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Meer informatie en aanmelden:

www.gddiergezondheid.nl/ibr

Drie routes naar een IBR-vrij bedrijf
IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk)
Snelle, directe route voor bedrijven zonder IBR-antistoffen in de tankmelk

De intake
U laat binnen 8 weken alle runderen van 1 jaar en ouder in bloed onderzoeken op IBR-antistoffen.  
Zijn er op het moment van aansturing op het bedrijf runderen in de leeftijd van 0 tot 12 maanden, die 
afkomstig zijn van een bedrijf dat niet de status ‘vrij’ had voor IBR, dan laat u alle runderen van 7 dagen en 
ouder onderzoeken. 
Als er besmette runderen worden gevonden voert u deze dieren af, waarna er of een steekproef wordt gedaan, of 
u kiest voor het programma IBR-vrij (route tankmelk) of IBR-vrij (route vaccinatie).

De vrijstatus
Uw bedrijf krijgt het IBR-vrij certificaat, dé manier om aan te tonen dat u IBR de baas bent. De IBR-vrijstatus 
bewaakt u vervolgens automatisch via maandelijks tankmelkonderzoek op IBR-antistoffen.

IBR-vrij (route vaccinatie)
Voor bedrijven met IBR-antistoffen in de tankmelk / bedrijven die vaccineren

De status vaccinerend 
Voor het programma IBR-vrij (route vaccinatie) is het uitgangspunt dat u elk half jaar IBR-koppelvaccinatie toepast en dat uw dierenarts hiervan een vaccinatieverklaring afgeeft via VeeOnline. Deelnemende bedrijven ontvangen 
automatisch bericht dat het tijd is om te vaccineren. U ontvangt de status ‘vaccinerend’ zodra GD de eerste vaccinatieverklaring heeft ontvangen. Zolang u vaccineert en GD tijdig verklaringen ontvangt, houdt uw bedrijf de status 
‘vaccinerend’. 

De vrijstatus
Als u consequent blijft vaccineren, de juiste preventieve maatregelen neemt en geen dieren aanvoert met IBR-antistoffen, groeit u door natuurlijke vervanging langzaam maar zeker uit de IBR-besmetting op uw bedrijf. Advies 
is om jaarlijks een tankmelkmonster te laten onderzoeken op IBR-antistoffen. Op het moment dat de uitslag van dit onderzoek gunstig is, kunt u gaan voor de IBR-vrijstatus via het programma IBR-vrij (route tankmelk) of, na 
herhaalde gunstige uitslagen, zelfs IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk).

IBR-vrij (route tankmelk)
Geleidelijke, voordelige route voor bedrijven zonder IBR-antistoffen in de tankmelk

De intake
U laat uw tankmelk onderzoeken op IBR-antistoffen. Bij een gunstige uitslag ontvangt uw bedrijf de status 
‘onverdacht’. 
 
De onverdachtstatus
Heeft uw bedrijf de onverdachtstatus, dan wordt uw tankmelk automatisch maandelijks onderzocht op IBR-
antistoffen. 
 
De vrijstatus 
Na 24 maanden met alleen maar gunstige tankmelkuitslagen kunt u kiezen voor de IBR-vrijstatus. Hiervoor 
hoeft u dan alleen bloed te laten onderzoeken van runderen van 6 jaar en ouder, runderen waarbij eerder IBR-
antistoffen zijn aangetoond en runderen die vóór 2018 zijn aangevoerd van niet-vrije bedrijven en waar nog 
geen antistoffenuitslag van is. Bij een gunstige uitslag ontvangt uw bedrijf het IBR-vrij certificaat. De IBR-
vrijstatus bewaakt u vervolgens via maandelijks tankmelkonderzoek op IBR-antistoffen.

Bewaking bij aanvoeren: voor de programma’s IBR-vrij (route intake bloed, bewaking tankmelk) en IBR-vrij (route tankmelk) geldt dat u automatisch bericht ontvangt wanneer u runderen aanvoert van een niet  
IBR-vrij bedrijf. Om er zeker van te zijn dat u geen met IBR-besmette runderen binnenhaalt, is het zaak dat u deze dieren altijd in bloed laat onderzoeken op IBR-antistoffen.
Verwerpersonderzoek: voor alle drie de routes geldt dat bloed dat u instuurt van verwerpers kosteloos ook wordt onderzocht op IBR-antistoffen.


