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Een nieuw gezicht 

Marieke zal deze week met zwangerschapsverlof gaan en ons voor een tijdje verlaten. 

Gelukkig hebben we versterking weten te vinden in de vorm van Eva! Eva komt uit Hilversum 

en heeft al wat ervaring als dierenarts. Zij stelt zich hieronder verder aan u voor. We heten 

Eva van harte welkom binnen onze praktijk! 

Groetjes, 

Hans, Marieke, Nicolien en Eva 

Even voorstellen 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Eva de Goede en ik ben in mei 2021 afgestudeerd 

als landbouwhuisdierenarts. Ik woon in Hilversum en ben in mijn 

vrije tijd graag aan het trainen met mijn hond, waarmee ik 

verschillende takken van hondensport beoefen.  

Na mijn afstuderen heb ik 3,5 maand een 

zwangerschapswaarneming gedaan bij Dierenkliniek De Rijp.  

Vanaf december 2021 mag ik voor Marieke invallen terwijl zij 

met zwangerschapsverlof is. Ik hoop u allen binnenkort te 

ontmoeten en zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn!  

Paratbc ligt altijd op de loer 

De laatste tijd zijn er een aantal gevallen van paratbc geconstateerd op bedrijven die al 

jarenlang vrij waren van de ziekte. We willen u er dus op attent maken dat ook op gesloten 

bedrijven paratbc een keer binnen kan zijn gekomen. De bron hiervan is vaak lastig te 

achterhalen omdat de incubatietijd jarenlang is. Een kalf raakt in het eerste halfjaar van haar 

leven besmet, wordt vanaf 2 jaar leeftijd besmettelijk voor andere koeien en zelf vaak nog 

veel later pas ziek. In de tussentijd kunnen er dus weer nieuwe kalfjes worden besmet. 

Tegen die tijd dat de eerste koe tevoorschijn komt, kan het zich dus al flink op het bedrijf 

hebben uitgebreid. Zaak dus om te allen tijde zorgvuldig om te gaan met de hygiëne bij het 

jongvee: haal het kalf zo snel mogelijk na geboorte weg bij de moeder, geef voor een halfjaar 

leeftijd alleen ruwvoer van onbemest land en geef zoveel mogelijk melk van de eigen 

moeder. Voor meer informatie zie 

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Diergezondheid/Dierziekten/Paratuberculose-rund  

  

https://www.gddiergezondheid.nl/nl/Diergezondheid/Dierziekten/Paratuberculose-rund
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Schapen vaccinatie 

Denkt u op tijd aan het vaccineren van uw schapen? De vaccinatie voor het bloed moet 

uiterlijk 2 weken voor het aflammeren zijn afgerond. De jonge schapen dus 4 weken 

daarvoor de eerste keer. Rotkreupel enten we liever niet te kort voor het lammeren, omdat 

de stress van het enten problemen op kan leveren. Enten tegen uierontsteking behoort ook 

tot de mogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op met de praktijk. 

Tyloom 

Een tyloom is wildvleesgroei in de tussenklauwspleet. Dit ontstaat vanuit een 

tussenklauwontsteking. In sommige gevallen neemt dit weefsel vanzelf weer af, in sommige 

gevallen moet er wat aan gebeuren omdat de koe er bijvoorbeeld kreupel op blijft lopen. 

Wat kan helpen is om aan de binnenzijde van de klauwen wat hoorn weg te snijden rondom 

de tyloom. Hiermee drukt de klauw minder tegen de tyloom aan. Een andere behandeling is 

het insmeren en inpakken van de tyloom met een zalf, waarmee hele goede resultaten 

worden behaald. De tyloom wordt hiermee ingesmeerd en daarna ingepakt, de behandeling 

wordt met een paar dagen tussentijd een aantal keer herhaald. Deze zalf is in overleg bij ons 

verkrijgbaar. Mocht dit allemaal niet baten en de koe blijft er toch last van houden, dan is 

het een optie de tyloom te verwijderen. De koe wordt lokaal verdoofd en de tyloom wordt 

diep weggesneden. De poot wordt vervolgens ingepakt en de koe krijgt een korte 

antitbioticakuur. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Denk daarbij aan schonere 

roosters en het preventief toepassen van voetbaden. Krijgt een dier toch een ontsteking? 

Behandel dan direct en voldoende lang (minimaal 5 dagen) met antibiotica. 

 Het verwijderen

Na een week 
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Medicijnen en spreekuur 

De meeste van u vinden het storend als we telefoon moeten aannemen terwijl we bij u aan 

het werk zijn. Voor spoedgevallen is dit uiteraard nooit een probleem, maar voor andere 

zaken willen we u daarom vragen tussen 8 en 9 te bellen, tijdens het spreekuur. Mocht er 

een visite nodig zijn of wilt u medicijnen bestellen dan kunnen we dit dan nog meenemen in 

de route. Wanneer u buiten kantooruren dringend medicijnen nodig hebt, kunnen we dit 

vaak wel ergens voor u klaarleggen. Het valt ons wel eens op dat deze medicijnen er daags 

daarna nog liggen. Graag willen we u vragen echt alleen te bestellen wanneer het niet kan 

wachten tot de volgende werkdag en altijd via de dienstdoende dierenarts. 

Een bijzonder geval 

Nicolien werd geroepen bij een pink met afhangende onderlip en een bult aan de zijkant van 

de kaak. De pink bleek haar onderkaak te hebben gebroken, waardoor de onderkaak naar 

beneden was geklapt. De bult werd veroorzaakt doordat de onderkaak dusdanig verschoof 

dat het bot daar uitstak. Na even wat rondbellen en informeren werd besloten het een kans 

te geven en het afgebroken deel van de onderkaak met een soort beugel van ijzerdraadjes 

aan de voorste kiezen vast te maken. Het was een heel gepriegel maar uiteindelijk zat het 

aardig stevig vast. De eerste dagen at de pink mondjesmaat maar daarna pakte ze het op en 

begon als vanouds te eten. Na  6 weken werd de beugel verwijderd en de pink kan weer 

lekker grazen straks tussen de melkkoeien! 

 

   

VOOR    NA   NA 
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TOT SLOT…… 

 

Prikbord 

In ’t zonnetje  

We mogen weer wat mensen feliciteren! De familie van Diest, de Haan, Kemp en van Zuijlen 

hebben een 100.000 koe behaald. De familie Voorn een 10.000 kg vet en eiwit koe. 

Naam Vader Dagen Kg melk %vet %eiwit Kgv+e AV Eigenaar Nr 

Toos 189 Sunflower 3.206 100.212 4,27 3,43 7.713 83 Veehouderij van Diest V.O.F., Muiderberg 7 

Truus 57 Sunflower 3.430 101.203 4,15 3,25 7.494 82 VOF P H de Haan, Nigtevecht 9 

t Veldhoen Alida 1  3.377 100.758 4,30 3,29 7.651 82 Mts WJB+ HM Kemp-van Schaik, Kortenhoef 7 

Clara Paramount 3.021 100.339 3,93 3,33 7.281 — Mts THM en CC van Zuijlen, Abcoude 4 

Corrie 282 Misty 3.849 123.908 4,41 3,69 10.046 — Mts Voorn, Nederhorst D Berg 1 

Corrie 282 Clara Toos 18 

               t Vedhoen Alida 1 Truus 57 

 

Kalk strooien in de boxen? Doe dat met calciumcarbonaat 

(landbouwkalk), andere vormen van kalk kunnen de huid van 

de speen aantasten. Doe dit om de dag met 50 gam kalk per 

ligbox en vergeet de droge koeien niet! Bij warm en vochtig 

weer elke dag strooien. 




