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MET DE CHECKLIJN SCHAAP GEIT

CAE Tankmelk Check: vier
keer per jaar vinger aan de
pols
Vier keer per jaar een
tankmelkmonster onderzoeken
om de vinger aan de pols
te houden met CAE. De CAE
Tankmelk Check biedt een extra
mogelijkheid om de status
van uw koppel in de gaten te
houden. Het is daarmee een
aanvulling op de certificering.
De betrouwbaarheid van de
CAE-status van uw koppel
wordt hiermee vergroot.
Daarnaast biedt het de kans
om een uitbraak vroegtijdig te
signaleren.

Met de CAE Tankmelk Check onderzoekt u vier
keer per jaar de tankmelk op afweerstoffen tegen
CAE. Dit helpt u op een eenvoudige manier om
een mogelijke besmetting in een vroeg stadium
op te sporen.
Het CAE-virus veroorzaakt bij geiten een ziekte die gepaard gaat
met chronische ontstekingen van uiers, gewrichten, longen en
hersenen. Na verloop van tijd zijn verminderde melkproductie en
dikke gewrichten de belangrijkste verschijnselen. De dieren raken
geïnfecteerd door het drinken van besmette biest en melk, door
inademen van het virus en door zowel direct als indirect contact
met geïnfecteerde dieren. In de praktijk is contact met niet GDgecertificeerde dieren of koppels vaak de oorzaak van een
uitbraak op CAE-gecertificeerde bedrijven. Redenen waarom het
virus vaak lang onder de radar blijft zijn:
• het virus veroorzaakt een langzaam verlopende ziekte;
• de aanmaak van antistoffen kan maanden tot jaren duren;
• de klinische verschijnselen uiten zich in de regel pas na jaren.

Hoe werkt de CAE Tankmelk Check?
Meld u zich aan via www.gddiergezondheid.nl/CAE voor het abonnement CAE
Tankmelk Check en u ontvangt vier keer per jaar van ons een uitslag. De check is
een abonnement dat u jaarlijks kunt opzeggen.

Uitslag
•	Indien het onderzoek antistoffen tegen CAE aantoont dan levert GD een plan
van aanpak op maat; samen met u gaan we de situatie nader bekijken.
•	Deelnemers aan de CAE Tankmelk Check ontvangen een CAE Tankmelk Check
bordje met elk jaar een deelnemerszegel.
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Deelnemer CAE Tankmelk Check
Dit bedrijf heeft tankmelk onderzocht op antistoffen tegen CAE

CAE Tankmelk Check
• Spoort infecties in vroeg stadium op.
• Geeft samen met het CAE-certificaat
uw eigen bedrijf maar ook bedrijven
die bij u kopen een hoge mate van
zekerheid.
• Is een aanvulling op de certificering.
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Bestellen CAE Tankmelk Check
De CAE Tankmelk Check is een abonnement voor melkleverende
bedrijven op basis van vier tankmelkmonsters per jaar*.

Wilt u meer weten of u aanmelden?
Ga naar onze website www.gddiergezondheid.nl/CAE of neem
contact op via 0900-1770 optie 3, elke werkdag bereikbaar van
8.00 tot 17.00 uur.
*	Door het invullen van uw gegevens geeft u toestemming deze
(persoons)gegevens te delen met Qlip B.V. of C-mark B.V. (voor
zelfzuivelaars) zodat de RMO of de monsternemer van C-mark
de benodigde tankmelkmonsters kan nemen. U gaat akkoord
met de algemene voorwaarden van GD en verklaart op de
hoogte te zijn van het privacy statement waarin staat dat u
als klant voor u relevante commerciële uitingen van
GD kan ontvangen. U kunt beide documenten vinden op
www.gddiergezondheid.nl

Meer informatie vindt u op:
www.gddiergezondheid.nl/CAE
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