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In opdracht van het FAVV verzorgt DGZ de praktische organisatie van de jaarlijkse winterscreening in Vlaanderen. Betrokken 
veehouders worden op de hoogte gebracht per brief. Dierenartsen ontvangen per e-mail de volgende documenten: 
- de opdrachtenlijst: overzicht van de opdrachten per beslag; 
- gepersonaliseerde bloednameformulieren per beslag per opdracht; 
- het document “Vademecum organisatie van de winterscreening 2022-2023” van het FAVV; 
- deze instructie met de belangrijkste aandachtspunten. 

 
Gelieve het document “Vademecum organisatie van de winterscreening 2022-2023” van het FAVV grondig door te nemen. Je vindt 
dit document eveneens op www.favv.be en www.dgz.be. 
 

1. Algemene aandachtspunten 
 

1.1. Bloedafnamen 
 

- Een beslag kan drie afzonderlijke opdrachten hebben voor bloedafnamen:  
 luik 1 – cross-sectionele studie blauwtong;  
 luik 2 – monsternemingen brucellose – leucose;  
 luik 3 – monsternemingen tuberculose  

 
In dat geval dienen ook telkens afzonderlijke bloedmonsters afgeleverd te worden. Er zijn afzonderlijke formulieren 
voorzien per opdracht. 
 

- Gelieve de bloedmonsters duidelijk te identificeren met het volledige werknummer. 
- Indien blijkt dat onvoldoende dieren van de originele opdracht nog aanwezig zijn op het beslag, dan contacteer je 

DGZ voor een actueel bloednameformulier. 
 

- Je mag bloedmonsters voor luik 1 en luik 2 afnemen vanaf 01/12/2022. De bloedbuisjes moeten ongeveer 8 ml bloed 
bevatten. De bloedmonsters moeten binnen de 8 kalenderdagen na afname en in ieder geval uiterlijk 28/02/2023 
afgeleverd worden aan het laboratorium van DGZ.  

 
- Je mag bloedmonsters voor luik 3 afnemen vanaf 01/12/2022. De bloedbuisjes moeten ongeveer 8 ml bloed 

bevatten. Monsters genomen voor een gamma-interferon test moeten ten allerlaatste 8 uur na de monstername bij 
het erkende laboratorium naar keuze aankomen. Je dient daarom voorafgaand aan deze monstername contact op 
te nemen met het laboratorium om een afspraak vast te leggen. De bloedmonsters moeten in ieder geval uiterlijk 
28/02/2023 afgeleverd worden aan het erkende laboratorium. 

 
 

Vergoedingen prestaties 
 

Er zijn vergoedingen voorzien per bloedmonster en een vergoeding voor een bedrijfsbezoek per opdracht. Deze prestaties 
maken deel uit van de prestatielijsten van DGZ (budget BLT, BRU en TUB). Meer informatie vind je op de website van 
DGZ. 
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https://dgz-webportal-websitecd-web-wa.azurewebsites.net/officiele-prestaties-dierenartsen
https://dgz-webportal-websitecd-web-wa.azurewebsites.net/officiele-prestaties-dierenartsen
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2. Opdrachten 
 

2.1. Luik 1 / Cross-sectionele studie blauwtong: BT-WINTERSCREENING 
 

Bemonstering van 10 runderen. Per rund afname van één gestold (serum) en één ongestold (EDTA) 
bloedmonster:  
10 runderen (20 monsters) van 12 tot 25 maanden ouderdom en geboren op het beslag of alle indien minder 
dan 10 aanwezig.  

 
Op het formulier zijn de werknummers oplopend gesorteerd volgens de laatste vier cijfers. Kies willekeurig 10 
runderen uit.  

 

2.2. Luik 2 / Monsternemingen brucellose - leucose: BRU-WINTERSCREENING 
 

2.2.1. TRACING IMPORT: Afname van een bloedmonster (gestold) van de geselecteerde ingevoerde runderen (geboren 
in of ingevoerd uit een risicoland voor brucellose en/of leucose) ouder dan 24 maanden. 
 
Op het formulier staan de werknummers van de geselecteerde ingevoerde runderen, oplopend gesorteerd 
volgens de laatste vier cijfers. Doorstreep de werknummers van de runderen die op het moment van 
bemonstering reeds vertrokken zijn van het beslag en noteer de vertrekdatum. Geef de werknummers van de 
vertrokken runderen door aan de LCE.  
 

2.2.2. HERD LOW ABORTION*: Afname van een bloedmonster (gestold) van 20 willekeurige vrouwelijke runderen 
ouder dan 24 maanden (of alle indien minder aanwezig). 
 
Op het formulier staan de werknummers van de vrouwelijke runderen ouder dan 24 maanden, oplopend 
gesorteerd volgens de laatste vier cijfers. Kies 20 willekeurige runderen uit of bemonster alle indien minder 
aanwezig. 
 
* HERD LOW ABORTION: Bedrijven met geen of onvoldoende abortusonderzoek. 
 

2.2.3. TANKMELK**: Afname van een bloedmonster (gestold) van alle dieren ouder dan 12 maanden, uitgezonderd 
meststieren. 

 
 **TANKMELK: Bedrijven die telkens opnieuw een positief tankmelkonderzoek op brucellose hebben en 

waarvoor de serologische stalbilan is uitgesteld naar de winterscreening. 
 

2.3. Luik 3 / Monsternemingen tuberculose: TUB-WINTERSCREENING 
 

 
2.3.1. TRACING IMPORT: Afname van één gestold (serum) en één ongestold (heparine) bloedmonster van 

geselecteerde ingevoerde runderen (geboren in of ingevoerd uit een risicoland voor tuberculose) ouder dan 6 
maanden. 
 
Op het formulier staan de werknummers van de geselecteerde ingevoerde runderen, oplopend gesorteerd 
volgens de laatste vier cijfers. Doorstreep de werknummers van de runderen die op het moment van de 
bemonstering geen deel meer uitmaken van het beslag en noteer de vertrekdatum. Geef de werknummers van 
de vertrokken runderen door aan de LCE. 
 

2.3.2. OPVOLGING HAARD*: Afname van één gestold (serum) en één ongestold (heparine) bloedmonster van alle 
runderen ouder dan 6 maanden.  
 
*OPVOLGING HAARD: Haarden die gedeeltelijk werden geruimd worden gedurende 5 jaar na vrijgave 
geselecteerd. 
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