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BVD-infectie kan een grote 
economisch schade veroorzaken door:
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BVD status bedrijf: 
diagnostische mogelijkheden3

Seroprevalentie op rundveebedrijven 
in de EU

 

Prevalentie van BVD type 1 en 23,4
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Taxonomie: 

Genotypen: 

Biotypen: 

BVD type 1 en BVD type 2

Cytopathogeen (cp) 

en niet-cytopathogeen (ncp)

Flaviviridae pestivirus
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BVD is de meest voorkomende
 besmettelijke virusziekte onder

runderen en kan grote
 economische schade

 veroorzaken. Het verloop van de
 ziekte is complex, met
verschillende klinische

symptomen voor zowel
voorbijgaande (transiente)

en aanhoudende (persistente) infecties.
Diagnostische tests, die specifieke

antistoffen of virus
aantonen zijn beschikbaar om de

BVD status van koeien
en bedrijven te bepalen.

Bovine Virus Diarree
(BVD)

Infectie met een cp variant van 
dezelfde virusstam of een zeldzame 
mutatie van ncp naar cp
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