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Samen werken aan diergezondheid

“Het is al jaren geleden, maar ik herinner me de ergernis en de trammelant nog als de dag van 
gisteren. Als je S. aureus eenmaal op je bedrijf hebt, worden de dieren aan de lopende band 
besmet. En het verraderlijke is dat je het niet ziet, maar je celgetal schiet wel omhoog en de 
productie wordt minder. S. aureus is nauwelijks te behandelen. Door afvoer van dieren en de 
juiste managementmaatregelen hebben we de bacterie uiteindelijk onder controle gekregen en 
heb ik weer een laag celgetal. Nu ga ik voor de S. aureus-onverdacht status, dat geeft me een 
gerust gevoel.” 

S. aureus-onverdacht status 
UGA lanceert tijdens de NRM de S. aureus-onverdacht status. De status is te behalen via het 
programma Tankmelk Uiergezondheid. S. aureus onder controle betekent meer zekerheid, meer 
werkplezier en meer melk.

Ga voor meer informatie naar www.gddiergezondheid.nl/UGA of bezoek ons op standnummer 146.

Aureus-mastitis, dat wil 
ik nooit meer meemaken. 

Daarom ga ik voor de 
S. aureus-onverdacht status.”

 
Herbert Verploegen, melkveehouder in Winssen

Aureus onder controle


