slurry than in solid composted manure. It is up to the competent 
authorities to decide whether solid manure can be released earlier. An important factor here 
is the climatic conditions during storage. Chemical and thermal treatment can also achieve 
sufficient inactivation of mycobacteria in manure under certain conditions and thus lead to 
faster lifting of the measures. 

2. Interpretation of IFNγ test results leads to confusion in the field. The IFNγ MixEC test is not 
fulfilling its role as a confirmatory test.  
Can the Scientific Committee suggest a grid for interpreting the results or confirm the grid used 
(Annex 2)? 
The IFNγ test has only been used in Belgium in the context of bTB control since February 2021. 
The IFNγ test could be evaluated in the context of contact tracing of 2 recent outbreaks, in 
which no secondary outbreaks were detected.  
Analysis of the IFNγ MixEC results for all cattle sampled during these two outbreaks revealed 
a high positivity rate (5.93% for hearth 1 and 3.37% for hearth 2). Based on the IFNγ MixEC 
results of cattle that tested positive to the IFNγ PPDA-PPDB test, the number of cattle that 
were considered positive and thus had to be culled could be reduced: When contact farms 
were followed up by the IFNγ PPDA-PPDB test, 30 out of 6232 animals were found positive. 
Ten of these animals also tested positive with the IFNγ MixEC test. None of these 10 animals 
showed a suspicious lesion at slaughter. Consequently, the testing strategy has excellent 
specificity (> 99.5%). 
In conclusion, the use of IFNγ PPDA-PPDB has been successfully applied in the Belgian context; 
the IFNγ MixEC allows an improvement in the specificity of the test. Thus, the IFNγ MixEC test 
has mainly an added value as a confirmatory test in cattle that test positive with the IFNγ PPDA-
PPDB. However, additional data are recommended to be collected and examined the longer 
the new control programme is in place. 
The Committee suggests in this opinion some further changes to the grid for interpreting the 
results. 

3. Imported cattle from a non-tuberculosis-free area are followed up for 3 years. The 
administration wondered why cattle are not followed up for 5 years as is currently done for the 
follow-up of cattle in old outbreaks, or can a one-year follow-up be considered? 
Data in the scientific literature suggest that if the worst-case scenario is taken into account 
(=cattle coming from a herd released after a long outbreak period), a five-year monitoring 
period is appropriate. On this basis, a 5-year period is recommended for cattle imported from 
a non-tuberculosis-free area, instead of 3 years. 

4. The outbreaks are currently being completely culled. Delegated Regulation (EU) 2020/689 
provides for the removal of cattle with confirmed infection and cattle that have tested positive 
in an IFNγ test. The remaining cattle must undergo 2 IFNγ tests after 2 and 4 months 
respectively following the removal of infected cattle or cattle with a positive IFNγ test. 
The cost of reimbursement in case of complete slaughter is very high for the Fund. 
In its 08-2019 opinion, the Scientific Committee recommends complete slaughter. Does this 
recommendation still apply or could partial culling be considered, and if so under what 
conditions? 
If complete slaughter continues to apply, the draft decision stipulates not to perform blood 
tests on animals with unconfirmed infection. 
Monte-Carlo simulations were carried out to estimate the impact of partial culling on the risk 
of reappearance of bTB on the same farm. In general, it can be said that partial culling will 
increase the risk of re-emergence of bTB on the same farm. Indeed, partial culling will lead to 
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a reduction in the number of infected animals but, due to the possible presence of false 
negatives, there is a chance that infected animals will be detected at subsequent controls of 
the farm (depending on the sensitivity of the test, the number of animals present, the number 
of false negatives left behind, etc.). To avoid this, it is recommended to apply partial culling 
only twice on an outbreak farm. In case of a third, consecutive, outbreak in a herd, complete 
culling of the herd is recommended.  
In case all animals on a confirmed hearth are culled, no samples are currently taken from the 
animals for diagnosis of bTB. However, it is recommended to do so anyway as this can provide 
important insights regarding the infection rate on an outbreak herd. 

5. What are the risks posed by other susceptible animal species present on an infected farm for 
maintaining the infection cycle and what measures can be recommended for those species? 
Given the limited time frame for issuing this opinion, the Scientific Committee, in consultation 
with the opinion requesters, limited the answer to this question to the following animal 
species/animal categories: companion animals (dogs and cats), small ruminants (sheep and 
goats) and horses. These animal species also pose the highest risk for maintaining the infection 
cycle of bTB on cattle farms under Belgian conditions. 
A review of the data in the scientific literature regarding potential diagnostic tests in the animal 
species concerned is presented. A number of diagnostic tests show potential for the diagnosis 
of bTB. Although progress has been made in the performance of diagnostic tests, few 
diagnostic tests have been validated for the diagnosis of bTB in live animals of the animal 
species of interest. Passive surveillance (based on clinical signs) is therefore recommended.  
If animals have been in contact with cattle infected with bTB, a combination of tests is 
recommended on a case-by-case basis, possibly combined with euthanasia. Treatment of 
companion animals infected with tuberculosis is not recommended because of the potential 
transmission to humans, especially in cases of obvious respiratory symptoms. Moreover, the 
prognosis is often unfavourable. Possible measures regarding the treatment of tuberculosis 
infections are listed in the opinion. 

 
The Scientific Committee examined the draft RD and made a number of comments. The main 
comments on the RD and the control programme are as follows: 

• In the context of potentially reduced surveillance on fattening farms (see specific question 1), 
the grazing ban already in force on these farms is highlighted because this grazing ban is an 
important risk-reducing measure in terms of the spread of bTB. Livestock farmers should be 
sensitised to this and given clear recommendations. 

• All suspected bTB in both cattle and other species should be registered in a central database 
that should be consultable by all actors in the control programme. 

• Belgium's approach for the surveillance of all cattle farms using serological tests is highly 
innovative. This approach aims to actively seek out any farms positive for bTB and does not 
aim to prove that the Belgian cattle population is free of bTB. However, the use of serological 
tests in this context has never been applied in terms of bTB control. It is therefore appropriate 
to remain cautious and evaluate this approach already after 1 year. One of the possible 
problems that could arise is the fact that many (false) positive animals and farms are detected. 
This could potentially lead to high costs and lower motivation among actors in the field. If this 
trend is confirmed, there are a number of options to remedy this: 

- establish a risk profile of cattle farms (see Table 3 for risk factors) and test only those 
that have a high risk profile. Of course, legal requirements on surveillance for bTB 
should be met and follow-up of previous outbreaks and follow-up of imported animals 
should not be compromised. 

- consider a farm positive only if more than 1 animal tests positive during the testing 
strategy. 
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Definities en afkortingen 

bTB boviene tuberculose 
IFNγ Interferon gamma 
NTM niet-tuberculeuze Mycobacteriën 
MTC Mycobacterium tuberculosis complex 
SICT single intradermal comparative skin test / vergelijkende intradermale huidtest 
SIT single intradermal skin test / enkelvoudige intradermale huidtest 
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1. Referentietermen 

1.1. Context 

België is sinds 2003 officieel vrij van rundertuberculose (Beschikking 2003/467/EG). Om zijn statuut te 
behouden, organiseert België een door het FAVV gecoördineerd bewakingsprogramma in 
samenwerking met de erkende dierengezondheidsverenigingen. 
 
De principes van het bewakingsprogramma dat in januari 2021 van start is gegaan en die gebaseerd 
zijn op twee adviezen die het Wetenschappelijk Comité heeft uitgebracht (advies 12-2016 en 08-2019), 
zijn in het nieuwe ontwerpbesluit opgenomen. In grote lijnen bestaat het bewakingsprogramma uit de 
volgende componenten: 

1. De IFNγ-test is de officiële test die de tuberculinatie vervangt om de vrije status te behouden; 
2. Het bewakingsprogramma bestaat uit verschillende onderdelen die gebaseerd zijn op: 

i. of serologische testen (ELISA -testen), 
ii. of ELISA-testen gecombineerd met IFNγ-testen; 

3. Een positieve ELISA-test wordt bevestigd door een Enferplex-test. 
4. Een IFNγ-test bestaat uit twee stimulaties waarvan de resultaten in combinatie met de 

resultaten van de ELISA-test het mogelijk maken om een rund al dan niet 'verdacht' te 
verklaren van infectie met tuberculose; 

5. Een rund verdacht van infectie met tuberculose wordt geslacht en ondergaat bacteriologische 
testen (PCR en kweek). 

 
Sinds 21 april 2021 is verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 
2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde besluiten op 
het gebied van de diergezondheid (de nieuwe dierengezondheidswet - AHL) van toepassing.  
De gedelegeerde verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling 
van verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor 
bewaking, uitroeiingsprogramma’s en "ziektevrije" status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten 
en nieuwe ziekten bevat specifieke bepalingen voor de bestrijding van rundertuberculose. 
Deze verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing op het Belgische recht.  
 
Bovendien is het koninklijk besluit van 17 januari 2021 betreffende de bestrijding van 
rundertuberculose nu sinds meer dan een jaar van toepassing, wat een aantal leemten of 
onnauwkeurigheden aan het licht heeft gebracht. 
Bijgevolg moet de Belgische wetgeving inzake de bestrijding van rundertuberculose worden 
aangepast. 
 
Het ontwerp van koninklijk besluit houdt zowel rekening met de aanpassingen betreffende de 
bepalingen van de AHL en haar gedelegeerde handelingen, alsook met de ervaring die sinds meer dan 
een jaar op het terrein werd opgedaan na de invoering van het nieuwe programma betreffende de 
bestrijding van rundertuberculose.  
 
1.2. Vraagstelling 

Er wordt aan het Wetenschappelijk Comité gevraagd om enerzijds, het ontwerp KB te beoordelen en 
na te gaan of de verschillende maatregelen van dit ontwerpbesluit nog steeds relevant zijn, en 
anderzijds, om een aantal specifieke vragen te onderzoeken die naar aanleiding van de ervaring op het 
terrein of de toepassing van de AHL opdoken: 
 

1. Het ontwerpbesluit voorziet niet in bloedmonsters in afmestbedrijven en ook niet in 
vleeskalverbedrijven, aangezien de dieren bestemd zijn voor het slachthuis.  
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Kan het Wetenschappelijk Comité een advies formuleren over de relevantie van die 
maatregel? Wanneer dienen de maatregelen in een afmestbedrijf opgeheven te worden? Wat 
dient er met de mest te gebeuren? 

 
2. De interpretatie van de resultaten van de IFNγ-testen leidt tot verwarring op het terrein. De 

IFNγ MixEC-test vervult zijn rol als bevestigingstest niet.  
Kan het wetenschappelijk Comité een rooster voorstellen voor het interpreteren van de 
resultaten of het gebruikte rooster bevestigen (bijlage 2)? 

 
3. Ingevoerde runderen vanuit een niet-tuberculosevrij gebied worden gedurende 3 jaar 

opgevolgd. De administratie vroeg zich af waarom de runderen geen 5 jaar worden opgevolgd 
zoals nu gebeurt voor de opvolging van runderen in oude haarden, of een opvolging van één 
jaar? 

 
4. De haarden worden momenteel volledig geruimd. De gedelegeerde verordening (EU) 

2020/689 voorziet in de verwijdering van runderen met een bevestigde besmetting en 
runderen die positief gereageerd hebben op een IFNγ-test. De resterende runderen moeten 2 
IFNγ-testen ondergaan, respectievelijk na 2 en 4 maanden volgend op de verwijdering van 
besmette runderen of runderen met een positieve IFNγ-test. 
De kosten voor vergoeding in geval van een volledige slachting zijn zeer hoog voor het Fonds. 
In zijn advies van 08-2019 beveelt het Wetenschappelijk Comité een volledige slachting aan. 
Geldt deze aanbeveling nog steeds of kunnen gedeeltelijke slachtingen overwogen worden, en 
zo ja onder welke voorwaarden? 
Als stamping out van toepassing blijft, bepaalt het ontwerp van besluit om geen bloedtesten 
uit te voeren op dieren met een niet bevestigde besmetting. 

 
5. Wat zijn de risico’s van andere vatbare diersoorten die op een besmet bedrijf aanwezig zijn 

voor het onderhouden van de infectiecyclus en welke maatregelen kunnen voor die 
diersoorten worden aanbevolen? 

 
1.3. Wettelijke bepalingen 

De relevante basiswetgeving is de volgende: 
 
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende 
overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde besluiten op het gebied van de 
diergezondheid 
 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/689 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling 
van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor 
bewaking, uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen 
ziekten en nieuwe ziekten 
 
Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 
 
Wet van 23 maart 1998 betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de 
kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten 
 
Wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde 
 
Koninklijk besluit van 17 januari 2021 betreffende de bestrijding van rundertuberculose 
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Koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de bewaking van tuberculose bij paarden, 
schapen en geiten die rauwe melk en colostrum produceren voor menselijke consumptie en bij geiten 
die samen met runderen worden gehouden 
 
Koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop 
of ruiling van huisdieren 
 
1.4. Methode 

Deze risicobeoordeling werd uitgevoerd op basis van expertopinie en op basis van de beschikbare 
gegevens in de wetenschappelijke literatuur. 
 
 
Overwegende de besprekingen tijdens de werkgroepvergaderingen van 26 april 2022, 19 mei 2022, 21 
juni 2022 en 30 juni 2022 en de plenaire zitting van het Wetenschappelijk Comité van 23 september 
2022, 
 
 

geeft het Wetenschappelijk Comité het volgend advies: 
 
 
2. Rundertuberculose 

Rundertuberculose wordt veroorzaakt door Mycobacterium bovis (M. bovis), dat behoort tot het 
Mycobacterium tuberculosis complex (MTC). Leden van dit complex kunnen tuberculose induceren bij 
dieren en mensen. De belangrijkste soorten van het complex zijn Mycobacterium bovis, 
Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium caprae en Mycobacterium canetti. M. bovis is een 
intracellulaire bacterie. De doelwitcellen zijn macrofagen en monocytaire cellen. 
De ziekte wordt meestal gekenmerkt door de vorming van nodulaire granulomen, tuberkels genoemd. 
Hoewel gewoonlijk omschreven als een chronische ziekte, kan rundertuberculose soms een meer 
acuut verloop kennen. Alle lichaamsweefsels kunnen worden aangetast, maar laesies worden het 
vaakst waargenomen in de lymfeklieren (vooral in de kop en de borstkas), de longen, de ingewanden, 
de lever, de milt, het borstvlies en buikvlies. 
In vele gevallen is het verloop van de infectie chronisch en kunnen klinische symptomen uitblijven, 
zelfs in gevorderde gevallen wanneer vele organen betrokken kunnen zijn. Wanneer symptomen 
aanwezig zijn, variëren de klinische verschijnselen; de betrokkenheid van de longen kan zich 
manifesteren door hoest, die kan worden geïnduceerd door veranderingen in temperatuur of manuele 
druk op de trachea. Dyspneu en andere tekenen van laaggradige longontsteking zijn ook een 
aanwijzing voor longinfectie. In gevorderde gevallen zijn de lymfeklieren vaak sterk vergroot en kunnen 
de doorgang van luchtwegen, het spijsverteringskanaal of bloedvaten blokkeren. Lymfeklieren in het 
hoofd en de nek kunnen zichtbaar aangetast worden en soms openbarsten en draineren. 
Betrokkenheid van het spijsverteringskanaal uit zich in sommige gevallen door intermitterende diarree 
en constipatie. Extreme vermagering en acute ademhalingsmoeilijkheden kunnen optreden tijdens de 
eindstadia van tuberculose. Er kunnen ook laesies aan de vrouwelijke genitaliën voorkomen. 
Mannelijke genitaliën zijn zelden betrokken. 
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Bij lijkschouwing worden tuberkels het vaakst gezien in bronchiale, mediastinale, retropharyngeale en 
portale lymfeknopen. Bovendien zijn de longen, lever, milt en de oppervlakken van lichaamsholten 
vaak aangetast. Vroege nodulaire pulmonale laesies kunnen vaak worden gedetecteerd door palpatie. 
De laesies zijn meestal niet reukloos. Ook andere anatomische plaatsen kunnen geïnfecteerd zijn en 
moeten worden onderzocht. 
Rundertuberculose is een belangrijke zoönose en besmetting van de mens vindt vooral plaats door 
consumptie van rauwe melk en producten van rauwe melk, maar de ziekte kan ook via de lucht worden 
overgedragen bij nauw contact met besmette dieren. Rundertuberculose werd bij de mens vastgesteld 
in de meeste landen waar isolaten van mycobacteriën van menselijke patiënten volledig 
gekarakteriseerd zijn. De incidentie van pulmonale tuberculose veroorzaakt door M. bovis is hoger bij 
werknemers van boerderijen en slachthuizen dan bij stadsinwoners (beroepsziekte). De overdracht 
van M. bovis op de mens via melk en melkproducten wordt vermeden door pasteurisatie van de melk.  
Hoewel runderen worden beschouwd als de echte gastheren van M. bovis, is de ziekte vastgesteld bij 
veel gedomesticeerde en niet-gedomesticeerde dieren: buffels, bizons, schapen, geiten, 
paardachtigen, kamelen, varkens, wilde zwijnen, herten, antilopen, honden, katten, vossen, nertsen, 
dassen, fretten, ratten, primaten, kameelachtigen uit de Nieuwe Wereld (lama's, alpaca's, vicuña's, 
guanaco's), kudoes, elanden, tapirs, elanden, olifanten, sitatungas, oryxen, addaxen, neushoorns, 
buidelratten, grondeekhoorns, otters, zeehonden, hazen, mollen, wasberen, coyotes en verschillende 
katachtige roofdieren waaronder leeuwen, tijgers, luipaarden en lynxen (De Lisle et al., 2001; O'Reilly 
& Daborn, 1995). 
De rigoureuze toepassing van tuberculinetests en het ruimen van positief reagerende runderen heeft 
de M. bovis infectie bij landbouwhuisdierpopulaties in sommige landen geëlimineerd, maar deze "test 
en slacht" strategie is niet overal succesvol geweest. Uitgebreid onderzoek naar sporadische terugkeer 
van M. bovis heeft aangetoond dat er in sommige landen reservoirs bij wilde dieren bestaan die als 
infectiebron voor runderen kunnen fungeren, herten en ander vee. Het risico dat deze 
infectiereservoirs vormen voor huisdieren en de mens is zeer variabel, afhankelijk van de specifieke 
epidemiologische situatie (Corner, 2006; Morris et al., 1994). De opsporing van infectie bij een in het 
wild levende populatie vereist bacteriologisch onderzoek of het gebruik van een gevalideerde 
testmethode voor de betrokken soort (de tuberculinetest is niet doeltreffend bij alle soorten) samen 
met epidemiologische analyse. De das (Meles meles) in het Verenigd Koninkrijk (Wilesmith, 1991) en 
de Republiek Ierland (O'Reilly & Daborn, 1995), wilde zwijnen (Sus scrofa) in Spanje (Naranjo, 2008), 
het edelhert (Cervus elaphus) in Frankrijk (Zanella et al., 2008), de brushtail possum (Trichosurus 
vulpecula) in Nieuw-Zeeland (Animal Health Division (Nieuw-Zeeland), 1986), en verscheidene in het 
wild levende soorten in Afrika zijn wilde diersoorten die een M. bovis-infectie van gedomesticeerd vee 
in stand kunnen houden. De bestrijding van de overdracht van in het wild levende dieren op 
landbouwhuisdieren is complex en berust tot dusver op de vermindering of uitroeiing van de besmette 
populatie in het wild levende dieren. Het gebruik van vaccinatie om de ziekte bij sommige soorten 
onder controle te houden, wordt nog steeds onderzocht. 
 
3. Historiek van de bestrijding van rundertuberculose in België 

In België is rundertuberculose gedurende vele jaren endemisch geweest. Om een land officieel vrij van 
rundertuberculose te verklaren, legde Richtlijn 64/432/EEG sinds 1964 de volgende voorwaarden op: 
“het aantal rundveebeslagen waarvan werd bevestigd dat zĳ met tuberculose besmet zĳn, bedroeg in 
de laatste zes jaar op geen enkel moment meer dan 0,1 % van alle beslagen en sedert zes jaar is ten 
minste 99,9 % van de beslagen elk jaar officieel tuberculosevrĳ verklaard”. Nadien werden deze 
voorwaarden aangevuld met de verplichting om een identificatiesysteem toe te passen dat toelaat om 
het beslag van oorsprong van ieder rund te identificeren.  
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In België werden de Verbonden voor dierziektebestrijding er destijds mee belast om samen met de 
erkende dierenartsen jaarlijkse campagnes ter opsporing van tuberculose te organiseren in alle 
rundveebeslagen. Deze bestonden uit een intradermale tuberculinatie uitgevoerd door een erkende 
dierenarts in ieder rundveebeslag bij alle runderen ouder dan zes weken. Een dier werd beschouwd 
als besmet met tuberculose als het klinische symptomen van tuberculose vertoonde (bijvoorbeeld 
tuberculeuze mastitis) of als het dier positief reageerde op een enkelvoudige intradermale 
tuberculinatie of een vergelijkende intradermale tuberculinatie wanneer de enkelvoudige 
intradermale tuberculinatie twijfelachtig bleek.  Met tuberculose besmette runderen werden geslacht 
en de veehouders werden vergoed voor deze dieren. Het slachten en vergoeden van andere runderen 
van het beslag was enkel mogelijk op verzoek van de rundveehouder en mits het akkoord van de 
Minister.  Beweiding, deelname aan verzamelingen en het in de handel brengen van runderen waren 
verboden. De levering van melk of zuivelproducten aan de consument of aan de zuivelfabriek was ook 
verboden. 
Tegelijkertijd met deze jaarlijkse screeningcampagnes, moesten runderen die bestemd waren om in 
een beslag te worden binnengebracht een enkelvoudige intradermale tuberculinatie ondergaan, met 
negatief resultaat, alvorens te worden binnengebracht in het beslag. Bovendien moest iedere 
verdenking van tuberculose onmiddellijk worden gemeld aan de inspecteur-dierenarts. 
Aanvullend daarop, moest in het slachthuis toezicht worden gehouden tijdens de post-mortemkeuring 
van alle geslachte runderen. Tijdens deze keuring werd gezocht naar verdachte letsels die wijzen op 
tuberculose en deze werden opgestuurd naar het nationaal referentielaboratorium (vroeger CODA: 
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie) om op kweek te worden gezet met het 
oog op de eventuele isolatie van Mycobacterium bovis. Deze bestrijdingsmaatregelen werden 
gehandhaafd in België totdat het aantal jaarlijks vastgestelde haarden van rundertuberculose 
overeenstemde met de criteria opgenomen in Richtlijn 64/432/EEG  die toelaten om een land officieel 
vrij van rundertuberculose te verklaren.  
Dankzij dit alles werd België in 2003 officieel vrij van rundertuberculose verklaard door de Europese 
Commissie (Beschikking 2003/467/EG). 
Dankzij deze nieuwe status kon België vanaf 2002 zijn tuberculosebestrijdingsprogramma aanpassen.  
Vanuit die optiek werd elk jaar een risicoanalyse uitgevoerd om de beslagen te identificeren die risico 
lopen op tuberculose of die mogelijk besmet geraakt zijn met tuberculose. Tijdens de jaarlijkse 
screeningcampagne werden oude haarden van tuberculose waarin een gedeeltelijke slachting werd 
uitgevoerd gedurende 5 jaar opgevolgd. Contactbedrijven van oude haarden werden gedurende 5 jaar 
jaarlijks opgevolgd. Maar vanaf januari 2016 werden deze bedrijven ook gedurende 5 jaar om het 
andere jaar gecontroleerd. Hierbij kwam nog de opvolging van bedrijven die melk of zuivelproducten 
rechtstreeks verkopen. De controle aan de hand van intradermale tuberculinatie van runderen die 
bestemd zijn om te worden binnengebracht in een beslag, alsook het opsporen van verdachte letsels 
van tuberculose in het slachthuis, bleven wel behouden. 
Sinds 2003 worden echter regelmatig een beperkt aantal haarden van rundertuberculose vastgesteld 
in België, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:  
 
Tabel 1. Evolutie van het aantal haarden van rundertuberculose in België 

Jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Aantal 
haarden 

7 8 5 8 5 12 2 0 1 

 
Jaar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Aantal 
haarden 

1 9 0 3 2 5 6 0 1 5 

 
Het merendeel van deze haarden zijn vastgesteld naar aanleiding van de analyse van verdachte letsels 
in het slachthuis. 
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In 2016 heeft het Wetenschappelijk Comité van het FAVV een advies uitgebracht dat bestemd was om 
het bewakingsprogramma voor rundertuberculose in België te evalueren (Advies 12/2016). Er werden 
verbeterpistes voorgesteld in de vorm van aanbevelingen. Deze aanbevelingen houden rekening met 
de wetenschappelijke voortuitgang en de behoeften/vaststellingen op het terrein.   
Een eerste aanbeveling is in werking getreden in 2018: naast de methode om M. bovis te isoleren door 
middel van het op kweek zetten, worden ook tests ter opsporing van genetische sequenties (PCR, 
polymerase chain reaction) uitgevoerd.  Deze methode laat toe om binnen enkele dagen een 
analyseresultaat te bekomen, terwijl bij het op kweek zetten het tot acht weken kan duren om M. 
bovis te isoleren.  
Een tweede aanbeveling is in werking getreden in 2021: de intradermale tuberculinatie werd 
vervangen door de gamma-interferontest (INFy).  Deze wordt uitgevoerd op een volbloedmonster 
genomen door een erkende dierenarts tijdens één enkel bezoek. Dankzij het gebruik van deze nieuwe 
test kan de erkende dierenarts een beroep doen op het laboratorium voor het aflezen van het 
testresultaat eerder dan een cutimeter te gebruiken, waarbij het dier enkele dagen na de intradermale 
tuberculinatie opnieuw moeten worden gefixeerd, wat niet altijd gemakkelijk is.  Deze nieuwe test 
vermindert ook de druk die de veehouder kan uitoefenen op de dierenarts. De logistieke middelen om 
het volbloed naar het laboratorium te brengen binnen een korte termijn (minder dan 8 uur) moeten 
echter worden beheerst.  
Wanneer een rund positief reageert op deze test, wordt het, na een bevestigingsprocedure, als TBC-
verdacht verklaard en geslacht. Het dier wordt als besmet met tuberculose verklaard wanneer de 
kweek of de PCR-test op de in het slachthuis bemonsterde organen positief is. Wanneer een met 
tuberculose besmet rund wordt ontdekt in een beslag, dan wordt dit beslag tot tuberculosehaard 
verklaard.  In dat geval worden alle runderen van het beslag op bevel geslacht en wordt de 
rundveehouder vergoed voor deze dieren. Een gedeeltelijke slachting blijft mogelijk als uit het 
epidemiologisch onderzoek blijkt dat slechts een deel van het beslag besmet kan zijn. Er werd geen 
enkele gedeeltelijke slachting uitgevoerd in de 6 haarden van rundertuberculose die in 2020 en 2021 
werden verklaard. 
Dit toezicht wordt aangevuld met een serologische monitoring die wordt uitgevoerd door middel van 
een ELISA-test op bloedmonsters die zijn genomen in het kader van de IBR-monitoring. Bij een positief 
resultaat voor deze test, moet dit resultaat worden gevalideerd door middel van een 
bevestigingsprocedure.  In 2021 werd een haard van rundertuberculose ontdekt in het kader van deze 
monitoring. 
De testen ter opsporing van tuberculose die werden uitgevoerd bij het binnenbrengen van een rund 
in een beslag zijn echter bijna volledig verleden tijd. Enkel runderen die afkomstig zijn uit landen die 
niet officieel vrij zijn van tuberculose worden nog getest alvorens zij in een beslag worden 
binnengebracht. Vervolgens worden zij ieder jaar getest en dit gedurende de drie jaar nadat zij werden 
binnengebracht in het beslag. Een klinisch onderzoek blijft behouden bij het binnenbrengen van een 
rund in een beslag dankzij de verplichting om dit rund te testen in het kader van de IBR-bestrijding.  
De systematische opvolging van bedrijven die melk of zuivelproducten rechtstreeks verkopen, wordt 
achterwege gelaten. In april 2021 wordt Richtlijn 64/432/EEG opgeheven. Een nieuwe 
diergezondheidwet trad op dat moment in werking op Europees niveau. Bioveiligheid speelt daarin 
een belangrijke rol.  Deze wet houdt ook rekening met de rol die andere in de lijst opgenomen 
diersoorten (schapen, geiten, kameelachtigen en hertachtigen) spelen in de bestrijding van 
rundertuberculose.  Nieuwe aanpassingen van onze nationale wetgeving zijn vereist om te voldoen 
aan deze nieuwe Europese reglementering.  Deze nationale wetgeving zal ook rekening moeten 
houden met de ervaring die werd verworven sinds de aanpassingen aan het plan ter bestrijding van 
rundertuberculose in 2021. 
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4. Sensitiviteit en specificiteit van ante mortem en post mortem diagnostische 
testen voor bTB 

Nuñez-Garcia et al. (2018) gaven een overzicht van de verschillende diagnostische testen voor bTB bij 
runderen en hun kenmerken op het vlak van sensitiviteit (figuur 1) en specificiteit (figuur 2) op basis 
van een meta-analyse. 
 
Figuur 1. Resultaten van een meta-analyse van de sensitiviteit van diagnostische testen voor bTB bij 

runderen (naar Nuñez-Garcia et al., 2018) 

 
 
Figuur 2. Resultaten van een meta-analyse van de specificiteit van diagnostische testen voor bTB bij 

runderen (naar Nuñez-Garcia et al., 2018) 
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4.1. IFNγ test  

Faye et al. (2011) berekenden een specificiteit van 95,9% [93,8-97,5] voor de IFNγ test uitgevoerd op 
472 dieren afkomstig van 10 bTB-vrije beslagen, gedurende meer dan 10 jaar in Frankrijk. 
 
4.1.1. Specifieke antigenen voor de IFNγ test: ESAT-6/CFP-10 en “MixEC” 

Expressie van CFP-10 en ESAT-6 eiwitten kon niet alleen bij M. bovis worden gedetecteerd maar ook 
bij M. kansasii en M. persicum. Deze vaststelling zorgt er voor dat de specificiteit van de IFNγ-test op 
basis van deze 2 antigenen niet 100% is. Een doeltreffend tuberculosebestrijdingsprogramma op basis 
van de IFNγ-test en de tuberculine huidtest is afhankelijk van verdere monitoring en karakterisering 
van niet-tuberculeuze Mycobacteriën (NTM) in een runderpopulatie (Scherrer et al., 2019). 
De samenstelling van de peptide “MixEC” is commercieel beschikbaar 
(https://www.thermofisher.com/document-connect/document-
connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FGSD%2FFlyers%2Fbovigam-tb-
stimulation-antigens-flyer.pdf). Momenteel zijn er 2 commerciële testen beschikbaar die gebruikt 
maken van een peptidenmix: 

- Applied Biosystems™ BOVIGAM™ PC-EC: Eerste commercieel verkrijgbare peptidecocktail op 
basis van de AHVLA ESAT-6 en CFP-10 antigenen. 
Gebruikt in nationale bTB-programma's (UK en Frankrijk). Gebruik gerapporteerd in een 
recente Franse publicatie (Praud et al., 2019). Van belang is dat de IFNγ MixEC alleen is 
uitgevoerd na een niet-negatieve intradermale huidtest. De IFNγ test op basis van MixEC-
antigenen kan een nuttig alternatief zijn voor de vergelijkende intradermale huidtest (SICT), 
om blokkering van verdachte bedrijven te verkorten zonder de detectie van bTB te 
verminderen. 

- Applied Biosystems™ BOVIGAM™ PC-HP Stimulation Antigen: Antigeencocktail met peptiden 
afgeleid van ESAT-6, CFP-10 en 4 bijkomende mycobacteriële genen (inclusief Rv-3615c). 
Peptiden afgeleid van ESAT-6, CFP-10 en Rv-3615c werden in één publicatie geëvalueerd (in 
vergelijking met een huidtest die met hetzelfde antigeen is uitgevoerd) (Casal et al., 2012). De 
tests werden uitgevoerd in bedrijven waar infectie met M. bovis is gedocumenteerd. De IFNγ 
test detecteerde 60,9% van de dieren wanneer stimulatie werd uitgevoerd met runder PPD, 
maar daalde tot 52,2% wanneer stimulatie werd uitgevoerd met de peptidencocktail en tot 
47,8% wanneer stimulatie werd uitgevoerd met de proteïnecocktail. 
Belangrijk is dat deze test niet is gebruikt bij bTB-vrije beslagen in bTB-vrije landen voor het 
behoud van de bTB-vrije status. 

 
4.1.2. Commerciële IFNγ Testen 

Twee Bovigam en de ID Screen commerciële Interferon-γ Assays (met PPDA/PPDB) zijn getest in 
Zwitserland (bTB-vrije runderpopulatie in een bTB-vrij land). De resultaten werden geanalyseerd op 
basis van specificiteit, de gebruikte commerciële kit en de vertraging in stimulatie van het volbloed 
(Ghielmetti et al., 2021). De specificiteit varieerde van 70% tot 97%, afhankelijk van de gebruikte kits 
en de cut-off. Er kan dus een groot aantal vals-positieve reacties worden verwacht. Er werden 
significante verschillen in het percentage vals-positieve resultaten gevonden tussen de twee Bovigam-
testen en tussen Bovigam 2G en ID Screen. Monsters die na 6 uur werden getest hadden, in vergelijking 
met een uitgestelde stimulatietijd van 22-24 uur, een grotere kans op een vals-positief testresultaat 
met een OR van 3,9 (95% CI 2,7-5,6). 
 
 
 
 
 
 

https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FGSD%2FFlyers%2Fbovigam-tb-stimulation-antigens-flyer.pdf
https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FGSD%2FFlyers%2Fbovigam-tb-stimulation-antigens-flyer.pdf
https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets%2FGSD%2FFlyers%2Fbovigam-tb-stimulation-antigens-flyer.pdf
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4.2. Serologische testen 

Detectie van serumantilichamen kan een aanvullend diagnostisch instrument zijn bij de bestrijding van 
tuberculose bij dieren, vooral in systemen met meerdere gastheren.  
De sensitiviteit van verschillende ELISA's (waaronder de IDDEX M. bovis Ab test die momenteel in 
België wordt gebruikt) is beoordeeld. De verkregen resultaten wijzen erop dat serologie kan worden 
opgenomen als aanvullend instrument voor de diagnose van rundertuberculose (Casal et al., 2017). 
De specificiteit is onlangs geëvalueerd in verschillende gastheersoorten met gebruikmaking van 
verschillende cut-offs met een niet-commerciële ELISA (P22 ELISA, hoofdzakelijk bestaande uit 
celoppervlak-eiwitten MPB70 en MPB8). Bij runderen varieerde de specificiteit van 92,5% (IC95% 90,7-
94) tot 99,4% (IC95% 98,3-99,8), afhankelijk van de gebruikte cut-off en de herkomst van de monsters 
(Spanje of Noorwegen). Geconcludeerd werd dat deze ELISA, dankzij de uitstekende specificiteit bij 
varkens en de aanvaardbare specificiteit bij runderen en schapen, een geschikte optie kan zijn voor 
TB-screening op kudde niveau, vooral in officieel bTB-vrije landen (Infantes-Lorenzo, 2019). 
In België wordt na een positieve ELISA test bij een rund steeds een Enferplex test uitgevoerd als 
bevestigingstest. De Enferplex-methode is een variant van de traditionele ELISA-techniek waarbij 
verschillende antigenen afzonderlijk in één putje (well) worden gedeponeerd. Na incubatie van de te 
analyseren sera en het wassen wordt een chemiluminescent secundair antilichaam toegevoegd om de 
antilichaam-antigeenbinding aan te tonen. Het chemiluminescente signaal van de verschillende wells 
worden vervolgens opgevangen door een beeldvormingssysteem en geanalyseerd door een bijhorend 
softwareprogramma. De Enferplex test heeft doorgaans een hogere specificiteit dan de ELISA, al is dit 
uiteraard afhankelijk van de gebruikte ‘cut-off’ (= het aantal antigenen waarvoor antilichamen worden 
gedetecteerd). 
Belangrijk is dat er geen gepubliceerde informatie is over bTB-serologie als methode om de 
afwezigheid van bTB in een regio of een land aan te tonen. 
 
4.3. Welke gevolgen heeft deze informatie voor de teststrategie in België? 

IFNγ test strategie 
De IFNγ test is tot dusver gebruikt als bevestigingstest na een positieve/twijfelachtige huidtest. Het 
gecombineerde gebruik van PPDA- en PPDB-antigenen ontbeert specificiteit en daarom zijn ESAT-
6/CFP-10 als meer specifieke antigenen gedefinieerd. Deze antigenen zijn commercieel beschikbaar in 
de MixEC-antigenen (Thermofisher, zie hierboven) en het gebruik ervan is in Frankrijk aanbevolen na 
een niet-negatieve huidtestreactie om de certificering te versnellen (d.w.z. IFNγ test op dag 3 na een 
niet-negatieve huidtest in vergelijking met dag 42 voor de vergelijkende huidtest).  
Er dient opgemerkt dat deze antigenen ook worden aangetroffen in sommige NTM en dat daarom nog 
steeds vals-positieve resultaten kunnen worden verwacht. 
In België is besloten de intradermale huidtest niet meer te gebruiken en te vertrouwen op IFNγ 
PPDA/PPDB als screeningstest en IFNγ MixEC als bevestigingstest. Deze strategie is tot dusver niet 
gedocumenteerd in de wetenschappelijke literatuur. Deze strategie is dus innovatief en moet worden 
gevalideerd.  
Er werden in België reeds voorlopige resultaten met de IFNγ test verkregen bij 6232 dieren, behorend 
tot 51 contact-boerderijen van 2 bTB haarden. Tot dusver zijn al deze bedrijven als bTB-negatief 
geklasseerd en zij zullen nog een jaar lang van nabij worden gevolgd. 
De resultaten kunnen als volgt worden samengevat: 

- 30 dieren in 19 beslagen zijn als niet-negatief beoordeeld door de IFNγ PPDA/PPDB 
- Hiervan zijn 10 dieren in 6 beslagen als niet-negatief geclassificeerd door de IFN MixEC 
- Geen van deze 10 dieren vertoonde bTB-laesies in het slachthuis 

Er moeten conclusies worden getrokken ten aanzien van de te testen populatie wanneer de IFNγ test 
op een nog grotere schaal zal worden toegepast in de nabije toekomst. 
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ID Screen test 
In Zwitserland (bTB-vrij land) blijkt uit gepubliceerde gegevens een toename van vals-positieve 
resultaten (met IFNγ PPDA/PPDB) in vergelijking met het gebruik van dezelfde antigenen met de 
Bovigam-kit. Tot dusver zijn er geen aanwijzingen dat dit in België het geval is. 
Er zijn geen gepubliceerde gegevens over het gebruik van de ID-screenkit met het MixEC-antigeen. 
 
Serologie 
Gegevens gegenereerd in België in de 51 hierboven vermelde contactbeslagen, zullen geanalyseerd 
worden. 
Dit zal toelaten een teststrategie te valideren die bestaat uit het gebruik van bTB-serologie als 
screeningtest gevolgd door IFNγ MixEC als bevestigingstest voor runderen die positief testen op 
serologie. 
 
5. Antwoord op specifieke vragen 

1. Het ontwerpbesluit voorziet niet in bloedmonsters in afmestbedrijven en ook niet in 
vleeskalverbedrijven, aangezien de dieren bestemd zijn voor het slachthuis.  
Kan het Wetenschappelijk Comité een advies formuleren over de relevantie van die maatregel? 
Wanneer dienen de maatregelen in een afmestbedrijf opgeheven te worden? Wat dient er met de 
mest te gebeuren? 

In het kader van de risicobeoordeling i.v.m. afmestbedrijven, is het belangrijk om de nationale context 
te beschrijven. Er zijn twee soorten afmestbedrijven geregistreerd, waarvoor de volgende 2 definities 
uit het KB IBR komen:  

• Afmestbedrijf: bedrijf, andere dan een vleeskalverhouderij, waar alleen runderen aanwezig 
zijn met het oog op hun vetmesting en waar de verhouding tussen het aantal geboortes en het 
aantal vrouwelijke dieren kleiner is dan 0,05. 

• Vleeskalverbedrijf: een bedrijf waarin de runderen die tot het beslag behoren, geregistreerd 
zijn in SANITEL met een specifiek en onomkeerbare status van vleeskalf.   

Op 26/04/2022: 
• 315 afmestbedrijven zijn geregistreerd in Sanitel. Deze bedrijven tellen in totaal 39.816 dieren 

met gemiddeld 126 dieren per bedrijf.  Hieronder volgt een gedetailleerde uitsplitsing per 
leeftijdscategorie van de zuivere afmestbedrijven.  

 
Tabel 2. Beschrijving van de afmestbedrijven in België 
 Totaal Gemiddelde/beslag 
Totaal aantal runderen 39.816 126,4 
Aantal runderen ouder dan 6 weken 39.775 126,3 
Aantal runderen ouder dan 12 maanden 33.767 107,2 
Aantal runderen ouder dan 24 maanden 8.618 27,36 
Aantal vrouwelijke dieren ouder dan 24 maanden 6.961 22,1 
Aantal mannelijke dieren ouder dan 24 maanden 1.657 5,26 

 
• 226 vleeskalverenbedrijven zijn geregistreerd in Sanitel. Deze bedrijven zijn goed voor een 

totaal van 162.355 dieren met gemiddeld 722 dieren per bedrijf.  
 
Dieren die aanwezig zijn op een afmestbedrijf en op een vleeskalverbedrijf worden in principe steeds 
op relatief korte termijn naar het slachthuis gebracht waar ze een post-mortem keuring zullen 
ondergaan aan de slachtlijn. In haar advies 12-2016 heeft het Wetenschappelijk Comité echter 
aangetoond dat de sensitiviteit van deze post-mortem keuring voor wat betreft detectie van bTB laag 
is.  
Gezien de jonge leeftijd van vleeskalveren en het reële risico van aspecifieke reacties (vals positief) 
met de IFNγ test (Plattner et al., 2009; Plattner and Hostetter, 2011; Welsh et al., 2002) kan het 
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Wetenschappelijk Comité akkoord gaan om geen ante-mortem bewaking bij vleeskalveren meer uit te 
voeren.  
Voor wat betreft afmestbedrijven stelt het Comité voor om de bewaking te beperken tot de 
diercategorie met het grootse risico: In de literatuur wordt leeftijd als een belangrijke individuele 
risicofactor omschreven voor bTB infectie (Humblet et al., 2009). Daarnaast hebben oudere dieren ook 
meer kans om klinische symptomen en actieve letsels te vertonen indien ze positief zijn voor bTB. 
Daarom stelt het Comité voor om de ante-mortem bewaking met behulp van serologie en de IFNγ test 
in afmestbedrijven te beperken tot vrouwelijke runderen van meer dan 24 maand ouderdom.  
Dieren die aanwezig zijn op een vleeskalverbedrijf of een afmestbedrijf en die contact hebben gehad 
met een haard en/of een verdacht dier moeten echter steeds, ongeacht hun leeftijd, een diagnostische 
test ondergaan om hun infectiestatus te kunnen bepalen. 
 
Voor wat betreft het opheffen van de maatregelen na diagnose van een bTB infectie kunnen er zich 2 
mogelijke scenario’s voordoen:  

- Partiële afslachting van positieve dieren en bloedname van alle andere dieren. Zoals verder 
kan worden gelezen in het antwoord op vraag 4 zijn er aan deze strategie risico’s 
verbonden: Sommige dieren kunnen een vals negatieve test afleggen waardoor de infectie 
sluimerend aanwezig blijft. Er wordt daarom aangeraden om partiële afslachting slechts 
maximaal 2 maal toe te passen op een haard. Een derde, opeenvolgende, tot haard 
verklaring van een beslag, zal aanleiding geven tot volledige afslachting van het beslag. 

- Volledige afslachting van alle dieren. Na reinigen en desinfecteren van de haard kunnen er 
terug dieren worden opgezet. 

 
Wat het overleven van M. bovis in mest en drijfmest betreft, wijst de literatuur er onder andere op 
dat: 

- M. bovis langer overleeft in drijfmest dan in vaste gecomposteerde mest (Strauch, 1981) ; 
- M. bovis optimaal overleeft in fecaliën (vochtig milieu, uit het zonlicht) en minimaal wanneer 

het op planten verspreid wordt, aan UV-stralen wordt blootgesteld en wanneer het gedroogd 
wordt (Maddock, 1933, Van Donsel & Larkin, 1977 ; Barbier, 2016) ; 

- M. bovis in mest tot 4 maanden kan overleven onder labo-omstandigheden, tot 171 dagen in 
het duister aan omgevingstemperatuur en tot 176 dagen in mest opgeslagen aan 5° C 
(Dokoupil, 1964) ; 

- M. bovis langer overleeft na bemesting in de herfst/winter op maïs (43 dagen) of hooi (37 
dagen) dan in de lente/zomer (overleving < 3 dagen) (Fine et al. 2011). 

- Barbier et al. (2017) toonden aan dat M. bovis gedurende 150 dagen kan overleven in de 
bodem bij 4°C (zie Tabel 3 en Figuur 3) 
 
Tabel 3. Overleving van M. bovis in 2 types bodem bij 22°C en bij 4°C (naar Barbier et al., 2017) 

  
Figuur 3. Overleving van M. bovis in 2 types bodem bij 22°C en bij 4°C (naar Barbier et al., 

2017) 
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Deze bevindingen komen overeen met eerdere veldstudies die aantoonden dat een lagere 
temperatuur de overlevingstijd van M. bovis verlengde tot 88 dagen. 
Uit onderzoek blijkt dat M. bovis in opgeslagen drijfmest tot 6 maanden kan overleven. Op 
weiden kan M. bovis in runderuitwerpselen tot 2 maanden overleven onder warme zomerse 
omstandigheden en tot 5-6 maanden onder koude winterse omstandigheden. De overleving 
van M. bovis is doorgaans hoger in koele, vochtige, donkere omstandigheden en lager in 
warme, droge, zonnige omstandigheden. https://tbhub.co.uk/wp-
content/uploads/2020/02/AR-factsheet-faeces-and-slurry-120118-1.pdf  
https://www.daera-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/dard/tb-slurry-lit-review.pdf  
 

Voor wat betreft het behandelen van de mest van met tuberculose besmette bedrijven zijn er 3 opties: 
- het stockeren gedurende lange termijn van besmette mest met als doel om het aantal 

pathogenen tot een aanvaardbaar niveau te laten dalen; 
- chemische desinfectie om de aanwezige pathogenen te inactiveren. 
- thermische behandeling van de besmette mest 

 
Stockering van besmette mest gedurende een lange termijn heeft als voordeel niet duur te zijn, 
maar het is een trage methode waarvoor reservoirs nodig zijn met een grote capaciteit, iets 
waarover veel boerderijen niet beschikken. In analogie met het advies 06-2019 wordt er 
aangeraden om zowel drijfmest als vaste mest gedurende minimaal 6 maanden te stockeren. Zoals 
hierboven werd besproken overleeft M. bovis langer in drijfmest dan in vaste gecomposteerde 
mest. Het is aan de bevoegde overheid om te beslissen of vaste mest (stalmest) vroeger kan 
worden vrijgegeven. Belangrijke factor voor wat betreft de duur van de persistentie zijn de 
klimatologische omstandigheden tijdens de stockering (zie ook hoger en figuur 3).  

 
De chemische behandeling van besmette mest is mogelijks een interessant alternatief voor stockering. 
Deze methode is echter moeilijk uit de voeren op drijfmest, gezien de grote volumes en de halfvaste 
aard ervan. Bovendien is de selectie van een doeltreffend biocide niet eenvoudig. Het biocide dient 
immers een bewezen effectiviteit te hebben tegen mycobacteriën, waarvan gekend is dat ze bijzonder 
resistent zijn voor biociden/ontsmettingsmiddelen wegens de zeer lipiden-rijke en hydrofobe 
bacteriële wand (Croshaw, 1971). In tweede instantie dient men zich ervan te vergewissen dat dit 
biocide zijn mycobactericide activiteit in aanwezigheid van organisch materiaal behoudt. Voor veel 
biociden die in de handel gebracht zijn, is de informatie betreffende de mycobactericide activiteit vaak 
niet beschikbaar of werden er tegenstrijdigheden m.b.t. de doeltreffendheid gerapporteerd 
afhankelijk van de experimentele context (Scanlon, 2000). 
In analogie met het advies 06-2019 wordt er aangeraden om ongebluste kalk, calciumcyanamide (20 
kg/m³) of natriumhydroxide (met gebruiksvoorzorgen; 16-30 l/m³ oplossing aan 50% met een 
blootstellingstijd ≥ 7 dagen) te gebruiken voor de chemische behandeling van met mycobacteriën 
besmette mest/drijfmest. Drijfmest kan behandeld worden door natriumhydroxide (idem hierboven)  
 

https://tbhub.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/AR-factsheet-faeces-and-slurry-120118-1.pdf
https://tbhub.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/AR-factsheet-faeces-and-slurry-120118-1.pdf
https://www.daera-ni.gov.uk/sites/default/files/publications/dard/tb-slurry-lit-review.pdf
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of door een waterige oplossing van calciumhydroxide (40 à 60 l/ m3 van een oplossing aan 40% met 
een blootstellingstijd ≥ 7 dagen, eveneens doeltreffend tot -10°C). Chemische producten moeten 
grondig worden opgelost en gelijkmatig in de suspensie worden verdeeld. Krachtig roeren is vereist 
vóór, tijdens en na het toevoegen van het chemische product. Het chemisch product moet 
tegelijkertijd op meerdere locaties aan de inhoud van de opslagtank worden toegevoegd. Omdat 
poedervormige of korrelvormige stoffen moeilijk oplosbaar zijn in mest, wordt het sterk aanbevolen 
om waterige suspensies toe te passen, tenzij er krachtige roerapparatuur beschikbaar is. 
 
Ook een thermische behandeling kan een voldoende inactivatie van mycobacteriën in mest tot stand 
brengen. Deze thermische behandeling kan een behandeling op zich zijn of een gevolg van een 
composterings- of biomethanisatieproces. Belangrijk hierbij is dat deze verhitting onder 
gecontroleerde omstandigheden plaatsvindt waarbij de mest doorheen het volledige volume verhit 
wordt. In geval van een compostering of biomethanisatie is een voorafgaande hygiënisatie van de mest 
gedurende 1 uur bij 70°C aan te bevelen. Voor wat betreft de vereiste temperatuur-tijds combinaties 
voor het verkrijgen van een voldoende veilig eindproduct na deze hygiënisatie kan het volgende 
worden aanbevolen (GDS France, 2020): 

- 55°C gedurende 14 dagen 
- 60°C gedurende 7 dagen 
- 65°C gedurende 3 dagen 

Omwille van de hierboven beschreven omstandigheden zal deze thermische behandeling steeds in 
gespecialiseerde bedrijven dienen te gebeuren. 
 
Voor wat betreft het hanteren en uitrijden van mogelijks besmette mest zijn volgende maatregelen 
belangrijk: 

- Opslag van mest op een plaats die buiten het bereik ligt van dieren; 
- Opslag van vaste mest (stalmest) op een ondoordringbare vloer en zorgvuldig afgedekt om 

compostering mogelijk te maken; 
- Bij het mengen, oppompen en uitrijden van mest moet de nabijheid van dieren worden 

vermeden (risico op overdracht via de lucht); 
- Er moeten ook voorzorgsmaatregelen worden genomen voor het personeel betrokken bij de 

mestverwerking (meer bepaald met betrekking tot risico’s op overdracht via aerosolen); 
- Het uitrijden vermijden bij ongeschikte weersomstandigheden (winderig weer); 
- Bij voorkeur uitrijden bij zonnig weer (effect van UV-stralen); 
- Het uitrijden op beweide weilanden vermijden; 
- Voorkeur voor rechtstreekse bodeminjectie, direct inploegen, neerwaartse 

spreidingstechnieken; 
- Reiniging en desinfectie van het materiaal na het uitrijden. 

 
2. De interpretatie van de resultaten van de IFNg-testen leidt tot verwarring op het terrein. De IFNg 

MixEC-test vervult zijn rol als bevestigingstest niet.  
Kan het wetenschappelijk Comité een rooster voorstellen voor het interpreteren van de resultaten 
of het gebruikte rooster bevestigen? 

De gamma-interferontest is een ex vivo-stimulatie van de T-cellen van runderen. Deze test wordt in 
twee fases uitgevoerd: eerst wordt een stimulatie van het volbloed uitgevoerd door dit samen te 
brengen met verschillende antigenen en vervolgens wordt de geproduceerde hoeveelheid gamma-
interferon bepaald door middel van een ELISA-test.  Een van de voornaamste beperkingen van de IFNγ-
test is van logistieke aard, aangezien het laboratoriumwerk moet worden uitgevoerd op levende 
cellen.    
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Voor de stimulatie wordt het volbloed samengebracht met 4 verschillende antigenen: een extract van 
de cultuur van M. avium (PPDA), een extract van de cultuur van M. bovis (PPDB), van pokeweed (een 
mitogeen) en van PBS. Pokeweed is een positieve controle die de levensvatbaarheid van de cellen 
aantoont. PBS is een negatieve controle. In aanwezigheid van PBS mogen de cellen geen IFNγ 
produceren. Vervolgens laat de dosering door middel van ELISA van het IFNγ, geproduceerd door de 
met PPDB en PPDA gestimuleerde cellen, toe om de diagnose te stellen.  
Om de diagnose van tuberculose te stellen, wordt de waarde verkregen bij de IFNγ -dosering van de 
door het antigeen PPDB  gestimuleerde cellen afgetrokken van de waarde die wordt verkregen met 
PPDA-stimulatie.  De resultaten worden vervolgens geïnterpreteerd als volgt: 

- Als het verschil van de waarde verkregen voor de PPDB-stimulatie minus die verkregen met 
PPDA groter is dan of gelijk is aan 35%, wordt het resultaat geïnterpreteerd als positief voor 
rundertuberculose. 

- Als het verschil van de waarde verkregen voor de PPDB-stimulatie minus die verkregen met 
PPDA minder dan 35% bedraagt, wordt het resultaat geïnterpreteerd als negatief voor 
rundertuberculose. 

- Als het resultaat tussen -35% en 35% ligt, wordt het als negatief beschouwd. 
- Als het verschil van de waarde verkregen voor de PPDB-stimulatie minus die verkregen met 

PPDA kleiner is dan of gelijk is aan -35%, wordt het resultaat geïnterpreteerd als reagerend op 
aviaire tuberculine. Dit wijst op infectie met paratuberculose of een mycobacterie uit de 
omgeving 

Gebruik van de IFNγ-test in België 
In 2016 heeft het Wetenschappelijk Comité van het FAVV voorstellen gedaan om het 
bewakingsprogramma voor rundertuberculose aan te passen. Een van de aanbevelingen van het 
Comité was om de IFNγ-doseringstest te gebruiken ter vervanging/aanvulling van de intradermale test.  
Naar aanleiding van dit advies hebben het NRL, ARSIA en DGZ een pilootproject uitgevoerd om de 
haalbaarheid van de IFNγ-test in de Belgische context, voornamelijk dan op logistiek vlak, te 
bestuderen.  Zo werden 420 dieren getest door ARSIA en 475 dieren door DGZ.  Het NRL heeft op zijn 
beurt deze 895 monsters gelijktijdig met de twee laboratoria van ARSIA en DGZ getest.  Alle dieren 
waren afkomstig van Belgische landbouwbedrijven en werden dus beschouwd als vrij van tuberculose.  
Op het einde van dit project konden de volgende conclusies worden getrokken: de test is logistiek 
gezien haalbaar in België.  De specificiteit (Sp) van deze test in de Belgische context is vergelijkbaar 
met wat we terugvinden in de literatuur, namelijk een Sp tussen 85 en 99.6% (gemiddeld 96.6%).  Zo 
werd de specificiteit van de IFNγ-test, onafhankelijk van de MAP-status, geëvalueerd op 98,1% (95% 
CI: 97,43-98,93) voor ARSIA-DGZ en voor het referentielaboratorium op 97,44 (CI: 96,55 – 98,33).  
Naar aanleiding van deze verschillende werkzaamheden, hebben de Belgische autoriteiten het 
bewakingsprogramma voor tuberculose gewijzigd. Het gebruik van de IFNγ-test is in werking getreden 
in februari 2021.  
Daartoe moest een ELISA-testkit voor de IFNγ-dosering worden gekozen. Een studie uitgevoerd door 
het NRL toont aan dat de twee testkits een gelijkwaardige sensitiviteit en specificiteit hebben, maar 
dat, wat inter- en intra-assay herhaalbaarheid betreft, de IDVET-kit net iets betere prestaties levert.  
Deze kit werd gekozen en wordt momenteel gebruikt in België. De klassieke antigenen (PPDA en PPDB) 
worden gebruikt, maar ook een mix van specifieke antigenen.  Voor praktische redenen (gemakkelijke 
productie en distributie), wordt de MixEC van de firma thermo Fisher gebruikt. De MixEC werd niet 
gevalideerd voor de kit van de firma IDVET die wij in België gebruiken.  De positieve drempelwaarde 
werd daarom, net zoals voor PPD, vastgesteld op 35%. 
Het voorkomen van twee haarden van tuberculose in juni 2021 (F03/21) en in juli 2021 (F04/21) stelde 
ons in staat om een eerste analyse te maken van de kwaliteit van het nieuwe programma.  Het 
epidemiologisch onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van de haard F03 heeft toegelaten  
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om 51 contactbedrijven te identificeren, wat neerkomt op 6.232 dieren.  Wat haard F04 betreft, zijn 
32 contactbedrijven en 3.652 dieren betrokken. Deze contactbedrijven zijn momenteel nog steeds 
geclassificeerd als vrij van tuberculose. 
Er werden IFNγ-testen uitgevoerd op deze dieren. Door de gegevensextractie uit de AHLICS-databank, 
hebben we voor beide haarden de volgende gegevens verkregen: 3.560 en 2.512 resultaten voor 
F03/21 en F04/21 respectievelijk.  Als we deze gegevens meer in detail analyseren, dan stellen we vast 
dat op basis van PPDB/A, 13 dieren als positief werden geclassificeerd bij het onderzoek van haard F03 
en 17 dieren als positief werden geclassificeerd bij het onderzoek van haard F04.  De specificiteit die 
we uit deze resultaten kunnen afleiden, is in overeenstemming met de gegevens uit de literatuur 
(Gegevens over de haarden:  99.32% en 99.63% voor F03/21 en F04/21 respectievelijk; literatuur 96% 
CI 88%-99% (Nunez & al. 2018)).  
De MixEC werd ook gebruikt bij deze onderzoeken naar de 30 dieren (19 bedrijven) die positief waren 
bevonden op basis van PPD; 10 dieren (6 bedrijven) werden als positief bevestigd op basis van de 
gegevens verkregen met de MixEC. In deze context biedt de MIX PC-EC dus specificiteitswinst.  De 
slachtingen van runderen die werden uitgevoerd in het kader van deze twee epidemiologische 
onderzoeken hebben geen secundaire haarden aan het licht gebracht. 
Als we de MixEC stimulaties voor alle runderen (afkomstig van landbouwbedrijven waar M. Bovis werd 
geïsoleerd) die werden opgevolgd tijdens deze twee onderzoeken analyseren, dan wordt een 
aanzienlijk positief percentage (5.93% voor F03 en 3.37% voor F04) waargenomen.  
De conclusie is dat IFNγ PPDA-PPDB met succes werd toegepast in de Belgische context en dat MixEC 
een verbetering van de specificiteit van de test mogelijk maakt.  De verzamelde gegevens moeten nog 
worden onderworpen aan grondigere analyses. 
 
Het Comité heeft tot slot het rooster voor wat betreft de interpretatie van de testresultaten van de 
verschillende (combinaties van) testen na een eerste staalname bij een individueel rund bestudeerd 
en gaat grotendeels akkoord. Er wordt enkel voorgesteld om een rund dat positief reageert op de ELISA 
test en de IFNγ PPDB-PPDA test maar negatief op de Enferplex en de IFNγ MixEC test als ‘niet verdacht’ 
te beschouwen. De bovenstaande winst aan specificiteit na de IFNγ MixEC test is hier opnieuw de 
verklaring voor. 
Voorts beveelt het Comité aan dat een IFNγ PPDB-PPDA-test altijd moet worden uitgevoerd bij 
meerdere dieren van een bedrijf na een positieve Enferplex en dat een IFNγ MixEC-test niet moet 
worden uitgevoerd (of dat het resultaat van deze test buiten beschouwing moet worden gelaten 
wanneer de IFNγ MixEC-test parallel wordt uitgevoerd) zodra een negatief IFNγ PPDB-PPDA-resultaat 
is verkregen. 
Het rooster voor wat betreft de interpretatie van de testresultaten van de verschillende (combinaties 
van) testen na een hercontrole (tweede staalname) wordt zonder opmerkingen aanvaard. 
 
3. Ingevoerde runderen vanuit een niet-tuberculosevrij gebied worden gedurende 3 jaar opgevolgd. 

De administratie vroeg zich af waarom de runderen geen 5 jaar worden opgevolgd zoals nu gebeurt 
voor de opvolging van runderen in oude haarden, of een opvolging van één jaar? 

Twee recente publicaties kunnen in dit verband van belang zijn. Er wordt nogmaals op gewezen dat 
runderen alleen mogen worden ingevoerd als zij behoren tot tuberculosevrije beslagen in regio's die 
niet officieel tuberculosevrij zijn. De volgende 2 situaties moeten in aanmerking worden genomen met 
betrekking tot de bTB-diagnose: 
 
1. Brunton et al. (2018): Ingevoerde runderen zijn afkomstig van beslagen die zijn ingedeeld als 
"Inconclusive test reactors" (IR's). Dit zijn dieren die een positieve reactie op rundertuberculine 
vertonen die slechts marginaal groter is dan de aviaire reactie, zodat zij niet als reactoren worden 
ingedeeld en onmiddellijk worden verwijderd. Indien in het beslag geen reactoren aanwezig zijn, 
worden de IR's geïsoleerd, aan verplaatsingsbeperkingen onderworpen en na 60 dagen opnieuw 
getest. Voor andere dieren in deze beslagen gelden, op het moment van de uitslag van de IR, 
doorgaans geen verplaatsingsbeperkingen. Uit analyse bleek dat beslagen met een IR in het eerste jaar 
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2,7 maal meer kans hadden op een volgend incident dan beslagen met een negatieve testuitslag 
(hazard ratio: 2,69; 95% CI: 2,54, 2,84; p < 0,001), en dat dit verschil in risico per jaar met 63% afnam. 
Na 2,7 jaar was het verschil verdwenen. 
 
2. Byrne et al. (2021): De ingevoerde runderen zijn afkomstig van beslagen die als bTB haard waren 
geclassificeerd en waar een gedeeltelijke ruiming is uitgevoerd. 
Het toekomstige risico op haardverklaring voor het cohort van beslagen die in 2013 in Ierland werden 
vrijgesteld na een haard verklaring, werd geanalyseerd. De haardverklaring en bijhorende beperkende 
maatregelen eindigden wanneer bedrijven werden vrijgegeven (vrij om te verhandelen) volgens de 
regels van het bTB-programma (bv. twee negatieve tests van het beslag, 60 dagen na elkaar) en in 
overeenstemming met de bTB-verordeningen van de EU.  
Een derde van de beslagen die in 2013 partieel werden geruimd, kregen te maken met een 
heropflakkering van bTB tijdens de vijfjarige follow-up periode (1469/4459; 33%). De duur van 
haardverklaring en bijhorende maatregelen was een significante voorspeller van het toekomstige 
risico, vooral langdurige haarden (> 230 dagen) in vergelijking met kort durende haarden < 130 dagen 
(OR 95%CI: 1,157-1,851), net als een eerdere haardverklaring op het bedrijf (OR 95%CI: 1,012-1,366). 
De grootte van de veestapel was de belangrijkste voorspeller van het toekomstige risico (goed voor 
46% van de voorspelde variantie), wat wijst op een significante toename van het risico op een 
toekomstige haardverklaring met toenemende grootte van de veestapel (OR 95%CI: 1,378-1,609). Er 
was een significante ruimtelijke variatie in het toekomstige risico in de verschillende provincies, dit 
was de op één na meest dominante voorspeller van het toekomstige risico (25% van de voorspelde 
variantie). De omvang van de indexhaard was geen sterke voorspeller van het toekomstige risico over 
een periode van 5 jaar. Deze bevindingen kunnen de basis vormen voor een op risico gebaseerd beleid. 
 
Conclusie 
Op basis van bovenstaande publicaties en indien het slechtste scenario in rekening wordt genomen 
(runderen afkomstig van een beslag dat na een lange haardperiode is vrijgegeven) is een 
bewakingsperiode van vijf jaar aangewezen.  
 
4. De haarden worden momenteel volledig geruimd. De gedelegeerde verordening (EU) 2020/689 

voorziet in de verwijdering van runderen met een bevestigde besmetting en runderen die positief 
gereageerd hebben op een IFNg-test. De resterende runderen moeten 2 IFNg-testen ondergaan, 
respectievelijk na 2 en 4 maanden volgend op de verwijdering van besmette runderen of runderen 
met een positieve IFNg-test. 
De kosten voor vergoeding in geval van een volledige slachting zijn zeer hoog voor het Fonds. 
In zijn advies van 08-2019 beveelt het Wetenschappelijk Comité een volledige slachting aan. Geldt 
deze aanbeveling nog steeds of kunnen gedeeltelijke slachtingen overwogen worden, en zo ja onder 
welke voorwaarden? 
Als stamping out van toepassing blijft, bepaalt het ontwerp van besluit om geen bloedtesten uit te 
voeren op dieren met een niet bevestigde besmetting. 
 

Om over te gaan tot partiële afslachting van een haard dient er met verschillende risicofactoren (Tabel 
2), voordelen en nadelen (Tabel 3) rekening gehouden te worden. De detectie van een haard hangt af 
van de sensitiviteit van de gebruikte testen, het aantal aanwezig dieren alsook mogelijke 
diertransporten van en naar contactbedrijven (nationaal/internationaal) en de test frequentie (Brooks-
Pollock et al., 2014; Schiller et al., 2010; Asseldonk et al., 2005). Een lage sensitiviteit geeft potentieel 
aanleiding tot een aantal geïnfecteerde dieren die niet geruimd zullen worden (Brooks-Pollock et al., 
2014). Deze vals negatieve dieren kunnen zorgen voor een her-infectie van de kudde, contaminatie 
van het bedrijf, de omgeving, in het wild levende dieren en andere bedrijven (Asseldonk et al., 2005).  
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Partiële slachting van een haard kan dus, door de achtergebleven vals negatieve dieren, aanleiding 
geven tot het ontstaan van verschillende nieuwe haarden. Op deze manier kan een niet volledig 
opgeruimde haard fungeren als een “superspreader” (Fielding et al., 2020). Volledige afslachting van 
het bedrijf elimineert alle vals negatieve dieren van het bedrijf. Ondanks de hoge kosten die hieraan 
verbonden zijn, reduceert deze techniek het aantal nodige testen gedurende het volgende jaar, de 
duurtijd van opgelegde restricties, het aantal gevoelige dieren en het aantal mogelijke toekomstige 
haarden. Volledige afslachting van een haard kan als een investering op lange termijn gezien worden 
(Tabel 5). 
  
Met de bedrijfsgrootte van de afmestbedrijven en kalvermestbedrijven in België, verkregen van DGZ, 
werd een Monte-Carlo simulatie uitgevoerd om de kans op minstens 1 vals negatief dier op een tot 
haard verklaard beslag te bepalen. Vanuit de dataset werden 10.000 haarden getrokken (met 
teruglegging). Met behulp van de koe-prevalentie, vastgelegd op 0.01 (Collins et al. 2022), 0.05 of 0.1 
(Haard_prev), werd per haard het aantal geïnfecteerde koeien berekend. Dit aantal werd finaal 
gebruikt om per haard de kans op minstens 1 vals negatief dier te berekenen, dit voor een sensitiviteit 
gaande van 0 tot 1 in stappen van 0.001. Obv deze gegevens werd de kans op minstens 1 vals negatief 
dier bepaald (Figuur 1). Figuur 4 geeft voor een bepaalde sensitiviteit (y-as) de kans op minstens 1 vals 
negatief dier (x-as) aan, dit voor verschillende koe-prevalenties. Figuur 4A werd gecreëerd obv 
afmestbedrijven terwijl B werd gebaseerd op kalvermestbedrijven. Tussen beide figuren valt op dat de 
verdelingen van de kans op minstens 1 vals negatief dier verschillen van elkaar. Dit is te verklaren door 
het verschil in de onderliggende distributie van bedrijfsgrootte van de afmestbedrijven en de 
kalvermestbedrijven (gemiddeld hebben kalvermestbedrijven meer dieren). Bijkomstig heeft de koe-
prevalentie een invloed op de kans op minstens 1 vals negatief dier. Hoe hoger de koe-prevalentie, 
hoe hoger de kans op minstens 1 vals negatief dier. Wanneer een test of een combinatie van testen 
een sensitiviteit heeft van 90% en de koe-prevalentie 1% bedraagt, zal de kans op minstens 1 vals 
negatief dier ongeveer 17% en 51% bedragen voor respectievelijke een afmestbedrijf en 
kalvermestbedrijf. Wanneer 1 vals negatief dier zou achterblijven op het bedrijf en we nemen een kans 
op een nieuwe infectie per infectieus dier aan van 0.1 zou dit na 1 jaar aanleiding geven tot 5.2 nieuw 
geïnfecteerde dieren (Asseldonk et al., 2005). Partiële afslachting zal aanleiding tot een reductie van 
het aantal geïnfecteerde dieren maar door het achterblijven van vals negatieve dieren, bestaat de kans 
dat het aantal geïnfecteerde dieren snel terug kan toenemen (afhv de sensitiviteit van de test, het 
aantal aanwezige dieren, het aantal achtergebleven vals negatieve dieren, etc.). Om dit te voorkomen, 
wordt aangeraden om partiële afslachting slechts 2 maal toe te passen op een haard. Een derde, 
opeenvolgende, tot haard verklaring van een beslag, zal aanleiding geven tot volledige afslachting van 
het beslag.  
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Figuur 4. Kans op minstens 1 vals negatief dier in functie van de sensitiviteit van de diagnostische test. 

 
Tabel 4. Belangrijke risicofactoren beschreven in de wetenschappelijke literatuur (uit het advies 12-2016, naar 

Humblet et al., 2009) 
Niveau Risicofactor voor infectie/spreiding  bron 
Dier • Ras/ Geneticaˆ 

• Geslachtˆ 
• Leeftijd 
• Voederen van melk/colostrum 
• Malnutritie 
• Immunosuppressie/geneesmiddelen 
• Limitaties van diagnostische testen*ˆ 

Bekara et al., 2016; 
Guta S, et al., 2014; 
Humblet et al., 2009; 
Schiller et al., 2010; 
Welby et al., 2015 

Kudde • Historiek van bTB*ˆ 
• Klimaat (invloed op persistentie in omgeving van 
Mycobacteria) 
• Contact met geïnfecteerd gedomesticeerd reservoir (rund, 
geit, shaap, hond, kat)ˆ 
• Contact met wilde fauna (vos, das, hert, everzwijn)ˆ 
• Gedeelde weide 
• Import van Camelidae voor wie de effectiviteit van 
diagnostische testen laag is 
• Densiteit aan gevoelige diersoorten *ˆ 
• Groote van de kudde*ˆ 
• Management/Bioveiligheidˆ  
• Verminderd menselijk contact 
• Type van bedrijf*ˆ 
• Contact tussen runderen 
• Bewegingen/aankoop*ˆ 
• Verminderde testfrequentie/veterinaire diensten* 
• Gelimiteerde controle maatregelen (partiele vs volledige 
depopulatie) 
• Vals negatieve reacties (anergie of stress) 

Adkin et al., in press; 
Bekara et al., 2016; 
Conlan et al., 2012; 
Guta S, et al., 2014; 
Humblet et al., 2009, 
2010; Welby et al., 
2012 
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• Uitsluiting van groepen runderen van diagnostische testen 
(bv. <6 weken oud, etc.)  

Land • Afwezigheid van epidemiologische data op dierniveau*ˆ 
• Onvoldoende registratie/centralisatie/participatie van 
epidemiologische data*ˆ 
• Belemmeringen voor afsluiten van geïnfecteerde 
bedrijven/regio’s*ˆ 
• Verlaagde waakzaamheid en aangifte (o.a. door angst voor 
repressieve maatregelen) 
•  

EFSA, 2014; Elbers et 
al., 2010; Guta et al., 
2014; Jansen et al., 
2012; Lupo et al., in 
press; More et al. 
2015  

Globaal • bTB prevalentie 
• Internationale en interregionale bewegingen: 

intracommunitaire handel, import/export derde landen 
• Translocatie van wilde fauna 

Humblet et al., 2009 

* Risicofactoren specifiek geïdentificeerd in België 
ˆ Meest significante risicofactoren geïdentificeerd in België en elders bevestigd (Adkin et al., in press; Békara et 
al., 2016; Humblet et al., 2009; Schiller et al., 2010; Welby et al;, 2012 ) 

 
 
Tabel 5. Voor- en nadelen van volledige en partiële afslachting 

Volledige afslachting     
    
Voordelen   
 Verwijdering van anergische dieren uit oude ziektebedrijven 

Reduceren van het aantal nodige testen gedurende het volgende jaar 
 Daling van het aantal en de duurtijd van de opgelegde restricties 
 Snel onderdrukken van een epidemie 
 Daling van het aantal gevoelige dieren 
 Daling van het aantal haarden dat moet worden afgeslacht 
 Afgeslachte dieren kunnen vervangen worden door beter 

producerende dieren  
Nadelen   
 Potentiële stijging van het aantal afgeslachte dieren  
 Hoge economische kost afslachting 
 Hoge kost voor de vervanging van de kudde en start-up verliezen 
 Verlies van positieve genetische eigenschappen 
 Ethische nadelen  
  

Partiële afslachting  
  
Voordelen   

 De kudde kan blijven aangroeien  
 Economische groei 
 Kan ingezet worden wanneer alle (vals negatief en echt positieve) 

zieke dieren afgeslacht worden  
 Zoöcentrisch standpunt 
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Nadelen  
 Risico op anergische dieren (dieren die niet meer reageren op een 

diagnostische test wegens vergevorderde ziekte) uit oude 
ziektebedrijven 
Besmetting van de omgeving incl in het wild levende dieren  

 Kans op her-infectie van de kudde en andere kuddes voor komende 
jaren  

 Stijging aantal uit te voeren testen en daarmee gepaarde kosten 
 Stijging van de kans op besmetting van mens  
 Economisch/productie verlies door mogelijks aanwezige positieve 

dieren  
  

 Bron: McDonald, 2014; Lehenbauer and Oltjen, 1998; Lederman et al., 2020; Humblet et al., 2010; Humblet et al., 2009; Jemal 
2016; Schiller et al., 2010; Reviriego Gordejo and Vermeersch, 2005; White et al., 2013; Asseldonk et al., 2005  

 
5. Wat zijn de risico’s van andere vatbare diersoorten die op een besmet bedrijf aanwezig zijn voor het 

onderhouden van de infectiecyclus en welke maatregelen kunnen voor die diersoorten worden 
aanbevolen?  

Omdat het tijdsbestek voor het uitbrengen van dit advies beperkt is heeft het Wetenschappelijk 
Comité, in overleg met de adviesaanvragers, het antwoord op deze vraag beperkt tot de volgende 
diersoorten/dier categorieën: gezelschapsdieren (honden en katten), kleine herkauwers (schapen en 
geiten) en paarden. Deze diersoorten vormen onder Belgische omstandigheden ook het grootste risico 
voor het onderhouden van de infectiecyclus van bTB op rundveebedrijven. 
 
5.1. Gezelschapsdieren (honden en katten) 
5.1.1. Risico’s voor infectie 
Infectie met M. bovis is beschreven bij honden (Gay et al., 2000) en katten (Wilesmith & Clifton-Hadley, 
1994; Gunn-Moore & Shaw, 1997, Broughan et al., 2013a). 
In het algemeen betroffen de gevallen van M. bovis-infectie bij katten die tussen 2004 en 2010 in de 
UK gediagnosticeerd werden dieren uit landelijke of voorstedelijke gebieden waar bTB endemisch was 
bij runderen en dassen en de spoligotypes die bij katten gevonden werden, kwamen overeen met die 
welke bij de lokale runderpopulatie gevonden werden (Monies et al., 2000, Monies et al., 2006). Tot 
nu toe is transmissie tussen katten en runderen niet systematisch onderzocht of bewezen, hoewel 
besmette boerderijkatten een mogelijke bron van herinfectie zouden kunnen zijn op rundveebedrijven 
met een geschiedenis van bTB (Broughan et al., 2013). Bij een onderzoek op negen met bTB besmette 
rundveehouderijen in Michigan (USA) werden echter geen met M. bovis besmette katten gevonden. 
De bTB prevalentie in deze bedrijven was echter laag (Wilkins et al., 2008). 
Net als bij katten kwam M. bovis-infectie bij honden relatief veel voor in de eerste helft van de 20e 
eeuw voordat bestrijdingsmaatregelen bij runderen en pasteurisatie van melk wettelijk verplicht 
werden (Broughan et al., 2013a). M. bovis werd geïsoleerd bij slechts zeven honden de  UK tussen 2004 
en 2010 (Broughan et al., 2013a). In november 2004 werd M. bovis geïsoleerd bij een 6 jaar oude 
Border collie in Wiltshire (Ellis et al., 2006). De verspreiding van de laesies bij deze hond deed 
vermoeden dat de infectie via orale weg tot stand kwam. Twee andere M. bovis-infecties bij honden 
werden gediagnosticeerd in bijtwonden die werden gelinkt aan contact met dassen (van der Burgt et 
al., 2009). In de bovengenoemde gevallen kwam het geïsoleerde M. bovis spoligotype veel voor bij  
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runderen in de regio (Ellis et al., 2006; van der Burgt et al., 2009). In 2008 werd bij een vrouw en haar 
hond in Cornwall, Engeland, een gebied endemisch voor bTB bij runderen, beide TB vastgesteld 
veroorzaakt door M. bovis. De hond vertoonde tekenen van longtuberculose 4 maanden nadat de 
diagnose bij de vrouw was gesteld. Er werd M. bovis (SB0271; AHVLA genotype 12:a) bij de hond 
geïsoleerd, een stam die zelden wordt aangetroffen, maar typisch is voor die regio (Shrikrishna et al., 
2009). Honden en vooral katten kunnen dus zeker een rol spelen in de epidemiologie op een haard van 
bTB. Ze moeten dus steeds in overweging genomen voor beheersmaatregelen indien zij aanwezig zijn 
op een bevestigde haard. 
 
5.1.2. Diagnostiek van tuberculose bij honden en katten 
Bij katten en honden wordt de intradermale huidtest als onbetrouwbaar beschouwd, maar andere 
testen zoals IFNγ en serologie kunnen worden overwogen (Fenton et al., 2010; Broughan et al., 2013; 
Gunn-Moore, 2014; Ramdas et al., 2015; O'Halloran et al., 2018). 
Voor katten werd een aangepaste IFNγ test beschreven: Rhodes et al. (2008) hebben de toepassing 
van antigeenspecifieke IFNγ productie onderzocht als een potentiële diagnostische test voor 
tuberculose bij katten met behulp van zowel ELISA- als ELISPOT-technieken. Net als voor 
kameelachtigen werken zij met PBMC bij 2 × 10e6 cellen/ml in weefselkweekmedium en met incubatie 
gedurende 4 dagen. 
Parsons et al. (2012) hebben een nieuwe IFNγ test ontwikkeld om het risico te bepalen van overdracht 
van M. tuberculosis van humane tuberculose patiënten naar contacthonden. Het bloed werd binnen 
twee uur na afname 1:5 verdund in RPMI 1640 compleet medium, en gedurende 5 dagen geïncubeerd. 
Deze IFNγ-test detecteerde immunologische sensibilisatie voor M. tuberculosis antigenen bij honden. 
Er werd een besmettingsgraad van 50% aangetoond bij honden in contact met bevestigde humane 
tuberculose patiënten. O'Halloran et al. (2018) gebruikten de IFNγ test ontwikkeld door Parsons et al. 
(2012) tijdens een uitbraak van M. bovis bij jachthonden. Op basis van deze IFNγ test werd 52% van de 
honden als geïnfecteerd geïdentificeerd. Verder onderzoek is echter nodig om de sensitiviteit en 
specificiteit van deze testmethode vast te stellen. 
In Tabel 6 wordt een overzicht gegeven van de literatuurgegevens voor wat betreft de sensitiviteit en 
specificiteit van de IFNγ test en verschillende serologische testen bij katten. 
 
Tabel 6. Sensitiviteit en specificiteit van de IFNγ test en serologische testen bij katten voor wat betreft de 
detectie van infectie met bacteriën van het Mycobacterium tuberculosis Complex 

Test Diersoort Mycobacterium 
spp. 

Sensitiviteit Specificiteit Natuurlijke/ 
experimentele 
infectie 

Aantal 
dieren 

Referenties 

IFNγ Kat M. bovis 70%-100% / natuurlijk 10 Rhodes et al., 
2011 

  M. microti 83,3% / natuurlijk 12 Rhodes et al., 
2011 

      

  / / 100% niet-
geïnfecteerd 

23 Rhodes et al., 
2011 

Serologie 
(MAPIA-
test) 

Kat M. bovis  
 

0%-100% # / natuurlijk 10 Rhodes et al., 
2011 

  M. microti 0%-42,9% / natuurlijk 14 Rhodes et al., 
2011 

  / / 73,3%-
100% # 

niet-
geïnfecteerd 

29 Rhodes et al., 
2011 

  M. bovis  
 

100% / Injectie van 
hitte-

6 Fenton et al., 
2010 
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geïnactiveerde 
M. bovis 

  / / 89,8% niet-
geïnfecteerd 

49 Fenton et al., 
2010 

Serologie 
(RLFAT-test) 

Kat M. bovis  
 

90% / natuurlijk 10 Rhodes et al., 
2011 

  M. microti  46,2% / natuurlijk 13 Rhodes et al., 
2011 

  / 
 

/ 100% niet-
geïnfecteerd 

34 Rhodes et al., 
2011 

Serologie 
(DPP-test) 

Kat M. bovis  
 

90% / natuurlijk 10 Rhodes et al., 
2011 

  M. microti 41,7% / natuurlijk 12 Rhodes et al., 
2011 

  / / 100% niet-
geïnfecteerd 

33 Rhodes et al., 
2011 

 
Conclusie 
Hoewel er enige vooruitgang is geboekt op het vlak van de prestaties van diagnostische tests bij katten, 
zijn er nog maar weinig ante-mortem diagnostische tests gevalideerd voor de diagnose van bTB bij 
gezelschapsdieren, in het bijzonder voor honden.Een passieve bewaking is daarom aan te bevelen.  
Als dieren in contact zijn geweest met runderen die besmet zijn met bTB, wordt een combinatie van 
tests per geval aanbevolen, eventueel in combinatie met euthanasie. Enige praktische informatie 
hieromtrent kan gevonden worden in het volgende document van de Britse overheid (UK, 2017): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/596240/AG-TBYP-01e.pdf  
 
Aanbevelingen voor maatregelen 
Hoewel weinig frequent kunnen honden en katten besmet raken met rundertuberculose en zo 
mogelijk een rol spelen in de epidemiologie (O’Connor et al., 2019; Haydock et al., 2022). Het is 
aangeraden om deze dieren ook een diagnostische test voor tuberculose te laten ondergaan in geval 
van een bevestigde haard. Behandeling van gezelschapsdieren die besmet zijn met tuberculose wordt 
niet standaard aangeraden omwille van de mogelijke transmissie naar de mens, zeker bij duidelijke 
respiratoire symptomen (O’Halloran et al., 2019). Bovendien is de prognose vaak ongunstig. De 
mogelijke maatregelen met betrekking tot de behandeling van tuberculose-infecties worden hieronder 
kort opgelijst:  
 
Tabel 7. Mogelijke maatregelen in geval van tuberculose positieve gezelschapsdieren.  

Maatregel Voordelen  Nadelen 
Euthanasie Heropflakkering van 

rundertuberculose na ruimen 
van een haard wordt 
voorkomen  
Geen risico op transmissie naar 
de mens 

Mogelijks verzet van 
eigenaren/publiek 

Antimicrobiële behandeling Het dier kan in leven blijven Risico op transmissie naar de 
mens, zeker bij een pulmonale 
vorm (O’Halloran et al., 2019) 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
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Landurige behandeling 
bestaande uit minstens 2 
verschillende antibiotica 
(Engelmann et al., 2014, 
O’Halloran et al., 2019) zonder 
garantie op succes (O’Halloran 
et al., 2019).  
Risico op therapiefalen en 
hervallen bij het niet 
nauwgezet uitvoeren van de 
(langdurige) behandeling door 
de eigenaar. 

  
Bovenstaande tabel suggereert dat euthanasie de enige volledig doeltreffende maatregel is om elk 
risico op (her)infectie van dieren en mensen via geïnfecteerde honden en katten die op een haard 
aanwezig zijn te elimineren. 
Ter preventie wordt aangeraden om gezelschapsdieren de toegang te ontzeggen tot de stallen en 
andere plaatsen waar de runderen aanwezig kunnen zijn. 
 
5.2. Kleine herkauwers (schapen en geiten) 
5.2.1. Risico’s voor infectie 
Kleine herkauwers worden in de literatuur doorgaans beschouwd als spill-over gastheren van M. bovis, 
die besmet raken wanneer het besmettingsniveau relatief hoog is. Er wordt echter verondersteld dat 
ze de infectie niet in stand houden bij afwezigheid van de hoofdgastheer (runderen) (Morris et al., 
1994). In de literatuur zijn er echter verschillende gevallen beschreven van schapen die geïnfecteerd 
werden met M. bovis door geïnfecteerde runderen op hetzelfde bedrijf en vice versa (Ameni et al., 
2010; Muñoz-Mendoza et al._2016; Gelalcha et al., 2019; Konold et al._2020). 
Uit Tabel 8 kan worden afgeleid dat op bijna 14% van de rundveebedrijven in België ook kleine 
herkauwers aanwezig zijn. Gezien de gedocumenteerde overdracht van bTB van runderen naar kleine 
herkauwers en omgekeerd kan er dus geconcludeerd worden dat ook in België kleine herkauwers een 
risico kunnen vormen voor zowel introductie van bTB op een bedrijf, het onderhouden van de 
infectiecyclus en voor het besmetten van de mens. Het Wetenschappelijk Comité is van mening dat 
kleine herkauwers, net als andere dieren op het bedrijf, met adequate methoden moeten worden 
getest wanneer een haard van bTB wordt vastgesteld.  
 
Tabel 8. Frequentie van gelijktijdige aanwezigheid van kleine herkauwers (schapen, geiten en hertachtigen) 

op rundveebedrijven in België.  
Aantal Percentage 

Rundveebedrijven zonder gelijktijdige 
aanwezigheid van kleine herkauwers 

17320 86,07% 

Rundveebedrijven met gelijktijdige 
aanwezigheid van schapen 

1695 8,42% 

Rundveebedrijven met gelijktijdige 
aanwezigheid van geiten 

607 3,02% 

Rundveebedrijven met gelijktijdige 
aanwezigheid van hertachtigen 

42 0,21% 

Rundveebedrijven met gelijktijdige 
aanwezigheid van schapen en geiten 

407 2,02% 

Rundveebedrijven met gelijktijdige 
aanwezigheid van schapen en hertachtigen 

18 0,09% 
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Rundveebedrijven met gelijktijdige 
aanwezigheid van geiten en hertachtigen 

12 0,06% 

Rundveebedrijven met gelijktijdige 
aanwezigheid van schapen, geiten en 
hertachtigen 

23 0,11% 

 
20124 

 

 
5.2.2. Diagnostiek van tuberculose bij kleine herkauwers 
Een aantal diagnostische testen vertonen veel potentieel voor de diagnose van bTB bij kleine 
herkauwers. Hoewel er vooruitgang is geboekt op het vlak van de prestaties van diagnostische tests 
bij kleine herkauwers, zijn er nog maar weinig ante-mortem diagnostische tests gevalideerd voor de 
diagnose van bTB, in het bijzonder bij schapen.  
Een passieve bewaking is daarom aan te bevelen.  
Als dieren in contact zijn geweest met runderen die besmet zijn met bTB, wordt een combinatie van 
tests per geval aanbevolen, eventueel in combinatie met euthanasie. Enige praktische informatie 
hieromtrent kan gevonden worden in het volgende document van de Britse overheid (UK, 2017): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/596240/AG-TBYP-01e.pdf  
In Tabel 8 worden een aantal gepubliceerde gegevens omtrent de sensitiviteit en specificiteit van de 
verschillende testen bij kleine herkauwers samengevat. 
 
Tabel 9. Sensitiviteit en specificiteit van de intradermale huidtest, de IFNγ test en serologische testen bij kleine 
herkauwers voor wat betreft de detectie van infectie met bacteriën van het Mycobacterium tuberculosis 
Complex 

Test Diersoort Mycobacterium spp. Sensitiviteit Specificiteit Natuurlijke/ 
experimentele 
infectie 

Aantal dieren Referenties 

SIT Geit M. bovis 93,8% 87,5% natuurlijk 97 García Marín, 
1993 
 

  M. bovis 44.6% / natuurlijk 87 Liebana et al., 
1998 
 

  M. caprae 71% / natuurlijk 131 Alvarez et al., 
2008 
 

  M. caprae en M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

54,2% / natuurlijk 24 Alvarez et al., 
2008 

  M. caprae en M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

88,8% / natuurlijk 45 Bezos et al., 
2012 

 Schaap M. bovis en M. caprae 43.5% 62.5% natuurlijk 606 Munoz-
Mendoza et 
al., 2016 

SICT  M. bovis 83,7% / natuurlijk 49 Gutierrez et 
al., 1998 

  M. caprae 42,7% / natuurlijk 131 Alvarez et al., 
2008 

  M. caprae en M. 
avium subsp. 
paratuberculosis 

29,2% / natuurlijk 24 Alvarez et al., 
2008 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
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IFNγ 
test 

Geit M. bovis en M. avium 
subsp. 
paratuberculosis 

83.7 % / natuurlijk 49 Gutierrez 
et al., 
1998  

  / / 96% niet-
geïnfecteerd 

25 Gutierrez 
et al., 
1998 

  M. bovis 91,6% 100% natuurlijk / García Marín, 
1993 
 

  M. bovis 87,2% / natuurlijk 48 Liebana et al., 
1998 
 

  M. Caprae 58% / natuurlijk 131 Alvarez et al., 
2008 

  M. bovis en M. avium 
subsp. 
paratuberculosis 

58,3% / natuurlijk 24 Alvarez et al., 
2008 

  M. bovis en M. avium 
subsp. 
paratuberculosis 

92,9% / natuurlijk 45 Bezos et al., 
2009 

  M. Caprae 85,7% / natuurlijk 35 Bezos et al., 
2011 

 Schaap M. bovis en M. caprae 73,91% 81,25% natuurlijk 453 Munoz-
Mendoza et 
al., 2016 

ELISA Geit M. bovis en M. avium 
subsp. 
paratuberculosis 

54,9% 88,0% natuurlijk 51 Gutierrez 
et al., 
1998 

  M. bovis en M. avium 
subsp. 
paratuberculosis 

88,6% ~ / natuurlijk 44 Gutierrez 
et al., 
1998 

  / / 88% niet-
geïnfecteerd 

25 Gutierrez 
et al., 
1998 

  / / 95,8% ~ niet-
geïnfecteerd 

25 Gutierrez 
et al., 
1998 

  M. bovis 95,6% ^ / natuurlijk 45 Marassi et al., 
2009 

  / / 100% niet-
geïnfecteerd 

20 Marassi et al., 
2009 

  / / 78% 
(68.9%–
85%) 

niet-
geïnfecteerd 

100 Infantes-
Lorenzo et al., 
2019 

  / / 30.9% 
(23.4%–
39.5%) 

niet-
geïnfecteerd 

123 Infantes-
Lorenzo et al., 
2019 

 Schaap / / 96% 
(90.2%–
98.4%) 

niet-
geïnfecteerd 

100 Infantes-
Lorenzo et al., 
2019 

  / / 94.4% 
(91.7%–
96.3%) 

niet-
geïnfecteerd 

394 Infantes-
Lorenzo et al., 
2019 
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5.2.3. Aanbevelingen voor maatregelen 
Hoewel er vooruitgang is geboekt op het vlak van de prestaties van diagnostische tests bij kleine 
herkauwers, zijn er nog maar weinig ante-mortem diagnostische tests gevalideerd voor de diagnose 
van bTB, in het bijzonder bij schapen.  
Een passieve bewaking is daarom aan te bevelen.  
Als dieren in contact zijn geweest met runderen die besmet zijn met bTB, wordt een combinatie van 
tests per geval aanbevolen, eventueel in combinatie met euthanasie. Enige praktische informatie 
hieromtrent kan gevonden worden in het volgende document van de Britse overheid (UK, 2017): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/596240/AG-TBYP-01e.pdf  
Kleine herkauwers en runderen dienen afzonderlijk gehouden te worden, ook wat betreft 
weidebeheer. Ook drink- en voederplaatsen worden best strikt gescheiden. 
 
5.3. Paarden 
5.3.1. Risico’s voor infectie 
M. bovis was een veel voorkomende oorzaak van TB bij paarden op het Europese vasteland vóór 1942, 
maar in de jaren 1960 vertegenwoordigde het slechts 2,9% van de mycobacteriële isolaten (Pavlik et 
al., 2004). Paarden lijken van nature meer resistent tegen besmetting en de incidentie bij paarden is 
dan ook laag, zeker in landen met een bestrijdingsprogramma (Pavlik, et al., 2004). Toch zijn al 
meerdere gevallen beschreven in de literatuur. Geïsoleerde gevallen zijn vastgesteld in Zuid-Afrika 
(Hlokwe et al., 2016), Spanje (Monreal et al., 2001) en in de Camargue-regio van Zuid-Frankrijk, een 
gebied met een hoge prevalentie van bTB bij runderen (Keck et al., 2010). 
 
5.3.2. Diagnostiek voor tuberculose 
De diagnose van bTB bij paarden berust op histopathologisch onderzoek en cultuur, aangezien de 
ziekte zich kan uiten in een reeks aspecifieke klinische symptomen (Pavlik et al., 2004). De intradermale 
huidtest wordt als onbetrouwbaar beschouwd bij paarden en vals-positieve resultaten komen vaak 
voor (Broughan et al., 2013): slechts 2 op 4 met M. bovis besmette paarden reageerden op 
intradermale tuberculine (Konyha en Kreier,1971). Neusholteswabs werden met succes gebruikt om 
mycobacteriën op te sporen bij 7/33 paarden zonder voorgeschiedenis van ademhalingsaandoeningen 
(Mair en Jenkins, 1990). Deze isolaten waren echter hoofdzakelijk omgevingsmycobacteriën, 
hoofdzakelijk M. fortuitum, en er werden geen M. bovis of M. avium geïsoleerd (Mair en Jenkins, 1990). 
Bij een paard in Spanje werd mycobacteriose in de milt gediagnosticeerd met een combinatie van 
klinische symptomen, sonografie en biopsie, maar een besmetting met M. bovis werd pas vastgesteld 
na verder onderzoek met een specifieke PCR (Monreal et al., 2001). 
 
Conclusie 
Er zijn geen ante-mortem diagnostische tests gevalideerd voor de diagnose van bTB bij paarden. Een 
passieve bewaking is daarom aan te bevelen.  
Als dieren in contact zijn geweest met runderen die besmet zijn met bTB, wordt een combinatie van 
tests per geval aanbevolen, eventueel in combinatie met euthanasie. Enige praktische informatie 
hieromtrent kan gevonden worden in het volgende document van de Britse overheid (UK, 2017): 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file
/596240/AG-TBYP-01e.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/596240/AG-TBYP-01e.pdf
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5.3.3. Aanbevelingen voor maatregelen 
Paarden lijken van nature meer resistent tegen besmetting en de incidentie bij paarden is dan ook laag, 
zeker in landen met een bestrijdingsprogramma (Pavlik, et al., 2004). Toch zijn al meerdere gevallen 
beschreven in de literatuur.  
 
Voor hobbydieren kan verwezen worden naar tabel 7 (Mogelijke maatregelen in geval van tuberculose 
positieve gezelschapsdieren). Paarden die bestemd zijn voor humane consumptie dienen 
geëuthanaseerd te worden om alle risico op overdracht naar de mens te vermijden. 
 
Paarden en runderen dienen afzonderlijk gehouden te worden, ook wat betreft weidebeheer. Ook 
drink- en voederplaatsen worden best strikt gescheiden. 
 

6. Beoordeling van het ontwerp van KB 

6.1.  Algemene opmerkingen 

• Rekening houdende met het risico in verband met afmestbedrijven (zie specifieke vraag 1), is het 
Wetenschappelijk Comité van mening dat:  

- De notie van het verbod op weidegang niet beschreven is in de definitie van het KB van 
25/11/2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis, maar wel 
degelijk beschreven staat in de tekst zelf van het KB.  Het Comité is van mening dat het 
belangrijk is om dit risico te benadrukken en daaromtrent duidelijke aanbevelingen te 
formuleren.  

- In geval van verdenkingen in het slachthuis of bij contact (naar aanleiding van tracering, 
enz.) raadt het Comité aan om bepaalde monsternemingen uit te voeren op basis van de 
leeftijdscategorie (zie antwoord op vraag 1). 

• In het geval alle dieren op een bevestigde haard worden afgeslacht worden er momenteel geen 
monsters genomen van de dieren voor diagnostiek van bTB. Er wordt echter aanbevolen om dit 
toch te doen omdat dit belangrijke inzichten kan leveren betreffende de infectiegraad op een 
haard. 

• Alle verdenkingen van bTB bij zowel runderen als andere diersoorten dienen in een centrale 
databank geregistreerd te worden die moet kunnen geconsulteerd worden door alle actoren van 
het bestrijdingsprogramma (dierenartsen, veehouders, dierengezondheids- en 
volksgezondheidsambtenaren, wetenschappers, ...). 

• Zoals hoger beschreven is de aanpak van België voor wat betreft de surveillance van alle bedrijven 
(20% per jaar) met behulp van serologische testen zeer innovatief. Deze aanpak heeft tot doel om 
de eventuele bedrijven die positief zijn voor bTB actief op te zoeken en heeft niet tot doel om te 
bewijzen dat België vrij is van bTB. Uiteraard worden dieren en bedrijven die positief reageren nog 
verder bevestigd met bijkomende testen (met name Enferplex en IFNγ). Het gebruik van 
serologische testen in deze context werd echter nog nooit toegepast voor wat betreft de bestrijding 
van bTB.  
Het is daarom aangewezen om voorzichtig te blijven en deze aanpak reeds na 1 jaar te evalueren. 
Eén van de mogelijke problemen die zich zou kunnen stellen is het feit dat er veel (vals) positieve 
dieren en bedrijven zouden worden gedetecteerd. Uit de recente ervaringen met de opvolging van 
haarden met behulp van serologische testen blijkt immers dat ongeveer 8,5% van de bedrijven 
positief reageren, wat uiteindelijk heeft geleid tot de detectie van 1 haard (DGZ, persoonlijke 
communicatie). Dit percentage (vals) positief reagerende bedrijven is zeer hoog en kan leiden tot 
hoge kosten en mogelijks mindere motivatie bij de actoren op het terrein. 
Indien deze trend zich bevestigt zijn er een aantal mogelijkheden om hieraan te remediëren: 

- een risicoprofiel van de rundveebedrijven opstellen (zie Tabel 3 voor risicofactoren) en 
enkel de bedrijven testen die een hoog risicoprofiel hebben. Uiteraard dient er wel voldaan 
te worden aan de wettelijk eisen op het vlak van surveillance voor bTB en dient de 
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opvolging van eerdere haarden en de opvolging van importdieren niet in het gedrang te 
komen. 

- een bedrijf enkel als positief te beschouwen indien er meer dan 1 dier positief reageert. 
 
6.2. Specifieke opmerkingen 

 
Tabel 10. Bemerkingen op het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bestrijding van runder-, 
schapen- en geitenbrucellose. 

Koninklijk besluit Bemerkingen van het Wetenschappelijk Comité (wijzigingen 
in het vet aangeduid) 

Art. 2 §2 8° Haard: Definitie aan te passen in functie van antwoord op vraag 1 

Art. 2 §2 11° afmestbeslag:  De vleeskalverbedrijven dienen ook in deze definitie 
opgenomen te worden.  
Er dient ook rekening te worden gehouden met het antwoord 
op de specifieke vraag 1. 

Art. 2 §2 20° en volgende Tuberculose rundertuberculose 

Art. 4 §2 Een dierenarts die bij de autopsie van een rund tuberculose 
vaststelt of vermoedt 

Art. 4 §3. Het Agentschap stelt een 
afslachtingsbevel op voor het 
verdachte rund. 

Het is aangewezen om een maximale termijn voor de 
verplichte afslacht vast te stellen 

Art. 4 §4. Indien het resultaat van 
de in paragraaf 2 bedoelde 
bacteriologische testen positief is, 
wordt de inrichting waar het rund 
wordt gehouden, als haard 
aangemerkt. 

Er wordt opgemerkt dat in Art. 2 §2 8° in de definitie van een 
haard staat dat een rund waarbij een infectie met 
rundertuberculose is bevestigd gedurende minstens dertig 
dagen op het bedrijf moet verbleven hebben. Dit is in 
contradictie met deze paragraaf. 
Het is aangewezen om een rundveebedrijf waar een rund 
aanwezig is waarbij een infectie met rundertuberculose is 
bevestigd onmiddellijk tot haard te verklaren. 
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Art.5. §1er Het Comité stelt de volgende wijziging voor: 
 
1° testen voor het aantonen van antistoffen:  volgende 
indirecte geassocieerde diagnostische methode : 

- ELISA test en Enferplex test   ; 
2°  gamma-interferontesten voor het aantonen van cellulaire 
immuniteit: 

- gamma-interferontest 
- intradermale tuberculinatie; 

3° testen voor het aantonen van pathogeen agens met 
volgende diagnostische methoden:  

- PCR test; 
- cultuur: voor isolatie, de identificatie en de typering 

van het rundertuberculose agens.  
 
Voor wat betreft de ELISA en Enferplex test: er wordt 
aangeraden om de testen voor het aantonen van antistoffen 
verder te specifiëren in bijlage van het KB om voldoende 
flexibiliteit te kunnen garanderen. 
 
Het Comité raadt ook aan om de intradermale tuberculinatie 
op te nemen in het KB, omdat deze in welbepaalde situaties 
van nut kan zijn. 

Art.6. §1er. 1° testen die gebruik maken van een indirecte diagnostische 
methode beschreven op de website van volgens de instructies 
van het nationaal referentielaboratorium van de Europese 
Unie : 
https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/databases/bt-
protocols.php  
Er wordt aangeraden om deze instructies niet te specifiëren 
om voldoende flexibiliteit met betrekking tot het 
bestrijdingsprogramma toe te laten. 

Art.7. De bij kameelachtigen gebruikte tests worden beschreven op 
de website van het referentielaboratorium van de Europese 
Unie: 
https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/databases/bt-
protocols.php 
Idem als vorige opmerking. Eventueel kunnen beide 
paragrafen samengevoegd worden. 

Art.10 §3 Onverminderd de aangifteplicht, rapporteren de erkende 
laboratoria alle resultaten van de onderzoeken uitgevoerd in 
toepassing van dit besluit, op elektronische wijze aan AHLICS 
een gecentraliseerde databank en volgens de richtlijnen van 
het Agentschap. 

Art.11 §2 Deze paragraaf dient herwerkt te worden en dient een 
opsomming van de verschillende stimulaties met de IFNγ test 
te bevatten. Daarnaast wordt er ook aangeraden om de 
(vergelijkende) intradermale huidtest te behouden als 
mogelijke diagnostische test zelfs al maakt deze geen deel 
meer uit van het officiële bestrijdingsprogramma. 

https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/databases/bt-protocols.php
https://www.visavet.es/bovinetuberculosis/databases/bt-protocols.php
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Art.12. §1er. Wanneer meerdere bloedmonsters van één inrichting worden 
getest, zal het Agentschap zich baseren op het geheel van de 
resultaten en de epidemiologische context van de inrichting 
om één of meerdere runderen aan te duiden als "rund verdacht 
van infectie met MTBC".  
  
Het Agentschap kan, afhankelijk van de risicoanalyse, 
verzoeken om extra monsters te nemen en opnieuw te testen 
binnen de 30 dagen die volgen op het verkrijgen van het 
eerste resultaat. 
 

Art.14. Drie opeenvolgende jaren 
Deze termijn dient aangepast te worden naar 5 
opeenvolgende jaren, zie het antwoord op specifieke vraag 3. 

Art.15. Deze paragraaf dient aangepast te worden aan het antwoord 
op de specifieke vraag 1. 

Art.18. Binnen twaalf maandenHet eerstvolgende jaar na de autopsie 
van het rund ‘verdacht van infectie met MTBC’ wordt de 
inrichting waartoe het behoorde, onderworpen aan een 
serologische test zoals beschreven in bijlage 1 A. 

Art.24. §1er. De officiële dierenarts in het slachthuis die bij de keuring van 
een rund tuberculose vermoedt, neemt van dat rund monsters 
overeenkomstig de instructies van het Agentschap. De 
monsters dienen naar het NRL gezonden te worden waar ze 
onderworpen worden aan een screeningtest voor genetische 
sequenties en een kweek voor het aantonen van het 
pathogeen agens. 
 

Art.24. §2. Indien de bacteriologische test voor het aantonen van het 
pathogeen agens een gunstig resultaat oplevert voor alle 
genomen monsters, wordt de verdenking opgeheven. 
 

Art. 31 §1 en volgende indirecte diagnostische methoden 
Wordt aangeraden om hier en verder in het KB de deze 
diagnostische methode als volgt onder te verdelen en te 
beschrijven (zie ook opmerkinge bij Art. 5): 

- diagnostische methoden met als doel het aantonen 
van antistoffen 

- diagnostische methoden met als doel het aantonen 
van cellulaire immuniteit: 

- IFNγ test 
- Intradermale huidtest 

 
Art.32 §4 Elke inrichting waar dit rund een korte tijd minder 30 dagen 

heeft verbleven sinds zijn vertrek uit de verklaarde haard, 
wordt tot ‘inrichting verdacht van infectie met MTBC’ 
verklaard. 
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Art.33. §1. Wanneer een inrichting 
tot ‘haard’ wordt verklaard voert 
het Agentschap een 
epidemiologisch onderzoek uit 
naar de bron van de besmetting 
met tuberculose en naar zijn 
mogelijke verspreiding. 

Er wordt aangeraden om ook de overheidsinstanties die 
bevoegd zijn voor volksgezondheid te informeren. 

Art. 33. §2. Het epidemiologisch 
onderzoek beoogt de volgende  
inrichtingen te inventariseren: 

Hier dienen ook de eventuele maatregelen voor andere 
diersoorten dan runderen vermeld te worden. Zie ook 
antwoord op specifieke vraag 5. 

Art. 34. §2.  Elke handel in beweging van runderen naar of vanaf een haard 
is verboden. behalve de rechtstreekse afvoer van andere dan 
van op bevel te slachten runderen, vanuit een haard naar een 
aangeduid slachthuis enkel toegelaten onder de voorwaarden 
van artikel 28,§2. 
Ook hier dienen andere receptieve diersoorten in overweging 
te worden genomen. Zie ook antwoord op specifieke vraag 5. 

Art.35.§1. De bedrijfsdierenarts bemonstert alle runderen ouder dan zes 
weken in de inrichting met het oog op de uitvoering van 2 
verschillende testen van een indirecte diagnostische methoden 
in parallel binnen dertig dagen na de intrekking van de status 
‘vrij van infectie met MTBC’ van de inrichting 
Er wordt op gewezen dat het uitvoeren van een IFNγ test bij 
jonge runderen gepaard gaat met veel aspecifieke reacties. 
Een SICCT is voor dergelijke jonge dieren meer geschikt. 

Art. 35. §2. Het bepaalde in 
paragraaf 1 is niet van toepassing 
indien een afslachtingsbevel is 
uitgevaardigd voor alle runderen 
in de inrichting. 

Er wordt sterk aangeraden om wel alle dieren te testen ingeval 
van een volledig afslachtbevel omdat dit belangrijke inzichten 
kan leveren betreffende de dynamiek van een infectie op een 
haard en een idee kan geven van de infectiegraad op een 
haard. 

Art. 38. §2. In afwijking van 
paragraaf 1 zijn deze testen   niet 
van toepassing op de aanvoer van 
runderen op,een 
vleeskalverhouderij, een 
verzamelcentrum of een 
handelaarsstal. 

Er wordt op gewezen dat deze vrijstelling niet van toepassing 
mag zijn voor runderen die wegens een import uit een land dat 
niet vrij is voor bTB dienen te worden opgevolgd. 

Art.46. Paarden, schapen en 
geiten die colostrum of rauwe 
melk voor menselijke consumptie 
produceren, worden in het 
slachthuis bemonsterd voor 
bacteriologisch test op 
tuberculose. 

Deze staalname wordt in de praktijk niet uitgevoerd. De 
slachthuizen noch de keurders beschikken over voldoende 
informatie wanneer deze dieren voor de slacht worden 
aangeboden. 
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Art. 48. Elk paardachtige, schaap of geit die verdacht wordt van 
infectie met MTBC of waarbij MTBC is bevestigd, moet worden 
geïsoleerd om nadelige gevolgen voor de melk van de 
overdracht van MTBC naar andere dieren te voorkomen. 

Art. 49. Tijdens deze termijn van 8 dagen worden de dieren waarbij een 
infectie met MTBC is bevestigd en de dieren die verdacht 
worden van infectie met MTBC geïsoleerd. 
 
Er wordt op gewezen dat deze termijn bij runderen 30 dagen 
is. 

Art.50. Deze paragraaf dient niet enkel betrekking te hebben op 
geiten, maar ook op schapen en paarden. Zie ook antwoord op 
specifieke vraag 5. 

Bijlage 1. Bemonsteringstabellen Er wordt opgemerkt dat deze bemonsteringstabellen met 
vermelding van het aantal dieren zijn opgesteld voor het 
bestrijdingsprogramma voor IBR. Er wordt aangeraden om 
deze berekeningen opnieuw uit te voeren voor bTB. 

 

7. Conclusies 

Het Wetenschappelijk Comité heeft een antwoord geformuleerd op de specifieke vragen en heeft een 
aantal opmerkingen geformuleerd op het ontwerp KB. De belangrijkste opmerkingen op het ontwerp 
KB en het bestrijdingsprogramma zijn de volgende: 
In het kader van de mogelijks verminderde bewaking op afmestbedrijven (zie specifieke vraag 1) wordt 
het reeds van kracht zijnde weideverbod op deze bedrijven onder de aandacht gebracht omdat dit 
weideverbod een belangrijke risico reducerende maatregel is op het vlak van de verspreiding van bTB. 
Veehouders dienen hieromtrent gesensibiliseerd te worden en duidelijk aanbevelingen te krijgen. 
In het geval alle dieren op een bevestigde haard worden afgeslacht worden er momenteel geen 
monsters genomen van de dieren voor diagnostiek van bTB. Er wordt echter aanbevolen om dit toch 
te doen omdat dit belangrijke inzichten kan leveren betreffende de dynamiek van een infectie op een 
haard en een idee kan geven van de infectiegraad op een haard. 
Alle verdenkingen van bTB bij zowel runderen als andere diersoorten dienen in een centrale databank 
geregistreerd te worden die moet kunnen geconsulteerd worden door alle actoren van het 
bestrijdingsprogramma. 
De aanpak van België voor wat betreft de bewaking van alle rundveebedrijven met behulp van 
serologische testen is zeer innovatief. Deze aanpak heeft tot doel om de eventuele bedrijven die 
positief zijn voor bTB actief op te zoeken en heeft niet tot doel om te bewijzen dat België vrij is van 
bTB. Het gebruik van serologische testen in deze context werd echter nog nooit toegepast voor wat 
betreft de bestrijding van bTB. Het is daarom aangewezen om voorzichtig te blijven en deze aanpak 
reeds na 1 jaar te evalueren. Eén van de mogelijke problemen die zich zou kunnen stellen is het feit  
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dat er veel (vals) positieve dieren en bedrijven worden gedetecteerd. Dit kan mogelijks leiden tot hoge 
kosten en mindere motivatie bij de actoren op het terrein. Indien deze trend zich bevestigt zijn er een 
aantal mogelijkheden om hieraan te remediëren: 

- een risicoprofiel van de rundveebedrijven opstellen (zie Tabel 3 voor risicofactoren) en 
enkel de bedrijven testen die een hoog risicoprofiel hebben. Uiteraard dient er wel voldaan 
te worden aan de wettelijk eisen op het vlak van surveillance voor bTB en dient de 
opvolging van eerdere haarden en de opvolging van importdieren niet in het gedrang te 
komen. 

- een bedrijf enkel als positief te beschouwen indien er meer dan 1 dier positief reageert. 
 
 
 
 
 
 
 

Voor het Wetenschappelijk Comité, 
De Voorzitster, 

 
 
 
 
 

Dr. Lieve Herman (Get.)   
27/09/2022  
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Voorstelling van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het FAVV 
 
Het Wetenschappelijk Comité is een adviesorgaan ingesteld bij het Belgisch Federaal Agentschap voor 
de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) dat onafhankelijk wetenschappelijk advies verschaft met 
betrekking tot risicobeoordeling en risicobeheer in de voedselketen en dit op vraag van de gedelegeerd 
bestuurder van het FAVV, de Minister die bevoegd is voor de voedselveiligheid of op eigen initiatief. 
Het Wetenschappelijk Comité wordt administratief en wetenschappelijk ondersteund door de 
Stafdirectie voor Risicobeoordeling van het Agentschap. 
 
Het Wetenschappelijk Comité bestaat uit 22 leden die benoemd zijn bij koninklijk besluit op basis van 
hun wetenschappelijke expertise in domeinen die te maken hebben met de veiligheid van de 
voedselketen. Het Wetenschappelijk Comité kan bij de voorbereiding van een advies beroep doen op 
externe deskundigen die geen lid zijn van het Wetenschappelijk Comité. Net als de leden van het 
Wetenschappelijk Comité dienen zij in staat te zijn om onafhankelijk en onpartijdig te kunnen werken. 
Om de onafhankelijkheid van de adviezen te waarborgen worden potentiële belangenconflicten 
transparant beheerd.  
 
De adviezen zijn gebaseerd op een wetenschappelijke beoordeling van de vraagstelling. Zij vertolken 
het standpunt van het Wetenschappelijk Comité dat in consensus is genomen op basis van 
risicobeoordeling en de bestaande kennis over het onderwerp.  
 
De adviezen van het Wetenschappelijk Comité kunnen aanbevelingen bevatten voor het 
controlebeleid van de voedselketen of voor de belanghebbende partijen. De opvolging van de 
aanbevelingen voor het beleid behoort tot de verantwoordelijkheid van de risicomanagers. 
 
Vragen over een advies kunnen gericht worden aan het secretariaat van het Wetenschappelijk Comité: 
Secretariaat.SciCom@favv.be. 
 
 
Leden van het Wetenschappelijk Comité 
Het Wetenschappelijk Comité is samengesteld uit de volgende leden:  
 
A. Clinquart*, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, J. Dewulf, L. De Zutter, A. GeeraerdAmeryckx, 
N. Gillard, L. Herman, K. Houf, N. Korsak, L. Maes, M. Mori, A. Rajkovic, N. Roosens, C. Saegerman, M.-
L. Scippo, P. Spanoghe, K. Van Hoorde, Y. Vandenplas, F. Verheggen, P. Veys**, S. Vlaeminck 
* lid tot december 2021 
** lid vanaf januari 2022 
 
Belangenconflict 
Er werd een belangenconflict vastgesteld voor de externe experten L. Delooz (ARSIA) en W. Van Praet 
(DGZ). Deze experten namen deel aan de werkgroep onder het statuut van ‘gehoord expert’. 
 
Dankbetuiging 
Het Wetenschappelijk Comité dankt de Stafdirectie voor Risicobeoordeling en de leden van de 
werkgroep voor de voorbereiding van het ontwerpadvies.  
Het Wetenschappelijk Comité wenst eveneens K. Van Hoorde en N. Roosens te bedanken voor de 
‘deep reading’ van het advies. 
 
Samenstelling van de werkgroep 
De werkgroep was samengesteld uit: 

mailto:Secretariaat.SciCom@favv.be
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Leden van het Wetenschappelijk Comité: C. Saegerman (verslaggever), J. Dewulf, M. Mori 
Externe experten: L. Delooz (ARSIA), D. Fretin (Sciensano), W. Van 

Praet (DGZ), J. Godfroid (UiT) 
Dossierbeheerder: P. Depoorter, R. Dockx***  

 
*** Tot 31 juli 2022 
 
De activiteiten van de werkgroep werden opgevolgd door volgende leden van de administratie (als 
waarnemers): D. Tamigniaux (FOD), X. Patigny (FAVV). 
 
 
Wettelijk kader 
Wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen, inzonderheid artikel 8;  
Koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het 
Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen;  
Huishoudelijk reglement, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende 
de samenstelling en de werkwijze van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, goedgekeurd door de Minister op 24 september 
2020.  
 
 
Disclaimer 
Het Wetenschappelijk Comité behoudt zich, te allen tijde, het recht voor dit advies te wijzigen indien 
nieuwe informatie en gegevens ter beschikking komen na de publicatie van deze versie.  
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