
LABFO5   Bacteriologisch onderzoek melk/celgetalbepaling 

 
aangenomen door :   datum: 

 

     datum monster :           gekoeld/bevroren 
 

     behandelend d’arts:  

    
     gewenst onderzoek:  BO / celgetal / beide  
    

Onderstaande zo volledig mogelijk invullen (door veehouder) 
Klacht sinds  : ……………….        Wanneer gekalfd: …………………… 
Datum laatste behandeling:……/………/…  Ziek: ja / nee    Afwijkend kwartier   : ja / nee Afwijkende melk: 
ja / nee:    Hoog celgetal  Koe         : ja / nee 
Al behandeld na monstername:  ja / nee: met: ……………………  
 
 

Naam / Nr. 
 

Kwartier LV / RV / LA / RA 
Aange-
toond 

Sensitief 
= goed 
gevoelig 

Resistent  = 
ongevoelig 

B.O. uitslag 

Staphylococcus  aureus (SAU)    

Coagulase negatieve Staphylococcen 
(CNS) 

   

Streptococcus uberis STU    

Streptococcus dysgalactiae    

E. coli    

Klebsiella pneumoniae / oxytoca    

Enterococcen    

Corynebacterium bovis    

Trueperella pyogenes(wrang)    

Mengflora/verontreiniging    

Negatief    

Celgetal per 1000 
cellen 

 

Advies 
Behandeling:  

Volgens bedrijfsbehandelplan (BBP)   

Ubrolexin + mamyzin  dg 

Ubrolexin + diatrim  dg 

   

   

   

 

Determinatie uitgevoerd door:…………………………. datum: ………………..  
 

Uitslag ingevoerd in Viva  ja  door:…………………… 
Onderzoek gefactureerd  ja  door:………………….. 
Uitslag gemailed   ja  door:………………….. 

Uitslag in excel   ja  door:………………….. 
 
Cliënt uitslag doorgegeven (voicemail/SMS/tel): ja/nee door:…………………… 
 

 
 
                                                                                                                                                                     Formulier laatst herzien op 23-02-2018 
 
  

Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 

(06)Tel.nr: 
Emailadres: 
 

 

G
ra

a
g
 i
n
 t

e
 v

u
lle

n
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o
o
r 

v
e
e
h
o
u
d
e
r 



Koe nummer / naam    

Kwartier LV RV LA RA LV RV LA RA LV RV LA RA 

Ingezet door / datum / tijd             

CMT-test (pos. of neg.)             

Groei na 24 uur?             

Opnieuw uitgeënt? (Door:…. / Datum:….)             

Groei na 48 uur?             

CoLumbia + CNA 5% agar 
Groei (enkele +, matig ++, veel +++) 

            

Edwards 
Groei (enkele +, matig ++, veel +++) 

            

MacConkey 
Groei (enkele +, matig ++, veel +++) 

            

Heamolyse (geen, enkel of dubbel)             

Katalase = waterstofperoxide (pos. of neg.)             

Coagulase test (pos. of neg.)             

Beta lactamase test (pos. of neg.)             

PGUA (pos. of neg.)             

Aesculine test = UV lamp (pos. of neg.)             

Lancefield groep (B, C of geen)             

NaCL 6,5% (pos. of neg.)             

Test oxidase (pos. of neg.)             

Ureum (pos. of neg.)             

Indolspot =  Kovacs (pos. of neg.)             

SIM Medium (pos. of neg.)             

Uitslag BO    

Antibiogram ingezet (Door:… / Tijd:…)    

Ampicillin  AMP10             

Amox.+Clav.  AMC30             

Cefotaxime  CTX5             

Cefoxitin  FOX30             

Ciprofloxacin  CIP5             

Gentamicine  CN10             

Tilmicosin  TIL15             

Tetracycline  TE30             

Clindamycine  DA2             

Erythromycine  E15             

Benzylpenicillin  P1iu             

Trim.+Sulfa  SXT25             

 


