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OPVRAGEN BEMONSTERINGSLIJST SCREENING IBR (gE/gB) VIA VEEPORTAAL

TER INFO: Verplichte laboratoriumonderzoeken in het kader van de officiële bestrijding van I.B.R.
•

Een serologische balans bestaat uit een serologisch onderzoek van de runderen van de volgende categorieën:
Categorie 1: alle runderen die ouder zijn dan 12 maanden
Categorie 2: runderen jonger dan 12 maanden en aangevoerd (niet geboren op het beslag)

Opgelet, indien meer dan 50% van het beslag ‘runderen heeft jonger dan 12 maanden en geboren op het beslag’ dan moeten deze ook worden
toegevoegd aan het analyse aanvraag formulier.
•
•
•

Indien twee serologische balansen dienen opgemaakt te worden (afhankelijk van het huidige statuut en het gewenste statuut) moet het interval
tussen de bemonsteringsdatum van de eerste en van de tweede serologische balans minimum 4 en maximum 8 maanden bedragen.
De aard van het onderzoek dat moet uitgevoerd worden (ELISA gE of ELISA gB) is afhankelijk van het gewenste statuut.
Dieren met dierstatuut IBR-drager moeten niet bemonsterd worden in de jaarlijkse screening voor het behouden van het I2-statuut. Dieren met
statuut IBR-drager staan in de bemonsteringslijst als IA0-4.

De bedrijfsdierenarts, de plaatsvervangende bedrijfsdierenarts en de verantwoordelijke veehouder kunnen via Veeportaal een ‘Bemonsteringslijst
screening IBR gE/gB’ voor een serologische balans opvragen en afdrukken.

AANMELDEN IN VEEPORTAAL (http://prd.sanitrace.be)
Vul uw gebruikersnaam en paswoord in en klik op ‘Aanmelden’ (hoofdlettergevoelig!)
STARTPAGINA:
Op de startpagina kiest u voor ‘Overzicht rapporten’ in de groep ‘Rapporten’
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OVERZICHT RAPPORTEN:
1. In de lijst ‘Rapport categorieën’ kiest u voor ‘Bemonsteringslijst runderen’.
2. Onder ‘Beschikbare rapporten’ klikt u vervolgens op het blauwe vinkje om het
gewenste rapport te selecteren.
3. Onder ‘Selectiecriteria’ wordt een nieuw veld ‘Beslag’ beschikbaar:
➢ Indien u veehouder bent, wordt uw beslagnummer automatisch
ingevuld.
➢ Indien u bedrijfsdierenarts bent, geeft u hier het beslagnummer in.

2
4. Vervolgens klikt u op de knop ‘Afdruk’ om het rapport (pdf-bestand) op te slaan en/of te openen en vervolgens af te printen.
Klik op de knop ‘Bekijken’ indien u het resultaat eerst wenst te bekijken. Er opent een nieuw scherm met de mogelijkheid om het document alsnog af
te drukken via de knop ‘Afdruk’ of om het scherm te verlaten via de knop ‘Afsluiten’.
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