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Griep?= Boviene Respiratoir Disease Complex

http://www.beefresearch.ca



Griep?= Boviene Respiratoir Disease Complex
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Virussen bv. BRSV, PI3, 

coronavirus,… 

Bacteriën bv. Pasteurella multocida, 

Mycoplasma bovis, Histophilus 

somni… 

Multifactorieel!
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Bij evaluatie van dit BRD-complex

‣ Tendens om de belangrijkheid van 

sommige ziektekiemen te overschatten 

of onderschatten

‣ Tendens tot een overmatig of verkeerd 

antibiotica gebruik

‣ Tendens om minder moeite te steken in 

preventie en preventieve maatregelen
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Welk staal via 

dierenarts? 

Dood kalf

volledig

long- hartpakket

Acuut ziek, onbehandeld 

dier

diepe neusswab

longspoelsel

Welke zijn de ziekteverwekkers? Hoe diagnose stellen?
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‣ GRIEPBAROMETER 

‣ Helpt om een aantal vragen op te lossen!

� Met financiering van Sanitair Fonds

� In samenwerking met faculteit diergeneeskunde (Ugent) 

Welke ziekteverwekkers? Hoe diagnose stellen? 
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‣ Monitoring: welke ziektekiemen “spelen” een rol in 

“griep” op Vlaamse rundveebedrijven?

‣ Ondersteuning van betere curatieve en preventieve 

protocols:

� Keuze van behandeling; 

� Keuze van vaccinatieprotocol

‣ Online platform: wat is de regionale ‘griep’ situatie in 

Vlaanderen

Griepbarometer
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Griepbarometer
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� Staalname in geval griep-uitbraak

- Liefst onbehandeld stadium

- Geen slepende problematiek 

� Maximum 5 stalen/bedrijf

- Broncho-alveolaire lavage (BAL)

- Neusswab

� Onderzoek via PCR in pool 

Griepbarometer: concreet

bacteriën virussen

Mycoplasma bovis Parainfluenza (PI3)

Histophilus somni Respiratoir syncytieel virus (RSV)

Mannheimia haemolytica Boviene coronavirus

Pasteurella multocida
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Aantal binnengebrachte stalen/maand
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Griepbarometer : regionaal

Inzendingen dec 2015 – augustus 2016
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Patronen van 20 uitbraken in september 2016
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Griepbarometer: resultaten virussen
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Griepbarometer: resultaten virussen

BRSV meest voorkomende virus maar 

Coronavirus bijna evenveel! 

Positief resultaat duidelijke relevantie

Verspreiding over lange afstanden 

Stijging % BCV einde winter

% BRSV bleef gelijk doorheen winter 
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Griepbarometer: resultaten bacteriën

Interpretatie door uw dierenarts:

• Bacteriologisch onderzoek

• Problematiek op het bedrijf
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Griepbarometer: resultaten bacteriën

Vermoeden verhoogde 

prevalentie M.bovis laatste 5 jaar

• 11% aangekochte vleeskalveren positief As-ELISA 

(Pardon et al. 2011)

• 1,5% melkveebedrijven cultuur positief op tankmelk 

(Passchyn et al. 2012) 

• Veepeilerproject 7% positief PCR tankmelkonderzoek 

(2016)

Interpretatie in kader met 

problematiek op bedrijf

Positief resultaat -> aanwezigheid op bedrijf
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Griepbarometer: resultaten bacteriën

Pasteurella multocida aanwezig in 

normale neusflora 

• PCR heel gevoelig

• Passage sonde via neus

Bevestiging positief PCR resultaat 

via cultuur is aangewezen
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Griepbarometer: resultaten bacteriën

Verwachte aanwezigheid van 

Mannheimia haemolytica in meer dan 

40% van de gevallen

Interpretatie in kader met 

problematiek op bedrijf

Positief resultaat -> aanwezigheid op bedrijf
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Griepbarometer: resultaten bacteriën

Histophilus somni meer teruggevonden 

dan het verwachte percentage (< 10%)

• PCR in plaats van cultuur

• Mogelijks effect broncho-alveolaire lavages
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‣ Griepbarometer: 102 inzendingen dec ‘15 – aug ‘16

Griepbarometer totaal: bedrijfsniveau

6%

31%

30%

33%

% van onderzochte beslagen

geen pathogenen

enkel viraal

enkel bacterieel

gemengd

In 47% 

Mycoplasma bovis

teruggevonden
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Welk staal via 

dierenarts? 

Dood kalf

volledig

long- hartpakket

Acuut ziek, onbehandeld 

dier

diepe neusswab

longspoelsel

Welke zijn de ziekteverwekkers? Hoe diagnose stellen?
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� Anamnese (behandelingen – acuut vs chronisch)

� Macroscopisch beeld

Staalname gestorven kalveren

Mycoplasma

bovis

BRSV

Mannheimia

haemolytica

Pasteurella

multocida
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‣ Voornaamste doodsoorzaken

� Enteritis

� Pneumonie

� Sepsis

Autopsieresultaten DGZ 2013-2014-2015
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Autopsieresultaten 2013-2014-2015

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

RSV/PI3

H somi

M haemolytica

P multocida

M bovis

T pyogenes

aspiratiepneumonie

autopsie kalf < 1md: resultaten bacteriologie/histologie

2015 2014 2013
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Autopsieresultaten 2013-2014-2015

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

RSV/PI3
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H somni

M haemolytica

P multocida

M bovis

T pyogenes

autopsie kalf 1-3md: resultaten bacteriologie/histologie

2015 2014 2013
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Autopsieresultaten 2013-2014-2015

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

RSV/PI3

H somni

M haemolytica

P multocida

M bovis

T pyogenes

B trehalosi

autopsie kalf 3-6md: resultaten bacteriologie/histologie

2015 2014 2013
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Autopsieresultaten 2013-2014-2015

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

RSV/PI3

H somni

M haemolytica

P multocida

M bovis

T pyogenes

autopsie kalf >6md: resultaten bacteriologie/histologie 

2015 2014 2013
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Welke ziekteverwekkers? Hoe diagnose 

stellen?  

‣ Gerichte staalname

� Ziekte-uitbraak

- Griepbarometer (PCR 7 ademhalingspathogenen)

- Sterfte -> autopsie

‣ Interpretatie bedrijfsdierenarts

� Problematiek op bedrijf

� Aanvullende onderzoeken

� Globale beeld op bedrijf: BVD-status/IBR-status
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Bij evaluatie van dit BRD-complex

‣ Tendens om de belangrijkheid van 

sommige ziektekiemen te overschatten 

of onderschatten

‣ Tendens tot een overmatig of verkeerd 

antibiotica gebruik

‣ Tendens om minder moeite te steken in 

preventie en preventieve maatregelen
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‣ Afhankelijk van diagnose!

� preventie

- bv. probleem Pasteurella multocida ~ oa. ventilatie

- bv. probleem Mycoplasma bovis ~ oa. colostrum/melkgift

� Behandeling

- In functie van kiem

- In functie van antibiogram

Aanpak griepuitbraak
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Een duidelijk veranderend werkingskader 

voor veehouder en dierenarts!
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MEDEDELING VAN DE COMMISSIE HET EUROPEES PARLEMENT, AAN DE 
RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ 

VAN DE REGIO´S 

over 
 

Een nieuwe strategie voor diergezondheid voor de Europese Unie (2007-2013): 
“Voorkomen is beter dan genezen” 

Wetgeving

1. Uitgangspunt 

Wij streven naar samenwerking in een partnerschap om de preventie van problemen op het 

gebied van diergezondheid te verbeteren onder het motto: “Voorkomen is beter dan 

genezen”. 

4. Doelstellingen 

De strategie heeft een aantal ambitieuze doelstellingen om de diergezondheid te 

verbeteren, niet alleen voor de Europese instellingen en regeringen maar voor alle 

burgers. 

De doelstellingen van de strategie zijn: 

• doelstelling 1: een hoog niveau van volksgezondheid en voedselveiligheid
garanderen door de incidentie van biologische1 en chemische risico's voor 

mensen zo klein mogelijk te maken; 

• doelstelling 2: de diergezondheid bevorderen door dierziekten te voorkomen en 

hun incidentie te verkleinen en zo de landbouw en de plattelandseconomie te 

ondersteunen; 

• doelstelling 3: de economische groei, de cohesie en het 
concurrentievermogen verbeteren door te zorgen voor vrij verkeer van 

goederen en evenredige verplaatsingen van dieren2; 

• doelstelling 4: productiemethoden en maatregelen voor het dierenwelzijn bevorderen3

die risico's in verband met de diergezondheid voorkomen en de milieueffecten minimaliseren, 

waarmee de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling4 wordt ondersteund 



Wetgeving



Waar legt men de grenswaarden??

Benchmarking???

Wetgeving



Wetgeving

Naar Bart Pardon
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‣ Economische trends voor vleesvee

� consumptie daalt (stad)

� Concurrentie: ‘smaakvol buitenland’

� (inter)nationale kritiek BB

� Global warming

� ‘arbeidsvreugde’

‣ Welke oplossingen zijn mogelijk?

� Kostenvermindering?

� Productie efficiëntie!

� Korte keten/hoeveverkoop?

� Slimme marketing?

Economie



Economie: enkele feiten!

(3)Snellere groei 1e 2 

levensmaanden� hogere 

productie 1e lactatie + hogere 

langleefbaarheid

(1) Meer griep, hogere kans 

om 1e lactatie niet te 

overleven

(2) Meer griep, lagere levensproductie

Bach, 2011
Naar Bart Pardon



Economie: enkele feiten!

(Source: Williams 

P)
(1) Hoe meer longkwabben aangetast, hoe 

erger gewichtsverlies

(Pardon et al., 

2013)((2) Hoe meer episodes, hoe groter 

kans op sterfte

(3(3) Slechts 50% van werkelijke griep gevallen wordt gezien

Naar Bart Pardon



Dierenwelzijn en ‘bio’ of ‘natuurlijk’

• Stem van de consument in dierenwelzijn weegt door

• Wildgroei labels in buurlanden?

• Organic farming: EU steun en groeiend

• Enkele vb.van huidige discussies en trends:

• Kalveren niet individueel huisvesten

• Kruidentherapieën

• Transport

• Hittebestrijding op weides

• Onverdoofd slachten of niet?

Naar Bart Pardon



Hoe kunnen we deze 4 punten 

verenigen?

“Prevention is better than cure”

“Preventie, preventie, preventie…”.
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‣ Stap 1: Hoe worden mijn kalveren gehuisvest?

� Jonge kalveren niet te koud?

� Tocht op de dieren?

� Onvoldoende ventilatie, teveel ammoniak geur

� Groepen te dik?

� Contact met volwassen/oudere dieren?

� Individueel versus groepshuisvesting?

� Melkautomaat of niet?

Wat houdt preventie in?
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‣ Voordelen: snel, eenvoudig, overzichtelijk

‣ Nadelen: onvolledig, geen maatwerk (niet altijd toepasbaar op ieder

bedrijf), iedereen kan het doen, tijd+geldconsumerend als niet

aangepast!!

Vergelijken met ‘best practice’

45

24u bij koe laten= 3,5 keer hogere BRD kans

(Gulliksen et al., 2009)

Individuele hut= protectieve factor (Virtala et al., 1999)

60% (OR=0,4) minder kans 
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‣ Stap 2: Zijn mijn kalveren voldoende gewapend?

� Meet ik mijn biest (concentratie van immuunglobulines)?

� Krijg ik minimaal 200g immuunglobulines via de biest in het 

kalf de eerste 6 uur na de geboorte?

� Controle van kalveren zelf (elektroforese)! 

Wat houdt preventie in?

23.8%

14.3%

5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

geen biest 2 uur na

kalving

kalf blijf t bij de

mo eder

biestverstrekking

direct na kalving

% zieke  kalveren tijdens 1ste  levensmaand
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‣ Stap 2: Zijn mijn kalveren voldoende gewapend?

� Zijn er geen tekorten aan selenium/iodium aanwezig bij de 

kalveren?

Wat houdt preventie in?
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‣ Stap 2: zijn mijn kalveren voldoende gewapend?

� Heb ik oog voor mijn genetica?

- Erfelijkheid BRD→  grote range 0.15-0.45

‐ Raspredisposities

‐ Heterosis

- Substantiële bijdrage mogelijk

- Weinig waarschijnlijk als enige oplossing!

Wat houdt preventie in?
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‣ Stap 2: zijn mijn kalveren voldoende gewapend?

� Heb ik een sluitend en aangepast vaccinatieprotocol?

Wat houdt preventie in?

- Welke vaccins?

- Multivalente vaccins

- Monovalente

- Levend of dood

- Intranasaal of in de nek
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‣ Stap 3: identificeer de ziektekiemen: meten is weten!!

� Gemengde infecties of niet?

� Wat is het belang van virussen versus bacteriën?

� Heel wat onbekende factoren: overdracht en 

resistentie(overlevingskans) in de omgeving van de dieren?

� Uitbraken verschillen van regio tot regio!

� Moeilijk voor de dierenarts/veehouder om zonder kennis van 

de ziektekiemen om een besluit te vormen in zijn advies tot 

behandelingsstrategie en vaccinatieprotocol!

Wat houdt preventie in?
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‣ Wetgevende, maatschappelijke en economische

factoren dwingen ons om na te denken over aanpak 

van dierziekten zoals jongveegriep!

‣ Problematiek rond antibioticaresistentie is een 

belangrijke katalysator!

‣ Meten is weten: gebruik de Griepbarometer!

‣ Prevention is better than cure!

‣ Praat er over met uw bedrijfsdierenarts!

Algemene conclusies
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