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In de verdere ontwikkeling van onze dienstverlening werd met de oprichting van de cvba Vivee op 30 mei 2018 een nieuwe stap gezet 

in de reeds nauwe samenwerking tussen DGZ en MCC. Sinds 1 januari 2019 is het logistiek personeel in Vivee ingebracht en werd de 

organisatie operationeel. 

 

Maar 2018 was ook het jaar waarin we ter voorbereiding van een nieuw meerjarenbeleidsplan onze stakeholders consulteerden, en 

met het bestuur en het management grondig nagedacht hebben over de richting die we in de toekomst met onze organisaties willen 

uitgaan. Dit resulteerde in een beleidsplan voor 2019-2021, waarin we onze ambities voor de komende jaren verwoord hebben. Met als 

doel voor DGZ om samen met MCC en Vivee, als organisaties van en voor veehouders, de betrouwbare partner te zijn voor onze Vlaamse 

veehouders en hun dierenarts. En samen met hen te streven om met gezonde dieren goede economische resultaten te realiseren. 

Naar het grote publiek toe kwamen DGZ en MCC prominent in beeld door deelname aan de Open Bedrijvendag in Lier. De vele bezoekers 

waren onder de indruk van onze werking en luisterden met grote interesse naar de boeiende toelichtingen die ze kregen van onze 

medewerkers. We kregen veel positieve reacties, ook van de bezoekende veehouders over de behulpzaamheid en de ondersteuning 

vanuit DGZ. En dat deed deugd!

Dit laatste sluit helemaal aan bij het vaste voornemen van de raad van bestuur van DGZ, hierin gesteund door de leden-veehouders van 

de algemene vergadering: bij de ondersteuning die we bieden willen we, in de mate van het mogelijke, blijven inspelen op de noden en 

wensen van de snel veranderende veehouderijsector in Vlaanderen. 

Marcel Heylen

Voorzitter raad van bestuur
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“Als organisatie van en voor veehouders wil DGZ er samen met alle 
Vlaamse veehouders en hun dierenarts naar streven om met gezonde 

dieren goede economische resultaten te realiseren.”
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LABO-ANALYSES AANTAL MONSTERS

= 1.495.491 labo-analyses 1.467.788 monsters 
ontvangen voor onderzoek

  43.483 antigeendetectie

 12.125  autopsie

 138.861  bacteriologie

 64.471  serologie melk

 6.717  parasitologie

 24.841  PCR

 1.204.993  serologie dier

MONSTERNAMES AUTOPSIES

4.834
monsternames 

op bedrijven

55,1%
herkauwers

21,6%
varkens

1,6%
paarden en overige

21,7%
pluimvee

Totaal 
autopsies 
verricht: 

9.539 
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2.297.044 meldingen  
in de Sanitel databank & bestellingen  

van documenten en materiaal voor  
identificatie en registratie

 DGZ leverde 14.280.027 oormerken

 DGZ drukte en  
verstuurde 

792.573  

identificatiedocumenten

DGZ-medewerkers gingen spreken  

op 89 infosessies en voordrachten

1.243 bedrijfsbezoeken

14,2
miljoen
oormerken

25% 
in het kader van  

gezondheidszorg

75%
in het kader van  

identificatie en registratie



19.390 klanten kregen meermaals telefonisch 
advies van onze helpdeskmedewerkers. Van alle klanten die 

ons in 2018 contacteerden zijn:

DGZ streeft naar kwaliteit met accreditaties en 
erkenningen voor haar labo- en I&R-activiteiten

DGZ en MCC lanceerden een blog voor dierenartsen 
met autopsiecasussen, aankondigingen van voordrachten, 

een bespreking van praktijkgevallen en meer. Zo zijn de 

dierenartsen in het veld nog beter gewapend om hun 

veehouders met raad en daad bij te staan. 

We startten ook met Veescoop, een publicatie die twee 

keer per jaar een overzicht biedt van mogelijke dreigingen, 

opvallende bevindingen en trends in de programma’s en 

ziekten bij herkauwers, varkens en pluimvee.

70% 
veehouders

27%
 dierenartsen

3%
 andere

DGZ Labo is geaccrediteerd voor ISO 17025.

nr. 151-TEST

We verstuurden 157 nieuwsbrieven naar 

een database met bijna 27.000 abonnees

We stuurden 40 persberichten naar de 

vakpers voor veehouders en voor dierenartsen

158.931 gebruikers 

van de DGZ-website 

bezochten samen 

2.289.965 webpagina’s

@

Federaal Agentschap 
voor de Veiligheid 

van de Voedselketen

Het labo breidde zijn 
scope uit voor:
-  antibiogrammen
-  Clostridium perfringens 

in watermonsters
-  PCR CEM
-  antistoffen gericht tegen 

paratbc
-  de flexibele scope voor 

PCR-technieken
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15.528 
rundveebeslagen 

(vleesvee, melkvee & gemengd) 
met 1.131.965 runderen

267
vleeskalverbeslagen 

 met 160.271 
vleeskalveren

17.659
schapenbeslagen 

 met 110.630
schapen

6.862
geitenbeslagen 

 met 56.631
geiten

1.649
hertachtigenbeslagen 

 met 5.979
hertachtigen

88%
vrouwelijk

12%
mannelijk 

vlees

85%

melk

60%

melk

11%

vlees

37%

gemengd

4%

gemengd

3%

 1.059.118 
laboanalyses 

op grote en 
kleine herkauwers

190.398 runderen aangekocht 

14.795 runderen ingevoerd uit:

“78% van al 
onze laboanalyses 
wordt 
uitgevoerd 
onder 
accreditatie.”

Frankrijk

11%

Nederland

36%
Denemarken

6%

Luxemburg 

5%
Overige 

1%

Duitsland

41%



2.075  
pluimveebeslagen  

met 71.339.561 dieren  
(met uitzondering van hobbybedrijven)

5.653 
varkensbeslagen  

34 
loopvogelbeslagen  
met 6.779 dieren  

(met uitzondering van hobbybedrijven)

16 
konijnenbeslagen  

met 82.974 dieren
(met uitzondering van hobbybedrijven) 

460.226
fokvarkensplaatsen

33.130.857
braadkippen

29.550.037
overige

70.049
opfokvarkensplaatsen

4.735.271
vleesvarkensplaatsen

8.658.667
legkippen

 13.579 
laboanalyses  

op paarden

 210.743
laboanalyses 

op pluimvee

 210.045
laboanalyses 

op varkens
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 ILVO en DGZ starten samen een nieuw project  
‘Camprevent’, dat bioveiligheid op vleeskuikenbedrijven wil 
verbeteren om Campylobacter te voorkomen.

DGZ en MCC tekenen 
present op de Agri-
dagen in Ravels. 
De opkomst overtreft 
de verwachtingen.

In Nederland is er een nieuwe haard van 
vogelgriep. Dit is nogmaals een signaal dat de 
volledige sector alert moet blijven, ook in België.

Het hele Franse continentale grond-
gebied wordt beschouwd als een beperkings-
gebied voor blauwtong serotype 4 en 8. In 
ons land zijn er op dat moment geen gevallen van 
blauwtong, maar is het opletten geblazen met het 
vervoer van runderen vanuit Frankrijk. Vaccinatie 
tegen blauwtong serotype 8 blijft aanbevolen.

Op de Veepeiler Rund studie-
namiddagen in Hasselt en 
Merelbeke krijgen rundveedieren-
artsen een overzicht van de resultaten 
van de recente projecten.
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 Het laboratorium van DGZ introduceert nieuwe analysepakketten 
die de rundveehouders en hun dierenartsen nu ook los van een autopsie 
kunnen aanvragen: een pakket voor ademhalingsproblemen en een voor 
spijsverteringsproblemen. Ook voor de varkenssector zijn er gelijk-
aardige analysepakketten beschikbaar: voor ademhalingsproblemen, 
gewrichtsproblemen, polyserositis en spijsverteringsproblemen.

DGZ bundelt de gegevens van de uitgevoerde gevoeligheidsbepalingen en 
maakt de resultaten bekend van de evolutie van de antibiotica-
resistentie bij de verschillende diersoorten tot eind 2017.

 Na drie jaar monitoren, wordt de 
Biggenmonitor geoptimaliseerd: 
alle pijlen worden nu gericht op de 
opsporing van PRRS, en niet meer 
op circovirus. Ook het monstername-
schema wordt bijgestuurd.

 De bestrijding van bloed-
luizen in de pluimveestal 
begint bij een goede moni-
toring. Daarom start DGZ 
met geautomatiseerde 
bloedluistellingen. Op 
basis van die resultaten 
kunnen veehouder en 
bedrijfsdierenarts een 
efficiënt bestrijdings-
plan opstellen.

%NIEUW



MEI

APRIL

JUNI

Om PRRS onder controle te 
krijgen, lanceert de varkens-
sector een ambitieus 
PRRS-programma, met 
een specifieke aanpak voor elk 
van de schakels van de var-
kenshouderijketen: de KI-cen-
tra, de fokbedrijven én de 
conventionele bedrijven. Doel 
is dat elk bedrijf op termijn 
een PRRS-status verwerft. In 
november verschijnt een eerste 
Gids met goede praktijken.

 Het aantal pluimveetomen 
positief voor Salmonella Infan-
tis neemt de laatste jaren toe. 
Daarom worden de voorwaarden ver-
soepeld om in aanmerking te komen 
voor de financiële tussenkomst van 
het Fonds voor de analysekosten van 
swabs genomen tijdens de leegstand.

Het Sanitair Fonds zet een punt achter de financiële tussen-
komst voor het aankoopprotocol. Het IBR-bloedonderzoek blijft echter 
verplicht voor elk aangekocht rund, wie zijn sanitaire situatie nog beter wil 
bewaken kan ook bijkomende onderzoeken aanvragen.

Jaarlijks legt DGZ ongeveer 4.000 
antibiogrammen aan om na te 
gaan in welke mate bacteriën resis-
tent zijn voor bepaalde antibiotica. 
Omdat het antibioticumgebruik 
over de jaren heen is geëvolueerd, 
passen we de samenstelling van de 
antibioticapanels aan.

Er wordt een eerste haard van Newcastle 
disease (NCD) vastgesteld bij een hobbyhouder in de 
provincie Luik. In juni en juli volgen er nog 19 nieuwe 
gevallen, ook in de professionele pluimveesector. Omdat 
de ziekte nu een bedreiging vormt voor de hele sector 
zijn er vanaf 2 juli maatregelen van kracht. In september 
wordt het laatste beperkingsgebied opgeheven. 

Het laboratorium van DGZ stapt over naar 
bloedbuisjes met een barcode. Het belangrijkste 
voordeel van deze nieuwe werkwijze is een gegarandeerde 
traceerbaarheid van de monsters doorheen het volledige 
verwerkingstraject.

De handelsregels voor IBR wijzigen. Het wordt nu nog belangrijker dan 
vroeger om bij de aan- en verkoop van dieren de IBR-statuten te checken. Met de 
nieuwe handelsregels wil de sector de verspreiding van het IBR-virus verder beper-
ken en de ziekte op termijn volledig uitroeien. Het goede nieuws is dat al 80% 
van de rundveehouders in België een IBR-vrij statuut heeft. 

Ook het BVD-programma 
gaat een nieuwe fase 
in: elk rundveebeslag krijgt 
een BVD-bedrijfsstatuut 
toegekend.

 In België en Nederland zijn er verschillende gevallen van 
acute snot bij hobbypluimvee en professioneel gehouden pluimvee. 
Ook het risico op de ziekte van Gumboro of infectieuze bursitis neemt 
toe. Een strikte bioveiligheid is essentieel voor de preventie van deze 
ziekten.

Op 30 mei houden DGZ 
en MCC ter gelegenheid 
van hun respectievelijke 
algemene vergaderingen, 
een nieuwe coöpera-
tieve vennootschap 
boven de doopvont. Deze 
nieuwe entiteit krijgt de 
naam Vivee. 



JULI

De zomer is ongenadig warm. Ook de dieren zullen dat 
geweten hebben. Met de tips die DGZ biedt kunnen veehouders 
de symptomen van hittestress herkennen en het hun dieren zo 
comfortabel mogelijk maken.

 Op autopsie blijkt dat de aangeboden kleine 
herkauwers heel vaak gestorven zijn 
ten gevolge van parasieten, bijvoorbeeld 
de rode lebmaagworm. Wie de dieren regelmatig 
controleert op bloedarmoede en een mestonder-
zoek uitvoert, kan deze problemen vermijden.

AUGUSTUS

Er is een aangepast koninklijk besluit (KB) voor de 
intracommunautaire handel van pluimvee van kracht. 
Dit KB legt onder andere op dat er meer onderzoek naar Mycoplasma 
gallisepticum zal gebeuren. Anderzijds is het niet langer verplicht om 
fokpluimvee en legpluimvee tijdens de opfokfase te onderzoeken op 
Salmonella Pullorum/Gallinarum.

DGZ verbreedt het standaardaanbod van autopsie voor pluimvee met 
vijf nieuwe PCR-pakketten. Dit maakt het mogelijk om meer informatie 
te halen uit de autopsie over de onderliggende aandoeningen. 

SEPTEMBER

Op 4 juli 2018 is een nieuw koninklijk besluit (KB) 
verschenen dat de registratie van bedrijven 
met pluimvee en konijnen vastlegt. In de loop 
van september organiseert DGZ hieromtrent een 
reeks specifieke informatiesessies voor 
broeierijen, voor pluimveehouders, -vervoerders en 
-handelaars en voor konijnenhouders.

 Op 13 september wordt een eerste besmetting 
met Afrikaanse Varkenspest vastgesteld bij 
everzwijnen in de provincie Luxemburg. Het FAVV en 
het Waalse gewest bakenen een zone af rond de be-
smetting, met maatregelen voor zowel wilde everzwij-
nen als voor gehouden varkens. Eind december werden 
daar 245 besmette everzwijnen geteld. De commerciële 
varkensbedrijven blijven vooralsnog vrij van het virus. 

Fantastisch resultaat: 
het aantal 
BVD-dragers ligt 
lager dan 0,1% 
van alle  
geboorten.
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OKTOBER

Op de Open Bedrijvendag in Lier komen maar 
liefst 1.500 bezoekers te weten hoe de medewerkers 
van MCC de kwaliteit van Vlaamse melk waarborgen en 
hoe hun collega’s van DGZ Vlaamse nutsdieren identifice-
ren en zorgen voor hun gezondheid. 

Naar jaarlijkse gewoonte maakt DGZ de resultaten bekend 
van zijn kwaliteitsmonitoring van oormerken. Hiermee 
willen we veehouders helpen om de oormerken te kiezen met 
de beste kwaliteit-prijsverhouding. DECEMBER

DGZ brengt in opdracht van het FAVV 
alle betrokken bedrijfsdierenartsen en 
veehouders op de hoogte van wat hen 
te doen staat voor de winterwerking 
rundvee van 2019.

 Het Sanitair Fonds voorziet voor 
2018 een vergoeding voor 
dierenartsen van 25 euro per 
rundveebeslag dat ze gevaccineerd 
hebben tegen blauwtong.

NOVEMBER

In november sloot DGZ een succesvolle lessenreeks voor 
dierenartsen over autopsie op het bedrijf af. De dierenartsen 
kwamen o.a. te weten hoe ze het beste een autopsie op het 
rundvee- of varkensbedrijf kunnen aanpakken. Er werd 
ook aandacht besteed aan de meest aangewezen staalname bij 
verschillende ziektes en aandoeningen.

Het dertiende werkjaar van het paratuberculoseprogramma 
van de Belgische zuivelketen gaat van start. Al 91% van alle Vlaamse 
melkveebedrijven die deelnemen, heeft een A-niveau. 
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• We delen een rijke schare aan informatie op verschillende manieren. 

Bv. we reiken de veehouders benchmarks aan waardoor ze hun 

bedrijfsvoering kunnen opkrikken; de resultaten van talloze analyses 

helpen veehouders en hun dierenartsen de juiste beslissingen te nemen 

om door te groeien naar een beter bedrijfsgezondheidsstatuut; we 

bezorgen updates over de stand van zaken van lopende pogramma’s 

en wat te doen als er ziekten de kop opsteken.

• Onze services beperken zich niet tot wat in onze kantoren gebeurt maar 

komen overal in Vlaanderen dankzij al onze buitendienstmedewerkers 

(bv. koerier, regiodierenartsen, staalnemers, kadaverophalers, …), ook 

tot bij onze klant thuis.

• Klantgerichtheid is een evidentie bij de aanwerving of ontwikkeling 

van elk van onze medewerkers.

• Om comfortabel te werken én de klant te ondersteunen gebruiken onze 

medewerkers moderne informaticatools.

• Door blijvend in te zetten op gezondheidsprogramma’s boeken we, 

samen met de veehouders en hun dierenartsen, successen op het vlak 

van bestrijding, monitoring en preventie van dierziekten. Zo zetten de 

rundveehouders in 2018 een fantastisch resultaat neer wat het aantal 

BVD-dragers betreft: dat was nog lager dan een luttele 0,1% van alle 

geboorten!

Industrielaan 29
8820 TORHOUT
+32 (0)78 05 05 23
+32 (0)78 05 23 23
helpdesk@dgz.be

dgz.be

DGZ investeert continu in haar klanten en diensten
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