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DIERENARTS

UBROCARE

Dit is de eerste UbroCare nieuwsbrief, het vierde onderdeel van het UbroCare programma.
Deze nieuwsbrief bevat informatie over UbroCare ontwikkelingen en versturen wij drie keer per jaar.

www.ubrocare.nl
Na de succesvolle introductie van de UbroBox heeft

Gratis ABG handleiding
en sjablonen

Boehringer Ingelheim de website www.ubrocare.nl gelanceerd.

De ABG-handleiding is bedoeld voor dierenartsenpraktijken

Dierenartsen en rundveehouders kunnen hier terecht voor alle

die zelf melkmonsters onderzoeken. Het beschrijft de uit-

informatie over het nemen van melkmonsters, de UbroBox,

voering van disc diffusie gevoeligheidstesten en de inter-

komende activiteiten

pretatie ervan. Deze handleiding draagt bij aan een kwalitatief

en de ABG-handleiding

goede gevoeligheidstest en plezier in de uitvoering.

voor dierenarts-

Uitslagen beoordelen gaat nog makkelijker met de bij-

praktijken.

behorende sjablonen, waarop de remmingszones op
transparant plastic zijn gedrukt. Op deze sjablonen staan eerste
en tweede keus antibiotica geregistreerd voor veterinair gebruik. De handleiding en sjablonen zijn gratis beschikbaar.
Neem voor een exemplaar contact op met uw accountmanager

Mastitispreventie

van Boehringer Ingelheim.

Uiergezondheid vraagt constante aandacht. Mastitispreventie
en weten welke mastitisverwekkers op het bedrijf een rol
spelen, wordt in de toekomst nog belangrijker, omdat het
aantal koeien per bedrijf toeneemt. Boehringer Ingelheim is
een innovatief, farmaceutisch familiebedrijf met een lange-

Handleiding

termijnvisie. Behalve innovatieve geneesmiddelen ontwikkelt

kmonsters
Uitvoeren gevoeligheidstesten mel

Boehringer Ingelheim producten die inspelen op actuele
praktijksituaties. Het UbroCare programma stimuleert het
gemakkelijk en hygiënisch nemen van melkmonsters voor
bacteriologisch onderzoek. Het draagt daarmee bij aan
bewustwording en verantwoord gebruik van antibiotica. Het
ondersteunt veehouder en dierenarts in het bereiken van een
optimale uiergezondheid.
In de afgelopen maanden zijn meer dan 4.000 UbroBoxen
verkocht. De UbroBox ondersteunt veehouders en dierenartsen
in het gemakkelijk en hygiënisch nemen van een melkmonster
voor bacteriologisch onderzoek. De box is verkrijgbaar bij de
groothandel en desgewenst kunt u ze laten personaliseren
met uw praktijklogo. Vraag uw Boehringer Ingelheim
accountmanager naar de mogelijkheden.
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Onderzoek van melkmonsters, hoe vaak en hoe?
Hoe vaak nemen veehouders melkmonsters?

aureus (SAU), Streptococcus uberis (SUB), Streptococcus

33% van de melkveebedrijven neemt helemaal geen monsters

dysgalactiae (SDY) werden in 50% (393/792) van de monsters

voor bacteriologisch onderzoek, blijkt uit onderzoek van

gevonden. Over het algemeen genomen waren de kiemen

AgriDirect in 2013. 14% van de melkveehouders zegt 5 melk-

goed gevoelig voor eerste en/of tweede keus antibiotica.

* Zie Dier en Arts nummer 12, 2013.

monsters per jaar te nemen en 8% neemt 10 melkmonsters per
jaar. De overige veehouders sturen weleens een melkmonster
in, variërend van 1 tot meer dan 20 melkmonsters per jaar.

Praktische zaken voor eigen onderzoek
Invriezen van verse melkmonsters vergroot de kans op het
aantonen van SAU (Staphylococcus aureus). Daar tegenover

géén melkmonsters

33%
5 melkmonsters per jaar

48%

kan langdurig invriezen de kans op het
aantonen van E.coli verkleinen.
Het huidige advies is om voor het

14%

10 melkmonsters per jaar

uitvoeren van disk diffusie

overig

gezondheidsbepalingen paper-

5%

disks op Mueller Hinton agar te
gebruiken, met confluente groei.

Advies: laat regelmatig melkmonsters
onderzoeken

Er wordt aanbevolen om een density

Diagnostiek moet de basis zijn voor de selectie van dieren die

dichtheid van de kolonie suspensie

met antimicrobiële middelen worden drooggezet. Het advies is

(inoculum) te bepalen.

regelmatig melkmonsters bacteriologisch te (laten) onderzoe-

Een alternatief is een 0.5 McFar-

ken, inclusief antibiogram. Bij voorkeur minimaal een tiental,

land standaard. Een juist inoculum

zowel klinische als subklinische, monsters op jaarbasis.

resulteert in een confluente, gelijk-

Op deze manier kan bedrijfshistorie worden opgebouwd. Dit

matige groei met ronde remmings-

kan ook als onderbouwing dienen voor de eventuele inzet van

zones. Gebruik de beschikbare EUCAST

tweede keus droogzetmiddelen.

of CLSI criteria voor de interpretatie van deze zones.

meter te gebruiken om de juiste

Welke kiemen?
In 2012 hebben 55 rundveepraktijken aan het UbroTest project
meegedaan*. Van 167 bedrijven zijn 792 melkmonsters
bacteriologisch onderzocht. Na identificatie van een pathogene

AGENDA

kiem werd een antibiogram ingezet. In 15% (116/792) van de

Op 4, 5 en 6 augustus vindt het National Mastitis Council

monsters werd coagulase negatieve staphylococcen (CNS)

(NMC) plaats in het Belgische Gent. Dit is de eerste keer dat

aangetoond. De mastitisverwekkers E.coli, Staphylococcus

het congres buiten Amerika wordt georganiseerd.
Voor meer informatie en aanmelding:
www.nmc2014.ugent.be
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