
 

 

Geachte veehouder, 

Graag willen we met deze extra nieuwsbrief de actuele situatie van Blauwtong en 
een aanbieding voor vliegenbestrijding onder de aandacht brengen.  
 

• Blauwtong 

Aanleiding voor deze nieuwsbrief is de actuele Blauwtong situatie in Duitsland en 

België. Bij de verplichte monitoring is in december 2018 Blauwtong virus serotype 8 

(BTV-8) aangetoond in Baden-Württemberg, dicht bij de grens met Frankrijk. Daarna 

werden nieuwe uitbraken ontdekt ten noorden hiervan. Het beschermings- en toe-

zichtsgebied met een straal van 150 kilometer rond het laatst gevonden bedrijf reikt 

hierdoor tot het midden van Limburg. Recent zijn in België op een vergelijkbare ma-

nier infecties aangetoond en heel België is daardoor nu beperkingsgebied voor BTV-

8. Door deze uitbraken neemt het risico op een nieuwe introductie van het virus in 

Nederland toe. Hoe groot dit risico is, is niet met zekerheid te zeggen..  

Historie 

Blauwtong is een virusziekte die voorkomt in grote delen van de wereld en vooral in 

streken met een tropisch en subtropisch klimaat. Op 17 augustus 2006 werd de ziek-

te voor het eerst definitief vastgesteld in Nederland. Gezien het feit dat Nederland 

vrij is van de ziekte Blauwtong is Blauwtong een meldingsplichtige ziekte volgens arti-

kel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. 

Verschijnselen 

In tegenstelling tot bij schapen, vallen de ziekteverschijnselen van Blauwtong bij run-

deren doorgaans mee. De meeste runderen worden niet ziek van de infectie. Bij an-

deren beperken de verschijnselen zich tot koorts, ontstoken slijmvliezen van neus en 

bek, zweertjes aan de uier en zwelling van de kroonranden, waardoor kreupelheid 

kan ontstaan. Ook geeft het virus vruchtbaarheidsproblemen (Vroeg Embryonale 

sterfte, abortus en afwijkende vruchten).  

Het virus bevindt zich in het bloed en wordt overgebracht door bloedzuigende insec-

ten. Met name de in schemering en nacht bijtende culicoides-soorten (knutten!) zijn 

belangrijk. Hoewel de knutten de belangrijkste overbrengers van Blauwtong zijn, mo-

gen ook andere bloedzuigende parasieten en besmette injectienaalden niet worden 

uitgesloten.  
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Na klinisch herstel is het virus nog 60 dagen in het bloed aantoonbaar. Het virus kan 

in het rund mogelijk overwinteren tot het volgende seizoen, om daarna opnieuw via 

de knutten zijn weg te vinden naar nieuwe slachtoffers. Runderen worden daarom 

wel beschouwd als het reservoir van het Blauwtong-virus. De uitbraken in de scha-

penhouderij beperken zich doorgaans tot enkele maanden per jaar (juni-november).  

Als een dier eenmaal is besmet, is behandeling niet mogelijk. Een behandeling van 

de symptomen, aangevuld met antibiotica tegen secundaire bacteriële infecties, kan 

het lijden wat verlichten.  

 

Preventie 

Veehouders kunnen maatregelen nemen om de kans op besmetting te verkleinen 

door de kans dat hun dieren in aanraking komen met de knutten te verminderen. 

Het virus kan ook via de naald worden overgedragen, dus belangrijk om per dier een 

schone naald te gebruiken.   

Tevens kunt u vanaf mei vaccineren tegen Blauwtong. De vaccinatie bestaat uit een 

basisvaccinatie van 2 vaccinaties met 4 weken tussentijd. De kosten van 25 doserin-

gen bedragen €54,60 ex btw, dit is exclusief de tijd benodigd voor het toedienen. 

 

Blauwtong is een OIE-lijst-ziekte. Dit betekent dat een uitbraak van Blauwtong direc-

te gevolgen heeft voor de (internationale) handel in dieren en dierproducten. De 

ziekte moet gemeld  worden bij de centrale meldkamer van nVWA. Besmette dieren 

mogen op het bedrijf blijven, maar 60 dagen lang niet worden afgevoerd.  
 

• Aanbieding vliegenbestrijding 
In de vorige nieuwsbrief en tijdens de Boerenavond hebben we de vliegenbestrijding 

al aangekaart, we willen het graag nogmaals onder de aandacht brengen. 

 

We bieden ook dit jaar weer klant en klare vliegenpakketten (startpakketten) aan. 

De kosten zijn € 208,00 ex btw per pakket en bevatten de volgende middelen: 

• Neporex 5 kg (madendood)  

• Quick Bayt 250 gram(vliegendood)  

• Butox protect 2,5L incl. pistool (pour on), geschikt voor eenmalige behandeling 

van ruim 80 koeien  

Wij leveren hierbij weer de gratis strijkplaten en strijkflakons.  

Naast de startpakketten kunnen we een scherpe aanbieding doen voor Butox 2,5 l en 

Neporex 20 kg. Als u vòòr 27 april 2019 Butox 2,5 l en/of Neporex 20 kg besteld 

geven wij 5% korting. Op deze manier kunt u voordelig uw voorraad vliegenbestrij-

dingsmiddelen voor dit jaar aanschaffen. Wij zullen de bestelde producten de 1e 

week van mei leveren. 

Inclusief de korting bedragen de kosten dan: 

• Butox 2,5 l: € 109,63 

• Neporex 20 kg: € 210,00 
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COLOFOON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADRES: 

 

Gildenveld 76 

3892 DJ 

Zeewolde 

 

TELEFOON:  

036-5221521 

 

FAX: 

036-5226060 

 

MAIL: 

info@dapflevoland.nl 

 

In de bijlage treft u nogmaals de factsheet over vliegenbestrijding aan. 
Voor vragen kunt over de vliegenbestrijding kunt u het beste bij Sjaak den 
Hartogh terecht. 
 

• Boerenavond 2019 

Tenslotte willen we u bedanken voor uw komst naar de Boerenavond. Wij 
kijken terug op een zeer geslaagde avond met een goede opkomst. We ho-
pen dat we u een beetje aan het denken hebben gezet en niet minder be-
langrijk dat u een gezellige avond heeft gehad. 
 
Met vriendelijke groet,  
uw rundveedierenartsen: 
 
Barend ten Voorde  
Annemiek Veenkamp 
Annette Bogtstra 
Sjaak den Hartogh 
Dieneke den Hartogh—Oosterom 
Maartje Krediet-Kramer 
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