Controlelijst in verband met managementmaatregelen ter
preventie van paratuberculose: ……/……/…………
Beslag: …………………………………………………… ……..

Bedrijfsdierenarts:………………………………………

……………………………………………………………
…………………………………………………………...
Sanitelnummer:……………………………………………
Ordenummer: ……………………
Totaal aantal runderen: ……………………………
Aantal runderen ouder dan 2 jaar: …………
Type bedrijf:
O Melkveebedrijf
O Zoogkoeien
O Gemengd
Klinische symptomen van paratuberculose aanwezig: O Diarree
O Daling melkproductie
O Vermageren

O Grauw, slecht haarkleed
O Kinoedeem

Aantal dieren met klinische symptomen: ……………
Wordt er gevaccineerd op het bedrijf voor paratuberculose:

O Ja

O Neen

1/ Wordt er biestmelk gebruikt, die afkomstig is van andere bedrijven?
O Ja
Indien ja, maak een lijstje op van de herkomstbedrijven van de laatste 5 jaren!

O Neen

Preventie INSLEEP van buiten het bedrijf

2/ Aankoop van dieren gedurende laatste 5 jaar:
O Ja O Neen
Aantal: ……………… (zie Sanitel)
Indien ja, komende van een bedrijf dat maatregelen neemt tegenover paratuberculose:
O Ja O Neen O Onbekend
Indien ja, onderzocht voor aanwezigheid van antistoffen tegenover paratuberculose:
O Ja O Neen
Referentie onderzoeken: ………………………………………………………………………………………………………………
3/ Bezoekers die contact hebben met het vee dragen steeds bedrijfseigen kleding (overall) en
laarzen:
O Ja O Neen
4/ Dieren uitgeweid met dieren van een ander beslag:

O Ja

O Neen

5/ Weidepercelen van het jongvee: bemest met mest komende van een ander bedrijf:
O Ja O Neen
6/ Gebruik werktuigen van een ander bedrijf:
O Ja
Indien ja, reiniging van deze werktuigen voor het toelaten op het bedrijf:
O Ja

O Neen
O Neen

Preventie voor VERSLEEP binnen het bedrijf
Klinische gevallen:
1/ Zijn er bevestigde gevallen van paratuberculose geweest:
aantal:…………
referentienummer onderzoeken: ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………
zijn deze dieren opgeruimd:
O Ja O Neen
2/ Zijn er nog nakomelingen van deze besmette dieren op het bedrijf aanwezig?
O Ja
Indien ja: sanitelnummers: ………………………………….
……………………………………
………………………………….
……………………………………
………………………………….
……………………………………
Afkalfmanagement:
1/ Is er een aparte afkalfstal aanwezig op het bedrijf:
O Ja

O Neen

O Neen

2/ Wordt deze afkalfstal na elke kalving gereinigd:

O Ja

O Neen

3/ Worden er zieke dieren in de afkalfstal gehuisvest:

O Ja

O Neen

4/ Gaan de drachtige dieren “proper” de afkalfstal in:

O Ja

O Neen

5/ Bij hulp bij het afkalven gebeurt dit steeds hygiënisch (achterhand reinigen, zo weinig
mogelijk contact van mest met het geboortekanaal en het kalf,…)
O Ja O Neen
6/ Na de geboorte wordt het kalf onmiddellijk verwijderd van de koe:
O Ja

O Neen

7/ Het verzamelen van de biest gebeurt op een hygiënische wijze ( uier reinigen, gereinigde fles,
geen mestdelen in de biest laten vallen,…)
O Ja O Neen
8/ Elk kalf krijgt biest van zijn eigen moeder (behalve wanneer de moeder paratuberculoseverdacht is)
O Ja O Neen
9/ Er is een reserve van biest (diepvries) van koeien die onverdacht zijn van paratuberculose
O Ja O Neen
10/ Kalveren geboren uit koeien die verdacht zijn van paratuberculose of de biest kregen van
een verdachte koe worden niet aangehouden voor de fokkerij.
O Ja O Neen

Jongveemanagement
1/ Kalveren jonger dan 6 maanden worden strikt gescheiden gehuisvest van de oudere dieren:
O Ja O Neen
2/ Na de biestmelk krijgen alle kalveren kunstmelk:

O Ja

O Neen

O Ja

O Neen

4/ Er is rechtstreeks contact tussen mest van de oudere dieren en het jongvee:
O Ja

O Neen

3/ De kalveren worden niet uitgeweid voor een leeftijd van 6 maanden:

5/ Er wordt aparte bedrijfskledij en laarzen aangetrokken voor het verzorgen van het jongvee:
O Ja O Neen
6/ Elk leegstaand kalverhok wordt gereinigd én ontsmet voordat er een nieuw kalf ingebracht
wordt:
O Ja O Neen
7/ Krijgen de kalveren jonger dan 6 maanden kuilgras toegediend:
O Ja

O Neen

