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Het Bedrijfsantibiogram Mastitis biedt deelnemers aan Mastitis Tankmelk de mogelijkheid om naast inzicht
in de mastitiskiemen op het bedrijf, ook inzicht te krijgen in de actuele antibioticagevoeligheid van deze
kiemen. De uitslag geeft een goede indicatie van de antibioticagevoeligheid voor nu en de komende zes
maanden: per gevonden kiem ziet u of de gevoeligheid voor een bepaald antibioticum goed, matig of
slecht is. Hiermee levert het Bedrijfsantibiogram waardevolle input voor het bedrijfsbehandelplan en
draagt het bij aan verantwoord antibioticumgebruik.
Hoe werkt het in de praktijk?

Deelname kan uitsluitend in combinatie met een abonnement Mastitis Tankmelk Optimaal of Basis. Nadat GD uw aanmelding voor dit
abonnement heeft ontvangen, ontvangt u hiervan een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt in januari en juli een Bedrijfsantibiogram
aangemaakt voor de mastitiskiemen die we in die maanden in uw tankmelk vinden. GD ontvangt de melkmonsters voor Mastitis Tankmelk
via het melkcontrolestation Qlip in Zutphen. De monsternamekosten en de onderzoekskosten zijn onderdeel van het abonnementsgeld.

De uitslag van het onderzoek

Bij Mastitis Tankmelk vindt onderzoek plaats op 7 belangrijke mastitiskiemen. Met betrekking tot een antibioticumbehandeling kunnen we
deze indelen in vier groepen: Staphylococcen, Streptococcen, Coliformen of Klebsiella. Indien er een kiem gevonden wordt, zal er per
kiemgroep een Bedrijfsantibiogram worden aangemaakt. De resultaten van het Bedrijfsantibiogram worden in een grafisch overzicht
weergegeven. Op dit overzicht wordt voor de genoemde kiemen de gevoeligheid voor de verschillende antibiotica vermeld en een
verandering ten opzichte van voorgaande uitslagen. Ook is aangegeven welke toedieningswijzen bij de verschillende antibiotica van
toepassing zijn. Deze uitslag wordt per post verzonden en ook op Veeonline geplaatst. Uw dierenarts ontvangt een kopie van deze
uitslag.

Meer melktanks per UBN
Sommige bedrijven hebben meer dan één melktank per UBN. In principe wordt van het eerste tankmelkmonster dat in januari of in juli
wordt ontvangen een Bedrijfsantibiogram gemaakt. Het is niet mogelijk een voorkeur tanknummer aan te geven. Op de uitslag staat het
betreffende tanknummer.

Geen resultaat

Wanneer in het tankmelkmonster van januari en/of juli geen kiemen worden gevonden, kan dus op dat moment ook geen
Bedrijfsantibiogram worden aangemaakt. In dat geval wordt respectievelijk in maart/april en/of in september/oktober, indien dan in het
ontvangen tankmelkmonster wel kiemen worden gevonden, alsnog een Bedrijfsantibiogram aangemaakt.
Algemene voorwaarden GD B.V.
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van GD van toepassing.

Aanmelden

De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij GD aanmelden voor deelname aan het GD-abonnement. Ook is aanmelden
mogelijk via de site : www.bedrijfsantibiogram.nl
Alle GD-abonnementen zijn kwartaalabonnementen (een kwartaal loopt van januari tot en met maart, van april tot en met juni, van juli
tot en met september en van oktober tot en met december). De abonnementen worden elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor de duur van
een kwartaal.

Afmelden

De veehouder kan zijn abonnement schriftelijk opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Het abonnement wordt automatisch beëindigd
zodra u bij GD meldt dat het bedrijf ‘niet-melkleverend bedrijf’ wordt. Indien een UBN wordt opgeheven zal de dag waarop de schriftelijke
bedrijfsbeëindiging bij GD is ontvangen, door GD worden beschouwd als de dag waarop het abonnement van het betreffende UBN is
beëindigd.

Facturering

De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de veehouder gefactureerd.

