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Tankmelkabonnement BVD/IBR:
gunstige uitslagen niet per post
Bent u deelnemer aan een tankmelkabonnement voor IBR en BVD, dan ontvangt u bij een gunstige uitkomst geen
uitslag per post. U kunt deze uitslagen
wel terugvinden op VeeOnline. Log in
met uw Z-login en ga in de bovenbalk
naar het kopje ‘Lab’. Hier vindt u al uw
tankmelkuitslagen vanaf 15 mei 2012
terug. U herkent de tankmelkuitslagen
aan de referentie ‘TM’.

Worminfecties op rundveebedrijven in 2013
Ieder jaar onderzoekt de GD de tankmelk
van deelnemers aan GD Tankmelk Worminfecties op afweerstoffen tegen longwormen, maagdarmwormen en leverbot.
De uitslag van het tankmelkonderzoek
kan door de dierenarts gebruikt worden
om advies te geven over een eventuele
behandeling, maar staat niet op zichzelf.
Zo kunnen bijvoorbeeld veel afweerstoffen gevonden worden tegen longworm,
zonder dat er zichtbare klachten zijn. In
die gevallen kan van behandeling weinig effect worden verwacht. De uitslag
voor maagdarmwormafweerstoffen geeft
informatie over de opbouw van immuniteit
bij het jongvee in relatie tot de besmettingsdruk bij de melkkoeien tijdens het
afgelopen weideseizoen. Deze informatie
is te gebruiken om het weide- en wormmanagement van jongvee en melkkoeien te
evalueren en waar nodig bij te stellen.

De uitslagen voor leverbotafweerstoffen
hebben vooral waarde op die bedrijven
die van geen afweerstoffen naar weinig
of veel afweerstoffen verschuiven. Door
middel van selectief mestonderzoek van
bepaalde groepen dieren (bijvoorbeeld vaarzen) is het mogelijk om de infectie te dateren. De uitslagen van de tankmelkonderzoeken in 2013 laten zien dat bedrijven in
bepaalde gebieden (clusters) in Nederland
een groter risico liepen op een besmetting
dan bedrijven buiten deze gebieden. Voor
longwormen en maagdarmwormen werd één
cluster gevonden. Voor leverbot werd een
cluster gevonden in West-Nederland, rond
Nijkerk en op de grens Groningen-Friesland.
Wilt u ook gemakkelijk inzicht in de wormbesmetting aan het einde van het weideseizoen bij uw melkvee? Meld u dan nu
aan voor GD Tankmelk Worminfecties, via
www.gddiergezondheid.nl/rund.

NIEUWS & TIPS

Klachtenafhandeling
De GD streeft ernaar zo snel en goed mogelijk te reageren op vragen, opmerkingen
en klachten. Sinds 2011 is hard gewerkt
aan het verbeteren en versnellen van de
klachtenafhandeling. Dit heeft er in twee
jaar toe geleid dat meer dan 80% van de
klachten nu binnen de gewenste termijn
(14 dagen) wordt afgehandeld. Om onze
doelstellingen te blijven bewaken zijn we
gestart met een onderzoek naar de tevredenheid over de manier waarop klachten
door de GD worden afgehandeld.
Een week na de afhandeling van een
klacht ontvangt de betrokken veehouder
van ons een mail met een korte enquête
waarin we onder andere vragen of hij of
zij tevreden is over de manier waarop we
met de klacht zijn omgegaan. Door het
invullen van de enquête helpt u de GD de
klachtenafhandeling nog verder te optimaliseren zodat we u in de toekomst nog
beter van dienst kunnen zijn.

In de enquête over klachtafhandeling wordt onder
andere gevraagd naar onze klantvriendelijkheid
aan de telefoon.

Facturen zonder
acceptgirokaart
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Weergave van de uitslagen van tankmelkonderzoek voor worminfecties in oktober/november 2013.
Van links naar rechts: longwormen, maagdarmwormen en leverbot. Clusters waarbinnen de kans op
een ongunstige uitslag significant hoger was dan elders, zijn omcirkeld. Bedrijven binnen de cirkel en
blootgesteld aan de infectie hadden een 2,4x, 1,7x en 4x grotere kans op veel / zeer veel afweerstoffen
in de tankmelk voor respectievelijk longwormen, maagdarmwormen en leverbot.

Sinds 1 december 2013 stuurt de GD niet
langer acceptgirokaarten mee met facturen. Betalingen kunnen gedaan worden
via automatische incasso, internetbankieren of een overschrijvingsformulier
van uw bank. Wanneer u kiest voor automatische incasso ontvangt u 1% korting
op het netto factuurbedrag. Aanmelden
voor automatische incasso kan via het
machtigingsformulier dat te downloaden
is via www.gddiergezondheid.nl.
Ingevulde formulieren kunt u sturen
naar: De Gezondheidsdienst voor Dieren,
t.a.v. BRBS, Antwoordnummer 404,
7400 VB Deventer (een postzegel is niet
nodig). De machtiging is geldig vanaf de
eerste factuur die u ontvangt na terugzending van het formulier.
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