product

Carlijn ter Bogt-Kappert, manager project- en productbeheer

CAE/ZWOEGERZIEKTE EN CL

Welk onderzoek past
bij uw bedrijf?
Er waren al verschillende mogelijkheden om bloedmonsters
te testen op CAE/zwoegerziekte en CL. Om meer eenvoud te
krijgen en om aan de wensen van u als klant te voldoen,
hebben we de monsterstroom nu duidelijker ingedeeld. U
beslist nu zelf wat voor onderzoek u wilt.
Voorheen zorgden de verschillende testopties voor monsterstromen met verschillende testeigenschappen en -uitslagen.
Daarnaast werden ruwe waarden niet standaard vermeld, terwijl
die vraag er soms wel was. Met de aanpassing in de indeling zijn
alle monsterstromen nu geschikt voor certificering en kunt u
makkelijker aangeven wat u wilt weten.
CAE/zwoegerziekte antistoffen ELISA
De goedkoopste testmethode in het bloed is de CAE/zwoegerziekte
antistoffen ELISA. In ons laboratorium wordt gebruik gemaakt van
een zogenaamde pooling techniek. Hiermee kan op een efficiënte
wijze een betrouwbare individuele uitslag per dier worden verkregen. Deze optie kan gecombineerd worden met de ELISA-test op
CL-antistoffen.
CAE/zwoegerziekte antistoffen ELISA (incl. ruwe waarden)
Bij deze stroom worden alle bloedmonsters individueel getest.
Als klant krijgt u per dier een uitslag en de bijbehorende ruwe
waarden*. Dit is vooral interessant voor houders die naast een
uitslag met aangetoond/niet aangetoond ook willen weten of
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een dier bijvoorbeeld net onder de zogenaamde afkapwaarde zat.
Deze optie kunt u combineren met de ELISA-test op
CL-antistoffen.
Nieuw: CAE/zwoegerziekte, CL, paratbc en chlamydia in één
onderzoek
Heeft u een publiek bedrijf of een bedrijf met publieksfunctie en
wilt u op een eenvoudige manier weten hoe de gezondheidsstatus is van uw dieren, zodat u met een gerust gevoel mensen op
uw bedrijf kunt toelaten? Heeft u een bedrijf dat fokmateriaal
verkoopt of wilt u weten hoe de gezondheisstatus van uw dieren
is als het gaat om paratbc of chlamydia? Dan is onze nieuwe test
interessant. Met één bloedmonster krijgt u, naast de twee reguliere onderzoeken (CAE/zwoegerziekte en CL), ook een indruk van
de ziektekiemen paratbc en chlamydia. Deze nieuwe test biedt u
als houder een totaalpakket tegen een relatief gunstig tarief.
Testen in melk
Bovenstaande testen zijn ook geschikt voor bepaling in melk. Dit
is laagdrempelig, zonder dat u bloed hoeft laten te tappen. Het
is goed geschikt voor een eerste indicatie of als een extra check.
Let op: melk wordt niet geaccepteerd binnen het certificeringsprogramma. Heeft u hier interesse in? Informeer dan bij uw eigen
dierenarts of GD naar de mogelijkheden.
Advies
Vindt u het lastig in te schatten welke stroom het beste bij uw
bedrijf past of wilt u meer informatie? Bel dan gerust met de GD
Veekijker schaap/geit. We zijn elke werkdag tussen 15:00 en
17:00 uur bereikbaar via 0900-7100 000. U krijg dan direct een
specialist aan de telefoon. Daarnaast kunt u natuurlijk ook
altijd informatie inwinnen bij uw eigen dierenarts.
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*Het is niet makkelijk om op basis van deze ruwe waardes conclusie te trekken, aangezien deze ELISA-testen
Nieuw: CAE/zwoegerziekte, paratbc en
chlamydia in één test.
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ontworpen zijn om het verschil vast te stellen tussen
dieren met en zonder antistoffen en niet om iets te
zeggen over de hoeveelheid antistoffen.
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