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Uw mening telt!
Wij zijn altijd op zoek hoe wij onze
kwaliteit kunnen verbeteren.
Daarom willen wij graag weten:

Hoe waardeert u het contact,
wanneer u
De Herkauwerspraktijk
benadert voor bijvoorbeeld
een medicijnbestelling?

De feestdagen liggen alweer enige tijd achter
ons, het nieuwe jaar is begonnen en de dagen
worden weer langer, maar voorlopig voelt het
nog niet alsof het voorjaar al in aantocht is.
In deze nieuwsbrief informeren wij u over
ons programma MEX@LAB voor de analyse
van melkmonsters, attenderen wij u op de
machtiging van KalfOK & KoeData en
bespreekt een dierenarts van Kernpraktijken
een casus met u.

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK
Na 10 jaar bij ons te hebben gewerkt,
hebben we helaas afscheid moeten nemen
van onze zeer gewaardeerde collega Frank.
Hij heeft de overstap gemaakt naar RVO.
We wensen Frank veel succes met zijn

Weinig
behulpzaam

Zeer
behulpzaam

Door op de vraag of sterren te klikken gaat u naar de stemknop.

nieuwe carrière!
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MEX@LAB

KalfOK & KoeData

Bij ons op de praktijk wordt veel bacteriologisch onderzoek gedaan
op ingestuurde melkmonsters. Deze melkmonsters kunnen zijn van
koeien met acute klinische mastitis, maar ook van subklinische
hoogcelgetal koeien. Wij gebruiken MEX@LAB om een volledig
gepersonaliseerd rapport te maken op basis van de uitslag(en). Aan
de hand van een uniek algoritme met meer dan 150 verschillende
combinaties van testen en platen worden op een betrouwbare
manier de belangrijkste mastitisverwekkers geïdentificeerd .

GD Diergezondheid houdt veel
gegevens
bij
over
onder
andere sterfte, leeftijd en
antibioticagebruik van de
koeien en de kalveren op uw
bedrijf en brengt één keer per
kwartaal
hiervan
een
rapportage uit in de vorm van
een KalfOK- en een KoeData
rapportage.

Op koeniveau
In de uitslag van een individueel melkmonster wordt weergegeven welke
mastitisverwekker de oorzaak is van de uierontsteking. Per gevonden
bacterie is er een overzicht voor welke antibiotica de kiem gevoelig of
resistent is. Deze uitslag biedt waardevolle informatie voor het
behandelingsadvies op koeniveau. Onderaan het rapport wordt
bovendien nuttige informatie gegeven over de mastitisverwekker.
Elk melkmonster wordt geregistreerd en op een overzichtelijke manier
bijgehouden. Als een bepaald dier meerdere keren bemonsterd wordt,
zal dit u niet meer ontgaan doordat dit opvalt in de overzichtstabel van
alle resultaten per dier.
Een teleurstellende uitslag kan zijn dat er geen bacterie gekweekt is. Dit
kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld doordat de uitscheiding
van bacteriën in de melk schommelt (Staph. aureus) of doordat de
bacterie al dood is (E. coli). Toch geeft deze negatieve uitslag wel degelijk
informatie, dus laat dit u niet ontmoedigen!

Op bedrijfsniveau
Wanneer er regelmatig melkmonsters ingeleverd worden, kunnen we in
kaart brengen welke mastitisverwekkers het probleem veroorzaken op
uw bedrijf. Dit kan gedaan worden op basis van de laatste uitslagen, maar
er kan ook een extra analyse uitgevoerd worden met een overzicht van
alle resultaten van een specifieke periode. De behandelstrategie of het
bedrijfsbehandelplan kan aan de hand van de bedrijfsspecifieke
resultaten gericht en onderbouwd verbeterd worden.

U kunt (en velen hebben dit al
gedaan) ons machtigen om
deze rapportages in te zien.
Wij kunnen deze rapportage
bijvoorbeeld gebruiken bij het
opstellen van Koekompas en
tijdens de bedrijfsbegeleiding.
Het machtigen kunt u simpel
doen via onderstaande link.
Hier vult u uw UBN, De
Herkauwerspraktijk, ons DAPnummer: 94250, en uw e-mail
adres in.
www.gddiergezondheid.nl/kalfok

Daarnaast willen we u erop
wijzen dat het Koekompas pas
geldig is als het door u
ondertekend is. Vergeet dit
dus niet alsnog te doen indien
dit nog niet gebeurd is!

Op de gedetailleerde grafieken van de resultaten van de melkmonsters
afkomstig van klinische en subklinische mastitisgevallen kunnen we zien
of de oorzakelijke pathogenen vooral koe- of omgevingsgebonden zijn.
Een concreet preventie plan met eventueel vervolg diagnostiek kan
gemaakt worden om de oorsprong zo goed mogelijk aan te pakken.

Nog even op een rijtje:
Met MEX@LAB wordt een overzichtelijk en persoonlijk rapport
gemaakt van de uitslagen van de melkonderzoeken op onze praktijk
Op basis van de bedrijfsspecifieke uitslagen kan de uiergezondheid
gericht en onderbouwd verbeterd worden
Laat u niet ontmoedigen als er af en toe een negatieve uitslag tussen
zit!
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Kernpraktijken - Casus
De Vereniging Kernpraktijken Rundvee is een samenwerkingsverband
tussen 15 grotere, vooruitstrevende rundveepraktijken in Nederland,
waaronder De Herkauwerspraktijk. De samenwerking biedt kansen om
kennis te delen. In deze nieuwsbrief een casus vanuit de ULP
(Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk) in Harmelen.

DAG 1
Dierenarts Thijs van Gasteren van de ULP stond
laatst oog in oog met onderstaande patiënt:
Het euvel is duidelijk en de behandeling ook…
Maar helaas, de oogzalf was niet leverbaar. De
patiënt in kwestie was een melkkoe met een
ontsteking aan het oog, waar ook al een aardig
diepe krater in de oogbol zelf was geslagen. Een
pijnlijke aandoening die, als het de verkeerde
kant op gaat, kan resulteren in het verlies van
het oog.
Gelukkig sta je er als dierenarts nooit alleen
voor en komt er soms steun uit onverwachte
hoek! Door een goede suggestie van mijn
wederhelft en ‘collega gezelschapsdierenarts’,
leek er een oplossing voorhanden die aan alle
wensen voldeed! Een behandeling van het oog
met “autoloog serum”. Met andere woorden: het
oog druppelen met bloedserum van het dier
zelf. Geen gangbare methode, maar zeker de
moeite waard om in dit geval te proberen.

Dag 10

Dag 15

Het oog werd ruim een week tweemaal daags
behandeld
met
deze
serumdruppels
in
combinatie met een pijnstiller. De foto’s laten
een mooi resultaat zien: oordeelt u zelf!
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