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INLEIDING 



Anamnese bij tweedelijnsbezoeken 

 

• Veel gehoorde uitspraken:    
 “Wij hebben geen BVD hier, want…” 

– “we  hebben nooit symptomen van BVD gezien” 

– “wij vaccineren” 

– “wij hebben alles getest” 



Voorbeeld: “Alles getest” 

• HF bedrijf 

• Enige probleem: moeilijk drachtig worden 

• Anamnese: “BVD kan niet: alles werd getest” 

• Na herhaald aandringen  

– stallijst naast labo-uitslagen gelegd 

– 10 dieren werden nooit getest 

– bij deze 10: 1 PI gevonden 

 

 
Administratie!! 



Waarom BVD? 

• ingewikkeld = blijft boeiend (uitzonderingen) 
• toont zich niet openlijk    sterk onderschat 
 

– schade wordt onderschat 
– komt meer voor dan we denken: 
 België, Sarrazin et al.: 40% v.d bedrijven JVV+ 
 
  Van de bedrijven met JVV > 60% positief:    

slechts 17% is zich bewust van aanwezigheid BVDV
  

 



Waarom BVD?  
Privaat en sociaal voordeel 

• BVD bestrijden = 

– meer economische veehouderij 

– minder antibioticaverbruik 

– minder andere ziekten 

• Stott et al., 2003: ook door beter management 

 

– meer dierenwelzijn 

– minder milieuschade       
     ook sociaal voordeel 



Categorie                                   Aantal 

Nieuwgeboren (BVD-
oormerken) 

36 

Aankoopprotocol 31 

Abortusprotocol (foetus) 14 

Diagnostiek 
(serum/bloed) 

123 

Totaal 204 

Positieve BVDV-resultaten DGZ Vlaanderen in maart 2014: viremie 



KLINISCHE VERSCHIJNINGSVORMEN 
Alleen maar diarree? 



Cornell Veterinary consultant 

Bovine viral diarrhea 

signs 

Abdominal distention, Abnormal lung or pleural sounds, Abortion or weak newborns, Agalactia, 

Alopecia, Anorexia, Ataxia, Blindness, Bloat in ruminants, Bloody milk, Bloody stools, feces, 

hematochezia, Cataract, Cold skin, Congestion oral mucous membranes, Corneal edema, opacity, 

Cracked skin, Decreased mobility of forelimb joint, Decreased mobility of 

hindlimb joint, Decreased or absent menace response but not 

blind, Defective growth of nail, claw, hoof, Dehydration, 

Diarrhea, Dryness of skin or hair, Dullness, 

Dysmetria, Dyspnea, Epistaxis, Excessive 

salivation, Exophthalmos, Female 

infertility, Fever, Forefoot pain, 

Forelimb lameness, Forelimb 

pain, Forelimb spasms, Generalized 

lameness or stiffness, Generalized 

weakness, Hemorrhage of any 

body part or clotting failure, 

Hindfoot pain, Hindlimb lameness, 

Hindlimb pain, Hindlimb spasms, 

Hyperkeratosis, Inability to stand, Increased 

respiratory rate, Lack of growth or weight gain, 

Lacrimation, Male infertility, Malformation of jaw, Melena or 

occult blood in feces, stools, Microphthalmia, Mucoid nasal discharge, 

Mucous, mucoid stools, feces, Mummy, mummified fetus, Nystagmus, Opisthotonus, Oral mucosal 

ulcers, vesicles, Overgrown nail, claw, hoof, Pale, Petechiae or ecchymoses, Prolapsed rectum, 

Purulent discharge from eye, Purulent nasal discharge, Reluctant to move, Rough hair coat, Rumen 

hypomotility or atony, Seizures or syncope, Skin crusts, Skin scales, Skin ulcer, Sudden death, 

Swelling skin or subcutaneous, Tachycardia, Tenesmus, Tetany, Tongue ulcers, vesicles, Trembling, 

Tremor, Underweight, poor condition, thin, emaciated, unthriftiness, ill thrift, Unusual or foul odor, 

stools, feces, Vulval ulcers, vesicles, Weak pulse, Weight loss 



Klinische vormen, indeling 

 

1. Typisch 

2. Verdachte tekenen 

3. Niet specifiek 

 

 

 

 



1. Typische verschijningsvormen = MD 

     



Mucosal disease (MD) 

• diarree jong rund ( meestal 6m tot 2j.) 
– soms bloed in faeces 

– soms persen 

• koorts, tenzij al erg uitgedroogd  

• ulcera in de mond  

 

 

• Typische acute MD is zeldzaam geworden 

 

 





 



2. Verdachte verschijningsvormen  

Achterblijvers 

Dood tijdens of kort na de geboorte Allerlei bloedingen  

Blind of 
vlek op 
cornea, 
lens 

Sterrenkijker 



 3. Niet-specifieke verschijningsvormen 

• Niet drachtig, verwerpen: VRUCHTBAARHEID 

• Longontstekingen 

• Diarree 

• Aangeboren, hersenontsteking, (diabetes)….. 

• Alle verschijningsvormen veroorzaakt door de 
weerstandsdaling bij TI 

         Telkens: 
– een ziekte zich erger voordoet dan verwacht 

– resultaten van de behandeling tegenvallen 



Economische gevolgen  

       
     Vooral      

   - vruchtbaarheid 
    - gevolgen van immunosuppressie 
 
 
         
 

Naam: Boviene virale DIARREE 
  



 

• Klinische verschijningsvormen 
– talrijk 

– komen niet allemaal tegelijk voor: 

• alleen moeilijk drachtig 

• alleen abortusstorm  

• ……. 

– meestal niet typisch 
  

  

    

 

besluit 



BVD klinische vormen: verwacht het onverwachte 



NEONATALE DIARREE 
 

Casus 1 



Historiek: BVDV2? 

• HF/BB bedrijf 

• diagnose BVD al enige tijd geleden gesteld  

• neonatale hemorragische diarree 

• Cryptosporidium parvum diagnose 

• Halofuginone preventief    diarree verdween 

 

     kalveren bleven ziek: 

       koorts, pneumonie, stomatitis, sterfte 

 
 



Diagnose 

• 4/6 kalveren: BVDV viremisch: 

– een 10 dagen oud kalf 

• viremie met cytopathogeen BVDV1b  

• geen ncp BVDV    geen Mucosal Disease  

• geen klinische verschijnselen  

– screening bedrijf voor BVDV: 1 viremisch rund  

• de moeder van het viremische kalf 

• geen klinische verschijnselen bij dit dier 

• PI of TI status niet bevestigd (onmiddellijk afgevoerd) 



Conclusies casus 1 

• Cp BVDV wordt verondersteld alleen te 
worden aangetroffen bij MD 

• Hier geen MD op het bedrijf 

• 10 dagen oud kalf:             
 zou uitzonderlijk jong zijn voor MD 

• Geen BVDV2 gedetecteerd, maar BVDV1b  

 

 



BLOEDERKALF (BNP) 
 

Casus 2 



Kliniek 

• 2 dagen oud  BB kalf 

• Verdenking Bovine Neonatale Pancytopenie(BNP): 

– spontane  huidbloedingen 

– melena 

– petechiae in orale mucosa 

• Bloedanalyse: 

– extreme thrombocytopenie 

– geen leukopenie (<-> BNP) 

– BVDV-Ag ELISA: positief 

 

 

 

 



Evolutie 

 

• BVDV-Ag ELISA bleef positief (op dagen 21, 70) 

   PI (RT-PCR: BVDV1b       ) 

•  Het kalf herstelde van het bloedersyndroom: 

– plaatjes op normaal aantal op dag 13  

– geen tekenen van MD vastgesteld   

• Euthanasie op dag 77  

 



Conclusie casus 2 

• BVDV geassocieerde hemorragie kan 
voorkomen bij BVDV PI kalveren: 

– op zeer jonge leeftijd (2 dagen) 

– niet lijdend aan MD 

– zonder sterfte  

– geassocieerd met BVDV 1b  

• BVD altijd meenemen in de differentiaal 
diagnose van BNP 

 



KOEIEN FATALE DIARREE POST PARTUM 
 

Casus 3 



BVD-uitbraak koeien pp 

• HF bedrijf: erge ziekte bij transitiekoeien 

• Klinisch: 

– hoge koorts 

– hoest, dyspnee 

– waterige diarree, soms hemorragisch 

– mastitis 

– slechte resultaten van behandelingen 

– mortaliteit: 4/10 van de zieke koeien gestorven 

 

 

 

 

 

 

 



Diagnose 

• Eén van de koeien naar kliniek: 
– bloed analyse 

• geen leukocyten  

• BVDV-Ag ELiSA: 

–  positief bij aankomst 

–  negatief 10 d. later 

– hemorragische  proctocolitis (HD) 

 

TI 



Screening BVDV 

• Screening van de kudde: alles negatief 

• Screening 9 maanden later: 

– 2 PI (BVDV1b) 

– 1 PI zat naast pp koeien op het ogenblik van de 
uitbraak      
 (toen 3 maanden oud)  

 



Conclusies casus 3 

Transiënte BVDV infectie, 

bij volwassen koeien,  

alleen in de transitieperiode:  

  er is altijd al immunosuppressie pp 

BVDV1b geassocieerd, 

met ongewoon erge klinische presentatie  
       (sterfte)  

 

 



RELATIE CELGETAL/BVDV-INFECTIE 
 

Studie  



BVD en BMSCC 

• Niskanen et al., 1995 alleen klinische m. 

• Waage, 2000   geen relatie 

• Beaudeau et al., 2005 wel relatie 

• Tiwari et al., 2005  geen relatie (opm.) 

• Berends et al, 2008   geen relatie (opm.) 

• Voges et al., 2008  graduele relatie 

 



Materialen en methodes 

• Tank melk van 406 Vlaamse bedrijven (random) 

• Getest bij  

– BVDV-Ab ELISA – eenmalig– kwantitatief  

• optische densiteit (OD) bepaald =  maat voor Ab-titer 

• Ab titer = maat voor graad van BVDV-infectie 

– Celgetal(BMSCC) – over 1 jaar 

• BMSCC = maat voor subklinische mastitis 

• subklinische mastitis = een maat voor uiergezondheid 

 



Materialen en methodes 

 

• Bedrijven ingedeeld in 5 groepen volgens OD: 

  van BVDV-vrij (1) tot actief besmet (5) 

 

• Veehouders werden geïnterviewd over BVDV 
vaccinatie 

 



Resultaten 

• Interview: 22% BVDV-gevaccineerde bedrijven 
  
• Gevaccineerde bedrijven hadden hogere OD 

 
• Niet-gevaccineerde bedrijven: 

– 11% BVDV-vrij 
– BVDV-vrije bedrijven (1): significant lager BMSCC  dan 

niet-vrije bedrijven (2-5) 
 

   
 

 



Conclusie 

 

 

 In afwezigheid van BVDV hadden bedrijven een 
lager celgetal in de tankmelk. 



ALGEMEEN BESLUIT 
 



• Klinische presentaties BVD: 

– talrijk 

– meestal niet typisch 

– komen niet alle tegelijk voor 

• Ook subklinisch       verborgen schade   

  

 BVDV-infectie is meestal niet te 
herkennen via klinische tekenen  

   
 



BVDV-infectie is meestal niet te 
herkennen aan klinische tekenen 

LABORATORIUMTESTEN 

altijd 



Laboratoriumtesten voor BVDV worden 
insufficient toegepast in België 

 

      Vrijwillige BVDV controle werkt niet 
 
 

 Een nationaal, verplicht BVDV 
eradicatieprogramma is de enige 
goede oplossing 

 
 



 

 

   

   

    Dank u voor uw aandacht 


