relatiebeheerders

HULP BIJ VRAGEN

Advies voor u
GD-relatiebeheerders geven advies over uw bedrijfssituatie en
de ondersteuning die wij u kunnen bieden. Bijvoorbeeld
als u een vraag heeft over een onverwachte verandering van
de gezondheidsstatus van uw koeien. Of als u meer informatie wilt over diergezondheid (zoals BVD, parasieten, klauwen
uiergezondheid of drinkwater) en wilt weten welke
GD-programma’s op uw bedrijf van meerwaarde kunnen zijn.
Relatiebeheerder Walter Schouten deelt zijn ervaring: “In 2020
zijn we in mijn gebied op een aantal bedrijven met een leptospirose-uitbraak geconfronteerd. Voor de betreffende veehouders
leidde dit tot zeer hoge kosten voor onderzoek, behandeling met
antibiotica van de koppel en afvoer van melk zonder opbrengst.
De herkomst van deze uitbraken is over het algemeen terug te
voeren naar aanvoer van dieren die uit Duitsland zijn geïmporteerd. In het buitenland wordt niet of nauwelijks naar de leptospirose-status van de dieren gekeken, daarom moet bij import
altijd individueel bloedonderzoek van deze dieren naar leptospirose plaatsvinden. Aanvoeronderzoeken naar diverse dierziektes
zijn indertijd voor de diverse diergezondheidsprogramma’s op

verzoek van veehouders en dierenartsen gelijkgetrokken, zodat
deze direct de dag van aanvoer al mogen plaatsvinden. Let
hierbij altijd wel op, dat op dat moment mogelijk niet alle
onderzoeken die dienen te worden uitgevoerd al in VeeOnline
staan, dit kan tot vijf dagen na aanmelding in I&R nog veranderen. Controleer wanneer uitslagen bekend zijn ook of alle
statussen weer goed staan en of er geen onderzoek openstaat.
Daarnaast kunnen dieren die zijn aangevoerd op de dag van
aanvoer op het afvoerende bedrijf of tijdens transport ook nog
besmet zijn geraakt en zal dit bij het direct uitgevoerde bloedonderzoek nog niet in het bloed kunnen worden aangetoond.
Daarom geldt voor diverse dierziektes dat de dieren het best
eerst in quarantaine kunnen worden gezet en om bloedonderzoek bij binnenkomst en nogmaals na vier weken uit te voeren. Overleg hiervoor ook met uw eigen dierenarts. Hiermee
kunt u voorkomen dat u dierziektes in uw koppel brengt die
voor u tot hele hoge kosten kunnen leiden.”
MEER INFORMATIE OVER DE RELATIEBEHEERDERS VINDT U OP
WWW.GDDIERGEZONDHEID.NL/RELATIEBEHEER
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