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Met het abonnement Worminfecties Tankmelk heeft u de mogelijkheid om in één keer een overzicht van de
wormstatus op uw bedrijf te ontvangen. Het gaat hierbij om het bepalen van antistoffen tegen longworm,
maagdarmworm en leverbot in een tankmelkmonster. Dit is met name interessant voor bedrijven die
weidegang toepassen. Meer dan 40% van de melkveehouders voert een standaard opstalbehandeling tegen
worminfecties uit na het eerste weideseizoen, terwijl dit lang niet altijd nodig is.
Onnodig behandelen kost geld en werkt resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen in de hand. Hoestende koeien kan een signaal voor
longworminfectie zijn. Leverbot wint steeds meer terrein ook in gebieden waar het eerder vrijwel niet voor kwam. Maagdarmwormen
veroorzaken op 10 tot 20% van de melkveebedrijven in Nederland serieuze schade (productiedaling) bij volwassen melkvee.
Tankmelkonderzoek op antistoffen geeft veel inzicht in nut en noodzaak van de aanpak van deze worminfecties.

Hoe werkt het in de praktijk?
Nadat de GD uw aanmelding voor dit abonnement heeft ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging met enkele aanwijzingen.
Vervolgens wordt uw tankmelk in augustus onderzocht op antistoffen tegen longwormen. In november wordt een tankmelkmonster
onderzocht op antistoffen tegen longwormen, leverbot en maagdarmwormen. De GD ontvangt in de meeste gevallen de melkmonsters via
het melkcontrolestation Qlip in Zutphen. De monsternamekosten en de onderzoekskosten van deze tankmelkmonsters zijn onderdeel van
het abonnementsgeld.

De uitslagen van het onderzoek.
Zodra de GD het tankmelkmonster in augustus heeft ontvangen, wordt dit onderzocht op longwormen en ontvangt u een uitslag waaruit
blijkt of veel ,weinig of geen antistoffen tegen longwormen zijn aangetoond.
In november wordt opnieuw een tankmelkmonster onderzocht en ontvangt u een uitslag waarbij in één overzicht wordt aangegeven of
voor longwormen en voor leverbot veel, weinig of geen antistoffen zijn aangetoond en voor maagdarmwormen zeer veel, veel, weinig of
geen antistoffen. Ook worden daarin de resultaten van de voorgaande tankmelkonderzoeken getoond. Op
www.gddiergezondheid.nl/worminfecties (in de rechterbalk) staat op basis van de resultaten van het onderzoek onder ‘Toelichting op de
uitslag’ uitgebreide informatie en advies.

Meer melktanks per UBN
Sommige bedrijven hebben meer dan één melktank per UBN. In dat geval wordt het onderzoek uitgevoerd op het monster van de tank, dat
het eerst bij de GD binnenkomt. Per UBN kan per onderzoeksperiode slechts één uitslag worden aangemaakt. Het is niet mogelijk hierbij
een voorkeur tanknummer aan te geven.

Algemene voorwaarden GD BV
Op al onze werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van de GD van toepassing (www.gddiergezondheid.nl/de-gd/voorwaarden).

Aanmelden
De veehouder kan zich zowel schriftelijk als telefonisch bij de GD aan- en afmelden voor deelname aan het GD-abonnement. Het
abonnement Worminfecties Tankmelk is een jaarabonnement. De abonnementen worden elk jaar stilzwijgend verlengd voor de duur van
een jaar.

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

Facturering
De kosten voor het jaarabonnement worden kwartaal aan de veehouder gefactureerd.

