
 

                                                                                                         
BVD oormerken 

 Let op: als u vanaf 1 april al uw dieren wil testen op BVD via onze Typifix 

oormerken, controleert u dan alstublieft uw voorraad en laat indien nodig uw 

abonnement stopzetten en vraag tijdig een nieuwe serie BVD merken aan. 
Wilt u hier hulp bij, dan kunt u met “Dalton” bellen onder 0544-372 497 

De start van de landelijke aanpak IBR/BVD per 1 april nadert snel. Voor 1 april dienen 

melkveebedrijven zich bij GD aan te melden voor een bestrijdingsprogramma voor IBR en 

voor BVD. Deze verplichting is bij de meeste zuivelondernemingen in de 

leveringsvoorwaarden opgenomen. Voor de bestrijding zijn een aantal (IBR: 3; BVD: 4) 

routes mogelijk. Veehouders die al deelnemen aan een IBR- en/of BVD-programma van GD 

krijgen individueel bericht over de best aansluitende route uit de landelijke aanpak en een 

toelichting op de wijzigingen ten opzichte van het bestaande programma. Veehouders die 

nog niet deelnemen aan een IBR- en/of BVD-programma wordt geadviseerd eerst een 

tankmelkonderzoek op IBR-antistoffen en/of een QuickScan BVD uit te laten voeren, om 

samen met de dierenarts de meest geschikte route te kunnen bepalen. Zo kunnen extra 

kosten en administratieve lasten van een verkeerde routekeuze worden voorkomen. Snelle 

actie is wel nodig om tijdig te kunnen starten. Aanmelding voor een abonnement op één van 

de routes dient bij GD te gebeuren: op verzoek van ZuivelNL beheert GD de 

gezondheidsstatussen in het kader van de landelijke aanpak, op basis van uitslagen van 

laboratorium-analyses en aan- en afvoercontrole via I&R. Voor het laten uitvoeren van de 

laboratoriumanalyses kunt u een keuze maken uit één van de door ZuivelNL toegelaten 

laboratoria. Begin maart zal de eerste lijst van toegelaten laboratoria worden gepubliceerd.  

Indien u onze BVD Typifix oormerken wilt gaan gebruiken, dient u ook uw oormerk-abonnement 

tijdig aan te passen. 

Steeds meer veehouders maken gebruik van BVD Oorbiopten om hun bedrijf vrij te 
krijgen en te houden van BVD. Voor een correcte verzending en verwerking van uw 
BVD Oorbiopten is het belangrijk dat u altijd het juiste inzendmateriaal gebruikt. Per 1 
maart 2018 kunt u dit ook bestellen in de GD Webshop. 
 
Inzendmateriaal BVD Oorbiopten (artikelnummer: VDGEB082) 
Inhoud: 30 geadresseerde retourenveloppen, 30 sealbags, handleiding digitaal inschrijven 
 
Zie onze website:  www.runderoormerken.nl 
 
Meer informatie over BVD            http://www.ibrbvd.nl/  

Gezondheidsdienst voor dieren:   www.gddiergezondheid.nl/bvdoorbiopten 
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