VOOROP IN
DIERGEZONDHEID

Rotkreupel Check
Gezonde klauwen

GD LOOPT VOOROP IN DIERGEZONDHEID
MET DE CHECKLIJN SCHAAP GEIT

Met de Rotkreupel Check onderzoekt u op een
eenvoudige manier of de bacterie Dichelobacter
nodosus speelt op uw bedrijf. Rotkreupel is een
lastig te behandelen aandoening, die een
zorgvuldige aanpak vereist.
Rotkreupel is een vervelende besmettelijke tussenklauw
huidaandoening die zorgt voor groeivertraging en verhoogd
antibioticagebruik. Bovendien tast een infectie het dierwelzijn
aan. De aandoening rotkreupel wordt regelmatig vermoed, maar
de diagnose wordt meestal niet gesteld. GD heeft recent een test
ontwikkeld die de aanwezigheid van de rotkreupelbacterie,
Dichelobacter nodosus, aantoont op uw bedrijf. Daarna kunt u de
bacterie gericht bestrijden.

Uitbraak rotkreupel: “Je wilt zo snel mogelijk actie”
Met pijn in haar buik liep Sylvia Boshuizen-Galesloot de wei in. ‘Het
zal toch niet’, dacht ze. Haar ooien liepen mank en het zag er niet
goed uit. “Wat door mijn hoofd schoot, werd door de dierenarts
bevestigd: rotkreupel.” Daarom is ze samen met dierenarts Hans
Gorter direct om tafel gaan zitten. “We hebben toen besloten om,
samen met GD, een plan van aanpak te maken. Lees de hele aanpak
op www.gddiergezondheid.nl/rotkreupelcheck

Hoe werkt de Rotkreupel Check?
Bestellen 		
U meldt zich aan via www.gddiergezondheid.nl/rotkreupel voor het abonnement
Rotkreupel Check en ontvangt een pakket met monster- en verzendmateriaal. De
check is een abonnement dat u jaarlijks kunt opzeggen.

Bemonsteren
U mag de monsters zelf nemen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om uw
dierenarts de monsters te laten nemen. Neem bij de monstername hygiëne
maatregelen in acht: gebruik handschoenen en was uw handen na monstername.
Er zijn twintig swabs nodig op bedrijven met meer dan twintig dieren (groot
pakket) en tien swabs op bedrijven met minder dan twintig dieren (klein pakket).
Als u de monsters heeft verzameld en het inzendformulier correct heeft ingevuld,
kunt u of uw dierenarts het verzamelpakket terugsturen naar GD.

Laboratorium GD
De monsters worden per bedrijf gepoold onderzocht: één pool bij het kleine
pakket en twee pools bij het grote pakket.

Uitslag
GD stuurt u en uw dierenarts de uitslag toe. Naar aanleiding van de uitslag kunt u
contact opnemen met uw dierenarts. Uiteraard kunt u ook vrijblijvend een gericht
advies vragen bij GD via 0900-1770 optie 3 schaap geit.
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Deelnemer Rotkreupel Check
Dit bedrijf heeft dieren onderzocht op de rotkreupelbacterie

Rotkreupel Check
• Inzicht in voorkomen
rotkreupelbacterie
• Eenvoudig te bemonsteren
• Gericht actie
• Extra advies mogelijk

GD
Arnsbergstraat 7
Postbus 9, 7400 AA Deventer

T. 0900 1770
info@gddiergezondheid.nl
www.gddiergezondheid.nl

Bestellen Rotkreupel Check
Er zijn twee abonnementen verkrijgbaar. Afhankelijk van het
aantal dieren op uw bedrijf maakt u hierin een keuze. De check is
een doorlopend abonnement, dat u jaarlijks kunt opzeggen.
• Klein pakket met 10 swabs voor bedrijven met minder dan
20 schapen en/of geiten*.
• Groot pakket met 20 swabs voor bedrijven met meer dan
20 schapen en/of geiten*.

Wilt u meer weten of u aanmelden?
Ga naar onze website www.gddiergezondheid.nl/rotkreupel of
neem contact op via 0900-1770 optie 3, elke werkdag bereikbaar
van 8.00 tot 17.00 uur.
* De Rotkreupel Check is inclusief monsternamepakket, verzendmateriaal,
laboratoriumonderzoek en een Rotkreupel Check bordje.

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