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Tara de Haan, projectleider kleine herkauwers

NIEUW

Vroeg CAE-infecties
opsporen in tankmelk
Duidelijkheid rondom een infectie als CAE is altijd prettig.
Door een vinger aan de pols te houden voorkomt u dat u op
den duur voor verrassingen komt te staan. Want of u nu gecertificeerd bent of niet, het blijft altijd een kwestie van opletten. En dat maken we graag zo makkelijk mogelijk voor u.
Het CAE-virus veroorzaakt bij geiten een ziekte die gepaard gaat
met chronische ontstekingen van uiers, gewrichten, longen en
hersenen. Na verloop van tijd zijn verminderde melkproductie
en dikke gewrichten de belangrijkste ziekteverschijnselen. De

dieren raken geïnfecteerd door het drinken van besmette biest
en melk, door inademen van het virus en door zowel direct als
indirect contact met geïnfecteerde dieren.
Ontstaan van een uitbraak
In de praktijk is direct of indirect contact met nietgecertificeerde dieren of koppels vaak de oorzaak van een uitbraak op een bedrijf. Het is soms moeilijk om te bepalen wanneer een uitbraak ontstaat, omdat het vaak lang onder de radar
blijft. Dit komt onder andere door:
•
•
•

het is een lentivirus (het virus veroorzaakt een langzaam
verloop van de ziekte);
langzame aanmaak antistoffen (de aanmaak van antistoffen
kan maanden tot jaren duren);
en afwezigheid klinische verschijnselen (deze uiten zich in
de regel pas na jaren).

Nieuw: automatische monstername CAE Tankmelk Check
Waar u als deelnemer eerder zelf monsters nam en instuurde,
wordt uw tankmelk vanaf nu vier keer per jaar automatisch
opgehaald door Qlip of C-mark en vervolgens bij GD onderzocht op CAE.

Zwoegerziekte Tankmelk Check
Het zwoegerziektevirus bij het schaap is zeer nauw
verwant aan het CAE-virus bij de geit. Voor schapenhouders heeft GD de Zwoegerziekte Tankmelk Check.
Met dit abonnement wordt er vier keer per jaar een
tankmelkonderzoek gedaan op antistoffen tegen het
zwoegerziektevirus. Zo spoort u dit in een vroeg stadium op. Meer informatie en aanmelding op www.
gddiergezondheid.nl/zwoegerziekte-tankmelk-check.

Met de CAE Tankmelk Check spoort u infecties op in een vroeg
stadium. U geeft hiermee niet alleen uw eigen bedrijf, maar
ook bedrijven die bij u kopen, veel zekerheid. Daarnaast kan
het voor CAE-gecertificeerde bedrijven een aanvulling zijn; u
houdt een extra vinger aan de pols. Toont het onderzoek antistoffen tegen CAE aan? Dan leveren wij een plan van aanpak
op maat; samen met u bekijken we de situatie. Naar aanleiding van de uitslag kunt u ook vrijblijvend een gericht advies
vragen bij GD via 0900-1770 . Aan het eind van het jaar ontvangt u als deelnemer een sticker die u op uw deelnamebordje
kunt plakken. Hiermee laat u zien dat uw tankmelk onderzocht
wordt op CAE.
MEER OVER DE CAE TANKMELK CHECK OF CAE-VRIJ CERTIFICERING OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/CAE
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