
Voorkom insleep van ziekten 

Doe aankooponderzoek  
 

 
HET PROTOCOL OMVAT ONDERZOEK NAAR: 

 IBR 

 Paratuberculose 

 Neosporose 

 Salmonellose 

 Mycoplasma 

 

WAT HEB JE HIERVOOR NODIG? 

 Bloedmonster (gestold bloed) 

 Aanvraagformulier 

 

 ... het aankopen van runderen één van  

de grootste oorzaken is van insleep of  

her-insleep van dierziekten op een rundvee-

bedrijf? Dieren zijn immers niet altijd zicht-

baar ziek. 

 ... IBR-antistoffenonderzoeken via gE of 

gB analyse op bloedmonsters verplicht zijn 

bij aankoop van nieuwe runderen? 

 ... het verplicht is om aangekochte dieren in 

‘quarantaine te houden’ tot beide IBR-

aankooponderzoeken afgerond én gunstig 

zijn? Ook voor andere onderzoeken is dit 

een absolute must in het kader van bioveilig-

heid. 

 … tuberculinatie voor het opsporen van 

rundertuberculose niet langer verplicht is 

sinds 1 februari 2021. 

 … er een wettelijke koopvernietiging is 

voor paratuberculose, Neospora (bij vrouwe-

lijke runderen) en IBR? 

Meer info op: www.dgz.be/rundvee/

gezondheidszorg/aankoop. 

 

WIST JE DAT... 

Vaak vertonen dieren bij aankoop geen zichtbare  

ziektetekens. Toch betekenen ze een risico voor o.a. IBR, 

Neospora, paratuberculose, Salmonella en Mycoplasma.
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Mannelijke dieren onder 2 jaar 

 IBR antistoffen 

 Mycoplasma antistoffen  

 Salmonella antistoffen 

KIES JE PROTOCOL 

 

Vrouwelijke dieren vanaf 2 jaar 

 IBR antistoffen 

 Mycoplasma bovis antistoffen 

 Paratuberculose antistoffen 

 Neospora antistoffen 

 

Mannelijke dieren vanaf 2 jaar 

 IBR antistoffen 

 Mycoplasma bovis antistoffen 

 Salmonella antistoffen 

 Paratuberculose antistoffen 

 

Vrouwelijke dieren onder 2 jaar 

 IBR antistoffen 

 Mycoplasma bovis antistoffen 

 Salmonella antistoffen 

 Neospora antistoffen 

10 GOUDEN TIPS  

Contact met levende dieren van een ander bedrijf, 

zoals bij aankoop van dieren, is een van de groot-

ste bedreigingen voor de gezondheid van jouw 

veestapel. Met deze 10 gouden tips helpen we je 

op weg om dit te vermijden. 

  

1. Koop zo weinig mogelijk dieren aan. 

2. Plan de aankopen vooruit en bereid ze voor. 

3. Koop indien mogelijk altijd dieren van  

hetzelfde bedrijf. 

4. Kies voor een bedrijf met een goede  

bioveiligheid. 

5. Ga de gezondheidsstatus na van het  

herkomstbedrijf. 

6. Check de gezondheidsstatus van de  

runderen die je wil aankopen met behulp van 

het aankoopprotocol.  

7. Ga indien mogelijk zelf eens een kijkje nemen 

op het herkomstbedrijf. 

8. Beperk de kans op besmetting tijdens het 

transport. 

9. Houd aangekochte dieren voldoende lang in 

quarantaine. 

10. Voorzie best een vaste laadplaats voor de die-

ren die je verkoopt. 

 

 

Nog meer bioveiligheidstips vind je op deze website: 

https://mijnmaniervanwerken.be/bioveiligheid of op 

de DGZ-website: www.dgz.be/rundvee/

gezondheidszorg/aankoop. 
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