Beste Dierenarts,
In kader van het project ‘Predictie en preventie van longworminfecties’ lanceerden we vorige jaren reeds
een oproep om longwormuitbraken te melden. Op basis van de resultaten van dit project kan een ‘early
warning’ systeem voor longwormuitbraken ontwikkeld worden, zowel op regionaal niveau als op
individuele bedrijven. Dit systeem zal het gemakkelijker maken om preventief maatregelen te treffen
tegen longworminfecties. Ook dit jaar willen wij u graag opnieuw de kans geven om aan deze studie
deel te nemen. Wanneer u in de loop van het weideseizoen een vermoeden heeft van
longwormproblemen op een bedrijf, gelieve dan contact op te nemen via het onderstaande emailadres of telefoonnummer. Voor de studie is het van belang dat u de volgende gegevens vermeldt:
• Naam (van uzelf en uw klant),
• Adres van het bedrijf (met postcode en provincie),
• Productietype (melk- of vleesvee)
• Datum van eerste vaststelling,
• Groep van aangetaste dieren (jongvee, volwassen vee, beide),
• Aantal aangetaste dieren
Wij garanderen u dat deze informatie strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld zal worden en in geen
geval met derden gedeeld wordt.
Elke maand wordt er ook nog mogelijkheid voorzien om van enkele van deze bedrijven meststalen te
analyseren voor longwormen. Op voorwaarde van de vermelding: ‘Longwormproject Faculteit
Diergeneeskunde – projectnummer 473’ zullen deze analyses bekostigd worden door de Faculteit
Diergeneeskunde. Per bedrijf kunnen maximaal 5 meststalen bij DGZ binnen gebracht worden. Gelieve
enkel stalen op te sturen indien u een sterk vermoeden van longworm problemen heeft. Wanneer de
maandelijkse limiet van 20 bedrijven (over alle dierenartsen heen) bereikt is, zullen namelijk geen stalen
meer onderzocht worden.
Om zoveel mogelijk informatie te verzamelen, zullen wij dit jaar ook de veehouders op de hoogte
brengen van deze mogelijkheid tot analyse. De meststalen kunnen enkel in samenspraak met de
dierenarts binnen gebracht worden.
Er zal ook dit jaar een kaartje met geconfirmeerde en niet-geconfirmeerde uitbraken op de website van
DGZ staan (www.dgz.be/early-warning-longworm). Dit kaartje krijgt tijdens het weideseizoen een
regelmatige update.
Wij danken u reeds op voorhand voor uw bereidwillige medewerking. Mocht u vragen hebben, dan kunt
u steeds contact opnemen via onderstaande gegevens.
Contactgegevens:
Dierenarts Marieke Vanhecke
Laboratorium voor Parasitologie
Faculteit Diergeneeskunde
Universiteit Gent
Salisburylaan 133
B-9820 Merelbeke
Tel: 09 - 331 30 52
E-Mail: marieke.vanhecke@UGent.be

