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NIEUW: DASHBOARD
MASTITIS TANKMELK
Deelnemers aan Mastitis Tankmelk ontvangen zes of tien
keer per jaar de uitslag van Mastitis Tankmelk. Zo krijgen zij
in één oogopslag inzicht in de uiergezondheid van de hele
koppel melkvee. Binnenkort bekijken deelnemers de uitslagen gemakkelijk en overzichtelijk via VeeOnline. Samen met
een gebruikersgroep van veehouders en dierenarts ontwikkelden we het ‘Dashboard Uiergezondheid’. U ziet dan met
een paar klikken wat er speelt en met welke vervolgstappen
u aan de slag kunt.
Ons uiergezondheidsteam is dagelijks bezig met aanpak en advisering rond uiergezondheid. Alle informatie die bij kan dragen
aan een goed advies is dan welkom. Het nieuwe dashboard
wordt ontwikkeld samen met veehouders en dierenartsen.
Snel en gericht advies
Melkveeveehouder Joop Hofs uit Heelweg maakt deel uit van de
gebruikersgroep. “Ik vind het belangrijk dat je snel gericht en
goed advies ontvangt. En dat het overzichtelijk in beeld staat.
De uitslag van Mastitis Tankmelk bespreek ik maandelijks met
mijn dierenarts. Meestal weet ik zelf wat te doen en bij uitschieters gaan we op zoek naar een oplossing. Een dashboard
helpt daarbij.”
Ook dierenarts Thijs Koekkoek van dierenartspraktijk Noord Oost
Twente werkt mee in de gebruikersgroep. “Ik kan gericht adviseren aan de hand van de uitslag. Dat is heel waardevol. De uitslag kan in mijn ogen nog meer preventief worden gebruikt, om
zo te werken aan een goede uiergezondheid. In het dashboard
heb je straks alles op één plek beschikbaar, makkelijk en overzichtelijk. Nu is het soms even zoeken in VeeOnline naar de uitslag, omdat je deze niet per post of mail krijgt. De historische
uitslagen zijn voor mij erg belangrijk, hiermee kan ik de door
mij geadviseerde aanpak evalueren met de veehouder, en waar

nodig bijstellen. Door een goede toegankelijkheid en hierdoor
praktische toepasbaarheid van het dashboard hoop ik nog meer
veehouders te kunnen motiveren om de uiergezondheid op hun
bedrijf te verbeteren door deel te nemen aan Mastitis Tankmelk.
Een goede uiergezondheid is immers één van de pijlers voor een
optimaal renderend melkveebedrijf.”
Voorop in uiergezondheid
GD loopt voorop in uiergezondheid, voor gezonde uiers en meer
melk. Anton Gosselink is één van onze uiergezondheidsspecialisten. “Voor mij is het belangrijk snel een overzicht te hebben
van de belangrijkste mastitisverwekkers die op een bedrijf voorkomen en in welke mate. Hoge aantallen van bepaalde bacteriën
geven al een duidelijke richting waar problemen kunnen zitten.
Het nieuwe dashboard laat dit zien en daarnaast is een overzicht van de voorgaande uitslagen handig. Hoe is het verloop in
de tijd? Bestaat het probleem al langer of is het een incident?
Factoren die helpen bij het vinden van de oorzaken. En vervolgens praktische handvatten waarmee de veehouder of dierenarts
weer verder kan. Aan de hand van gevonden bacteriën kan als
extra onderzoek de gevoeligheid voor antibiotica worden
bepaald. De beste behandeling tegen de bacteriën die op het
onderzochte bedrijf voorkomen. De koppeling van werkzame
stoffen naar merknamen in de medicijnkast is goed om in beeld
te hebben. Weten wat er speelt en met welk medicijn de koe
het beste hersteld. Daar wil je naartoe.”
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