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Korte omschrijving inhoud Veehouders willen optimaal gebruik maken van 

beschikbare kennis, en weten in welke mate hun 

gekozen behandelstrategie werkt en zoeken naar 

alternatieven om leverbot te bestrijden al dan niet in 

combinatie met effectieve preventieve maatregelen. 

Op basis van literatuur en ervaringskennis ten aanzien 

van leverbot en maagdarmwormen is een concept 

instrument ontwikkeld (in eerste instantie wordt aan 

leverbot gewerkt). Het concept instrument stelt 

veehouders in staat om besmettingen op een bedrijf te 

beoordelen (HACCP) en in kaart te brengen. 

 

 

 

Highlights 

De inzet van het concept instrument op bedrijfsniveau in 2014 bracht, naast de 

leverbotstatus, de mogelijke risicofactoren in kaart waarop de veehouders kunnen 

anticiperen. In het instrument worden o.a. algemene diergezondheid op het bedrijf, het 

vaststellen van een eventuele besmetting, behandeling en resistentie en risicopercelen 

systematisch tegen het licht gehouden. Het resultaat attendeert veehouders op 

aandachtpunten op hun bedrijf, gaten in hun kennis ten aanzien van leverbot en 

mogelijkheden om de leverbotbesmetting tegen te gaan. 
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