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Bloedname door
bedrijfsdierenarts

GEBOORTE KALF

Moederdier:
IPI-verdacht

Moederdier:
IPI-vrij door afstamming

Binnen de 7 dagen:
GEBOORTEMELDING +
STAALNAME (BVD-oormerk)

VERZENDING STAAL POST
(1 werkdag)

POS

Kalf: IPI

NIET IN HANDEL

STOP BVD: Scoren doen we samen!

ANALYSE STAAL IN LABO
(2 à 3 werkdagen)

TOEKENNING BVD-STATUUT
+ afdruk/verzenden paspoort
+ BVD-statuut raadpleegbaar
in Sanitel
(1 à 2 werkdagen)

VEEHOUDER ONTVANGT
PASPOORT

www.dgz.be

NEG

Kalf: IPI-vrij
door onderzoek

OK VOOR HANDEL

helpdesk@dgz.be
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“Ieder kalf op uw bedrijf, geboren na 31 december 2014, dient bemonsterd te worden
op BVD-antigeen in de eerste 7 levensdagen.”

Hoe kan een kalf bemonsterd worden?

 Naast de geboortemelding en identificatie van het

 Tezelfdertijd krijgt het moederdier in de BVD-databank
het statuut ‘IPI-vrij door afstamming’. Dit laatste sta-

kalf (die ook binnen de 7 dagen na de geboorte

tuut wordt niet afgeprint op het paspoort, tenzij een

dienen te gebeuren) kan u het best een staal ne-

herdruk van het paspoort in de periode na de statuut-

men via het plaatsen van een BVD-oormerk. Dit is



toekenning om de een of andere reden aan de orde

de vlotste en meest efficiënte manier.
Als het kalf toch al met een gewoon primo-oormerk

is.

dierenarts laten uitvoeren. Neem hiervoor zo snel

Wat als het kalf een positief resultaat heeft op de
antigeentest? Is er dan actie vereist?

mogelijk na de geboorte van het kalf contact op

 Ja. Een positief resultaat zal uiteindelijk aanleiding

gemerkt zou zijn, dan kan u de staalname door de

met de dierenarts.

geven tot het toekennen van het ‘IPI’- statuut aan dit
kalf. Het dier wordt geblokkeerd voor de handel en het

Hoe bezorg ik het genomen staal aan het labo en
hoeveel tijd heb ik daarvoor?

 Het door uzelf genomen oorweefselstaal, dat tijdelijk
bij 4°C bewaard kan worden, dient binnen de 7 dagen

is verboden om het dier op de weide te plaatsen. Ook



van de rest van uw veestapel. Neem ook zo snel mo-

na staalname in een erkend laboratorium afgeleverd



te worden voor analyse.
U kan dit staal per post versturen via de meegelever-



de verzendenveloppen.
De dierenarts kan de stalen aan het labo bezorgen via

gelijk contact op met uw bedrijfsdierenarts, die ondertussen ook een e-mail ontvangen heeft met het posi-



onder dezelfde blokkeringsmaatregelen. U dient dit
dier binnen de 7 dagen te laten bemonsteren door uw

Welke stappen gebeuren in het labo?

bedrijfsdierenarts. Het staal wordt in het labo onder-

 Eens het staal in het laboratorium is aangekomen,

zocht om uit te maken of het moederdier het ‘IPI-vrij’

komt het in een analyseflow die ongeveer 2 à 3 werk-





het betrokken ‘IPI- kalf’ te euthanaseren, ook al is dit

post) en is het resultaat ook raadpleegbaar op DGZ

niet verplicht binnen het programma. Snel het IPI-kalf

Online, ook voor uw bedrijfsdierenarts.
Het resultaat wordt tegelijk in de BVD-databank opgeladen. Het kalf krijgt dan een BVD-statuut toegekend,
dat wordt afgeprint op het paspoort.

statuut’ dan wel het ‘IPI’- statuut krijgt.
We adviseren u om gebruik te maken van hetzelfde
bezoek van de dierenarts om - in onderling overleg -

via het gebruikelijke kanaal van uw keuze (e-mail of



tieve resultaat.
Het moederdier van dit ‘IPI’-kalf , krijgt in de BVDdatabank automatisch het statuut ‘IPI-verdacht’ en valt

de gebruikelijke koerierdienst.

dagen in beslag neemt.
Zodra het resultaat gekend is, wordt dit u meegedeeld

dit ‘IPI’-statuut wordt afgeprint op het paspoort.
Het is dan best om het kalf zo snel mogelijk te isoleren

euthanaseren is de beste manier om de BVD-



besmettingsbron van uw bedrijf te verwijderen.
Tenslotte bespreekt u best met uw bedrijfsdierenarts
een verder plan van aanpak om uw bedrijf opnieuw

Dient de veehouder actie te ondernemen bij een
negatief resultaat?

BVD-vrij te krijgen op een zo kort mogelijke periode.

 Neen, u hoeft niets te doen. Het betrokken kalf krijgt

bioveiligheidsmaatregelen op te nemen om een nieu-

het ‘IPI-vrij’ statuut afgeprint op het paspoort en kan
vrij in de handel worden gebracht.

In dat plan van aanpak is het ook belangrijk de nodige
we insleep van BVD in de toekomst te voorkomen.

