
Verwerpen bij melkvee 

Een verwerper is een dier dat zijn vrucht afstoot tussen de 100 en 260 dagen drachtlengte en is voor 

het gemak op te splitsen in infectieuze en niet-infectieuze oorzaken. 

Het is een probleem dat in principe op elk bedrijf wel eens voorkomt (in wisselende mate), maar zolang 

dit niet bij meer dan 2% van de dieren gebeurd is er geen reden tot paniek. 

 

Infectieus: 

In het verleden was Brucella de belangrijkste oorzaak waar naar gezocht werd, omdat dit ook voor 

mensen besmettelijk is. Hierom geld er  nog steeds de verplichting om elk dier dat verwerpt binnen 

7dg hierop te laten onderzoeken. Er is daarvoor een fonds die hiervoor de veehouder in de kosten 

tegemoetkomt(via de dierenarts). Daarna is het verboden het dier af te voeren zolang er geen 

negatieve Brucella uitslag binnen is. 

Verwerpen kan echter ook te relateren zijn  aan andere dierziekten op een bedrijf (bv IBR-BVD-

Salmonella-Leptospirose), de bedrijfsvoering (veel aanvoer van dieren of dekstieren) of andere 

oorzaken van insleep (aanschaf puppy - Neospora).  

In principe kan elk van deze infecties middels bloedonderzoek aangetoond worden. 

 

Niet-infectieus: 

Er zijn ook allerhande niet-infectieuze oorzaken op te noemen gaande van per ongeluk een drachtige 

koe tochtig spuiten tot genetische afwijkingen van de foetus en (hitte)stress of koorts door allerhande 

infecties. Deze oorzaken zijn echter lastiger aan te tonen of bewijzen.  

 

Adviezen: 

- Verwerpersonderzoek is verplicht. Laat dus elk dier dat verwerpt onderzoeken, de meeste 

kosten worden vergoed door het fonds of betaal je al voor via programma’s bij de 

Gezondheidsdienst. Bovendien kunnen hiermee infectieuze oorzaken aangetoond worden die 

je kunnen helpen om een verdere uitbraak van een ziekte of nog extra verwerpers te 

voorkomen. 

- Laat elke verwerper ook aanvullend op Neospora onderzoeken. De meeste bedrijven nemen 

niet deel aan dit programma van de GD, en testen dus niet standaard. Dit terwijl het merendeel 

van de bedrijven onwetend wel 1 of meerdere Neospora koeien hebben lopen. 
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