
Beste inzenders, 
 
Zoals u vast heeft vernomen uit de berichtgeving van o.a. Veeteelt, Nieuwe Oogst en de 
Gezondheidsdienst voor Dieren, gaat er in een klein gebied van Noord-Nederland IBR-veldvirus rond. 
Helaas ligt dit kleine gebied in onze provincie, en natuurlijk heeft deze uitbraak, als organisatoren van 
de GRS, onze volle aandacht. 
 
In het bericht van de Veeteelt wordt onder andere gesproken over het ‘ten strengste afraden van de 
organisatie van keuringen’ in dit deel van ons land. Na overleg met dierenartsen en de 
Gezondheidsdienst willen wij op dit moment de GRS (nog) niet afblazen. Het duurt nog zeven weken 
tot het 4 maart is, en in deze periode kan er nog veel gebeuren. Wel hebben we na overleg met 
dierenartsen en de GD besloten dat we preventief aanvullende maatregelen willen nemen voor onze 
keuring. 
 
De GRS is een IBR-veilige keuring. Dit houdt in dat dieren van bedrijven met de status tankmelk 
onverdacht of vaccinerend net als voorgaande jaren aan moeten tonen middels bloedonderzoek dat 
de aangemelde dieren vrij zijn van IBR-gE-antistoffen* (antistoffen tegen het veldvirus). Daarnaast 
moeten deze dieren gevaccineerd worden met een IBR-vaccin** in de periode van 6 maanden tot 2 
weken voorafgaand aan de keuring (volgens voorschriften van de fabrikant). Dieren afkomstig van 
gecertificeerd IBR-vrije bedrijven mogen normaal gesproken zonder verdere maatregelen aan de 
keuring deelnemen. 
 
Als organisatie hebben wij besloten dat we, gezien de recente IBR-uitbraak, voor de GRS 2023 een 
aanvullende eis toe willen voegen voor de gecertificeerd IBR-vrije bedrijven. Aangemelde dieren van 
deze bedrijven dienen eveneens een IBR-gE-negatieve bloeduitslag* op te sturen en gevaccineerd te 
zijn met een IBR-vaccin** voor deelname aan de keuring. Met hierbij het dringende advies de 
vaccinatie zo spoedig mogelijk uit te (laten) voeren, zodat de gevaccineerde dieren ten tijde van de 
GRS voldoende immuniteit opgebouwd hebben. Daarnaast zouden we inzenders van IBR-vrije 
bedrijven willen adviseren om met hun bedrijfseigen dierenarts te overleggen of preventieve IBR-
vaccinatie van de gehele koppel misschien verstandig is. 
 
We willen voorkomen dat er verdere besmetting en verspreiding van IBR op de GRS plaatsvindt, en 
hopen dat we middels deze aanvullende vaccinatieplicht met name de deelnemende IBR-vrije 
bedrijven tegen een eventuele besmetting kunnen beschermen.  
 
Natuurlijk houden we de situatie omtrent de IBR-gevallen nauwlettend in de gaten. Mochten er 
ontwikkelingen zijn die invloed hebben op de GRS 2023, dan laten wij dit zo spoedig mogelijk weten.  
 
Voor vragen omtrent de vaccinatieplicht, de IBR-uitbraak of andere veterinaire vragen, kunt u 
contact opnemen met GRS-bestuurslid en rundveedierenarts Amarins Mulder 06-13186861. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Organisatie Stichting Groninger Rundvee Show 
 
* uiterlijk 1 week voor de keuring bloedonderzoek naar IBR-gE antistoffen uit laten voeren bij de GD 
(vermeld UBN 6871628, 9973 PE er bij). LET OP de doorlooptijd van dit onderzoek bedraagt maximaal 
5 werkdagen, wees op tijd met monstername en inzenden. 
** twee keer vaccineren met een geïnactiveerd gE-negatief IBR-vaccin (dood vaccin, 6 en 2 weken 
voor de GRS) of éénmaal met een levende entstof (uiterlijk 4 weken voor de GRS). De geldigheid van 
een vaccinatie is maximaal 6 maanden. 


