IBR en BVD bij VLG
De Nederlandse rundveehouderij wil een volgende stap zetten in het uitroeien van de dierziektes IBR en BVD.
VLG (Veterinair Laboratorium Gelderland) is de partner voor dierenartsen en veehouders om voordelig en
servicegericht de benodigde laboratoriumtesten uit te voeren.

Waarom VLG?
Voor veehouders en dierenartsen biedt VLG laboratoriumtesten aan tegen voordelige transparante tarieven en
zonder contractuele verplichtingen. VLG is daarnaast onderscheidend door een servicegerichte aanpak waarbij
de lijntjes kort blijven en er bij vragen direct (telefonisch) contact mogelijk is.

Wie is VLG?
VLG staat bij ZuivelNL op de witte lijst. In de afgelopen jaren heeft VLG zich ook in de varkenshouderij bewezen
als een betrouwbare en kwalitatieve partij voor laboratoriumtesten. De huidige opdrachtgevers van VLG zijn
veehouders, dierenartsen, slachterijen en voedselverwerkers. Naast IBR en BVD test VLG een groot aantal
andere runderziektes. Een aantal voorbeelden daarvan zijn: MPT, BRSV, PI3, M.Bovis, Ostertagi en Neospora.
Eveneens behoort exportcertificering voor BVD en IBR bij VLG tot de mogelijkheden.

Wat zijn de prijzen bij VLG?
De kosten kunnen naar eigen inzicht aan de DAP of aan de veehouder gefactureerd worden. Facturering kan op
wekelijkse of maandelijkse termijn. Het te factureren bedrag bestaat uit het aantal geteste monsters keer de
testprijs. Er staan geen andere kosten op de factuur.

Wat kost BVD?
Detectie - Methode
AGENS - PCR

Antilichamen - ELISA

Matrix
Oorbiopt
Bloed, serum
Tankmelk
Oorbiopt
Bloed, serum
Serum
(Tank) melk

Prijs excl. btw
Individueel

€ 27,50

Gepoold

€ 4,95

Individueel

€ 4,80

Wat kost IBR?
Detectie - Methode

Matrix

Antilichamen – gB ELISA
Antilichamen – gE Elisa

Serum
Tankmelk

Prijs excl. btw
Individueel

€ 5,40
€ 5,20

Werkwijze VLG
VLG kan voor alle IBR- en BVD-routes de laboratoriumtesten uitvoeren. Monsters worden door Ophaaldienst
Miedema voor VLG bij de DAP opgehaald. Aan deze koerierdienst zijn geen kosten verbonden. Na onderzoek
worden de testresultaten geregistreerd bij de landelijke databeheerder. Daarnaast ontvangen zowel de dierenarts
als de veehouder per email een rapport.

Zoals eerder aangegeven vindt VLG service erg belangrijk en wil het contacten met opdrachtgevers zo direct en
soepel mogelijk laten verlopen. Neem daarom voor het insturen van monsters, aanvullende vragen of een
afspraak contact op met VLG. Contactpersoon is Anton Kamphuis. Hij is telefonisch te bereiken op 0578 76 0012.
Mailen kan ook naar anton@vlg-bv.nl
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