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Voorjaarskriebels. 

De eerste lammetjes zijn al gesignaleerd dus de voorjaarskriebels zijn toegeslagen. Tijd voor 

de voorjaarsschoonmaak! In deze nieuwsbrief vindt u tips om ook uw medicijnkast een 

opfrisbeurt te geven. Wij wensen u veel leesplezier en een goede lammertijd toe! 

Groetjes, 

Hans, Marieke en Nicolien 

 

Medicijnvoorraad beheer 

Langs de weg komen wij verschillende soorten medicijnkasten 

tegen. Enkel medicijnkasten leken ons de moeite waard om met u 

te delen. Er zitten veel voordelen aan het organiseren van de 

medicijnkast. U houdt goed overzicht over de voorraad die u nog 

heeft, zodat u op tijd bij ons kunt bestellen en niet misgrijpt in 

nood. Verder voorkomt u dat spullen over datum gaan en blijven 

de spullen schoon en netjes waardoor er hygiënisch gewerkt kan 

worden. Denk er bij medicijnen die u langer bewaart aan dat u met een schone naald het 

flesje aanprikt. Van sommige middelen wordt de houdbaarheid en werking dan minder. 

Denk bijvoorbeeld aan Novem® of Engemycine® die donker gaat verkleuren. 

 

Op de praktijk hebben we nog een aantal van deze handige 

piepschuimen houders staan als hulp voor de organisatie van 

uw medicijnkast. Geef even aan als u hiervan gebruik wilt 

maken, dan nemen we deze een keer mee als we bij u 

langskomen. 
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Whatsappverkeer  

Whatsapp kan erg handig zijn als communicatiemiddel, soms vragen we u een foto of een 

filmpje te sturen en dit kan dan erg behulpzaam zijn. Bovendien waarderen we erg de 

filmpjes/foto’s/berichtjes die u wel eens stuurt als een dier wel of niet opknapt, hier leren 

wij ook weer van! Voor de verdere communicatie zouden we u willen vragen contact op te 

nemen met het praktijknummer tussen 8 en 9 in de ochtend (of 24/7 bij spoed). U krijgt dan 

direct de dienstdoende dierenarts of hoort op het bandje wie er dienst heeft. Deze zal dan 

zorgen dat er bijvoorbeeld ergens medicijnen klaarstaan. Zo weet u zeker dat u de juiste 

persoon benadert om zo snel mogelijk te worden geholpen en kunnen wij lekker van onze 

vrije dag genieten. 

Mineralenvoorziening schaap 

Mineralenvoorziening is erg belangrijk voor het functioneren van de schapen. Zeker in de 

winter wanneer de schapen vaak nog alleen op gras rantsoen staan, kunnen hierin tekorten 

ontstaan. Dit kan bijvoorbeeld invloed hebben op de vruchtbaarheid en de vitaliteit van de 

lammeren. Het voordeel van een mineralen bolus ten opzichte van de likemmer is dat u 

zeker weet dat alle schapen de juiste hoeveelheid mineralen binnen krijgen. 

Verwerpers 

Denkt u er aan dat het verplicht is verwerpers te laten onderzoeken op Brucellose. Een 

verwerper is een koe die zijn kalf vergooit tussen 100 dagen dracht en 3 weken voor de 

verwachte kalfdatum. Officieel is het zelfs zo dat u hiervan melding moet maken. Dit zou 

echter betekenen dat we elke verwerper moeten melden. Daarom wordt de mogelijkheid 

geboden kosteloos een bloedmonster af te nemen van deze dieren binnen 7 dagen na het 

verwerpen. Als de uitslag hiervan gunstig is hoeft er verder niets te gebeuren. In ditzelfde 

monster worden dan automatisch de ziektes onderzocht waarvoor u een abonnement heeft 

en eventuele andere ziektes die u wilt bekijken. Denk eraan de koe niet af te voeren voor de 

uitslag bekend is. Incidenteel komt er namelijk een zogenaamde vals-positieve uitslag voor. 

Het dier moet dan opnieuw worden onderzocht. Als het dier dan al is afgevoerd levert dit 

veel gedoe op. 

Kijk hier om meer te lezen over verwerpers. 

 

https://www.gddiergezondheid.nl/~/media/Files/Flyers%20producten/flyers%20rund/Flyer%20-%20Laat%20verwerpers%20altijd%20onderzoeken%20op%20brucellose.ashx
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Een koe met coli... 

U kent het wel …, een koe met waterige melk en met een beetje pech is ze doodziek. 

Meestal wordt dit veroorzaakt door de E.coli bacterie. Het dier moet worden behandeld met 

Diatrim® in de nek, maar nog veel belangrijker is de ondersteuning daaromheen. Deze draait 

vooral om het versneld afvoeren van de gifstoffen in het bloed die de bacterie afgeeft en het  

bevorderen van het herstel van de koe.  

Wat kunt u/of kunnen wij nog meer doen voor de koe?: 

- Pijnstilling: Dexamecine® werkt goed bij heel ernstig zieke koeien die in shock zijn. 

(dit mag niet bij drachtige koeien) Ook kunt u kiezen voor Finadyne pour on®. Deze 

laatste vangt de gifstoffen in het bloed weg en dit medicijn kunnen wij ook via een 

injectie rechtstreeks toedienen in het bloed. 

- Drenchen: Door de koe te drenchen met water spoelen de gifstoffen makkelijker uit 

via de nieren en wordt de eetlust van het dier bovendien bevorderd door de poeders 

die we eraan toevoegen. 

- Uierinfuus: Een injector werkt vaak niet goed bij coli. Door een infuus met 

zoutoplossing en daarin antibiotica met een onstekingremmer rechtstreeks in het 

uier te laten lopen en een uur later uit te melken, worden de gifstoffen uitgespoeld 

en komt de antibiotica beter op zijn plek terecht. De weefselschade in het uier kan 

hierdoor ook worden beperkt. 

 

Ondertekenen Koekompas 

De meeste van u hebben in 2019 Koekompas afgerond. Voorlopig mag dit ook gelden als 

BGP. Daarvoor moet het echter wel ondertekend zijn in zuivelplatform! Als u op het 

koekompas klikt staat er helemaal onderaan een 

knop waar u op kunt klikken om te ondertekenen. 

(zie foto) Het BBP ondertekent u als vanouds in 

VeeOnline. 

In de loop van 2020 krijgt dit alles mogelijk weer 

een nieuw jasje, wij houden u op de hoogte... 
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TOT SLOT……In ’t zonnetje 

 

Piet en Anja Meester zijn begonnen met het melken met een 

Fullwood robot. Wij feliciteren hen hier van harte mee. 

 

 

Bij Monique Eskes is de eerste Alpaca dit jaar al weer geboren. Zij 

maken het goed zo te zien. 

 

 

 

 Prikbord 


