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Neospora veroorzaakt veel schade op besmette bedrijven. Voortijdige afvoer en vruchtbaarheidsproblemen zoals
abortus, onregelmatige terugkomers, steenvruchten en langere tussenkalftijd zijn de belangrijkste schadeposten.
Besmette dieren die vóór de geboorte besmet zijn genezen niet. Om de schade te beperken is het dus belangrijk om
besmette dieren snel op te sporen. Het abonnement Neospora Tankmelk helpt daarbij. Het is speciaal ontwikkeld om
veehouders snel te informeren als neospora een rol gaat spelen op hun bedrijf.

Aanmelden
Aanmelden van een UBN voor deelname aan Neospora Tankmelk kan schriftelijk, telefonisch of via www.gddiergezondheid.nl/neospora.
De deelname gaat in zodra GD de aanmelding heeft verwerkt.
Dit GD-abonnement is een kwartaalabonnement (een kwartaal loopt van januari t/m maart, van april t/m juni, van juli t/m september en
van oktober t/m december). Het abonnement wordt elk kwartaal stilzwijgend verlengd voor de duur van een kwartaal.

Opzeggen
De deelnemer kan zijn abonnement schriftelijk of telefonisch opzeggen tegen het einde van een kwartaal. Het abonnement wordt
automatisch beëindigd wanneer een bedrijf niet-melkleverend wordt en dit gemeld is bij GD.
Indien een UBN wordt opgeheven zal GD de dag waarop de melding van de bedrijfsbeëindiging bij GD is binnengekomen beschouwen als
de dag waarop het abonnement van dat UBN is opgezegd.

Facturering
De kosten voor het abonnement worden per kwartaal aan de deelnemer gefactureerd. GD kan jaarlijks het tarief verhogen en zal dat via
haar website en eventueel via andere media kenbaar maken.
Alle kosten, zoals abonnementskosten, kosten voor monstername (met uitzondering van tankmelkmonsters via Qlip) en kosten voor
laboratoriumonderzoek (met uitzondering van aangestuurd tankmelkonderzoek en bloedonderzoek van verwerpers in het kader van
brucella-onderzoek) zijn voor rekening van de deelnemer.

Hoe werkt het in de praktijk?
Nadat GD een aanmeldingsformulier voor het abonnement Neospora Tankmelk heeft ontvangen wordt de tankmelk drie keer per jaar
onderzocht op antistoffen tegen neospora.

De uitslag van het onderzoek
De uitslagen zijn op elk moment te bekijken op VeeOnline (www.veeonline.nl). Is de uitslag gunstig, dan is er geen actie nodig. Als een
tankmelkonderzoek ongunstig is, krijgt de veehouder zo spoedig mogelijk bericht.

Wat gebeurt er als er antistoffen worden aangetoond?
Bij een ongunstige tankmelkuitslag vindt er na ongeveer een maand automatisch een heronderzoek plaats. Hiervoor worden geen extra
kosten in rekening gebracht. De uitslag van het heronderzoek is bepalend voor het plan van aanpak.

Bloedonderzoek van verwerpers
Als een rund op een bedrijf dat deelneemt aan Neospora Tankmelk verwerpt en van dit rund een bloedmonster naar GD wordt gezonden
voor onderzoek op brucellose, dan wordt dit bloedmonster door GD ook onderzocht op antistoffen tegen neospora.

Algemene voorwaarden GD
Op dit abonnement zijn ‘Algemene Voorwaarden Verkoop van de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V.’ van toepassing (in bezit deelnemer
en telefonisch opvraagbaar of te raadplegen op de website: www.gddiergezondheid.nl/voorwaarden).

