
Lezing  ‘Uiergezondheid’ en actie celgetalbepaling 
15 mei j.l. hebben we velen van jullie mogen ontvangen bij de lunchbijeenkomst in “De 
Woord”. Otlis Sampimon praatte ons bij aangaande de laatste ontwikkelingen op het 
gebied van uiergezondheid. Een boeiend verhaal waarin onder andere de nieuwe smal-
spectrum mastitis injectoren ‘Procapen’ injector en ‘Orbenin Lactation’ injector 
toegelicht werden. Ook werd duidelijk dat het belangrijk is om het individuele 
celgetalverloop van koeien te blijven volgen zodat tijdig kan worden ingegrepen om het 
ontstaan van chronische gevallen te voorkomen. Deze genezen namelijk erg slecht  en 
doet de infectiedruk op de rest van het koppel verhogen. Celgetal-informatie kan 
verkregen worden uit de MPR uitslag bij de ‘koe-attenties’.  

 
Celgetalbepaling 

Ook kunt u zelf individueel op kwartier niveau de CMT-test uitvoeren met behulp 
van een 4-kwartieren-schaaltje (positief bij een celgetal >500.000). Daarnaast 
kunt op de praktijk een individueel celgetal laten bepalen. Met onze ‘De Laval- 
celgetal meter’ kunnen we u binnen enkele minuten uitslag geven van het 
celgetal van uw melkmonster. U kunt hier op wachten, maar we kunnen de 
uitslag natuurlijk ook via de mail of telefonisch aan u doorgeven. Het 
melkmonster dient vers te zijn voor dit onderzoek. 
Bij een celgetal> 150.000  kan vervolgens desgewenst een bacterieel onderzoek 
van het kwartier met verhoogd celgetal ingezet worden.  
In aansluiting op deze lezing kunt u bij DCW deze zomermaanden juni, juli en 

augustus tegen een verlaagd tarief het individuele kwartier-celgetal laten bepalen.  
De prijs voor een celgetalbepaling is deze zomermaanden: ‘3 voor de prijs van 4’! 

 
Mocht u interesse hebben in de nieuwe door Otlis Sampimon vermeldde ‘sneltest’ (de zogenaamde ‘Snelle 
Coliforme Petrifilm’) om na 6 uur al een eerste aanwijzing voor de typering van een mastitiskiem te 
verkrijgen in Gram – of Gram +, dan kunt u zich bij ons melden. Bij voldoende animo zullen we deze test op 
de plank gaan leggen. Let wel, het is geen kiem bepaling en geen gevoeligheidsbepaling. Het is een eerste 

bepaling om sneller de juiste therapie keuze te kunnen doen.  
Enerzijds Gram + (Streptococ/Staphyloc): Procapen of Orbenin Lactation, 
anderzijds Gram – (E.coli/Klebsiella): Avuloxil/Ubrolexin/Albiotic.  
Voor het gebruik van deze sneltest methode is op you tube een instructiefilmpje 
te bekijken: “boerderij-sneltest klinische mastitis” 
De benodigde broedstoof ‘Cultura M’ van Almedica kunt u kopen voor  circa 200 
euro excl btw. 

 

Subsidie ZuivelNl: monsters insturen vóór 15 juni 
Als u nog gebruik wilt maken van de subsidie van ZuivelNl voor BVD- en IBR-diagnostiek heeft u nog tot 15 
juni de tijd om de bloedmonsters op tijd bij de GD te krijgen. U kunt op deze manier zeer voordelig BVD of 
IBR vrij worden als u dit nog niet was. Zo kunt u goedkoop nog vóór 1 juli de vrij-status bereiken.  
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