
 

Geachte veehouder, 

De winter laat zich gelden, goed voor de natuur en goed voor de schaatsliefhebbers. 
Kruip lekker voor de haard voor de laatste berichten uit de praktijk. 

 Boerenavond donderdag 16 februari  

We nodigen u van harte uit voor onze Boerenavond op donderdag 16 februari bij 
Hans & Grietje aan de Sternweg te Zeewolde, aanvang 19.45 uur. Ronald Rongen 
heeft een interessant verhaal met als titel: Rundersignalen herkennen, begrijpen en 
er zelf op inspelen. Blijf vooral ook na afloop van het verhaal over Low Stress Stock-
manship nog even na borrelen, Hans heeft toegezegd de catering weer top te verzor-
gen! Aanvullende info is reeds via de mail verzonden, vraag ons gerust indien u die 
heeft gemist. 

 Personele zaken 

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen gaat Maartje Kramer ons helaas verlaten. Vrij-
dag 17 februari zal haar laatste werkdag zijn. 16 februari bent u tijdens de Boeren-
avond in de gelegenheid om indien u wenst persoonlijk afscheid van haar te nemen. 
Maartje gaat `back to her roots’ en zal haar vaardigheden en enthousiasme in een 
landbouwhuisdieren praktijk in De Rijp gaan voortzetten. We wensen haar daar veel 
succes en bedanken haar voor haar inzet. 
Barend ten Voorde en Jaap Mulder gaan allebei een halve dag extra werken. Daar-
naast komt een oude bekende Dieneke den Hartogh Oosterom, jawel de vrouw van, 
ons team per 1 april versterken. Dieneke heeft de vorige zwangerschapswaarneming 
van Maartje gedaan, is daarna moeder geworden van Lea en heeft vervolgens nog 
een waarneming gedaan in het oosten van het land. Dieneke zal standaard de 
woensdag en donderdag werken, waar nodig is ze flexibel inzetbaar en daarnaast 
draait ze mee in de weekeinddiensten. Wij hebben er veel vertrouwen in en zijn blij 
dat Dieneke weer bij ons aan de slag gaat. 

 Wijziging in UDD-regeling 
Per 1 januari zijn er een aantal veranderingen in de UDD-regeling. In de bijlage treft 
u de flyer van de rijksoverheid, hierin zijn ze precies na te lezen. Een van de verande-
ringen is dat er onder voorwaarden enkele 2e keus middelen op een bedrijfsbehan-
delplan (BPP) gezet kunnen worden. Hiervoor is het nodig dat in het bedrijfsgezond-
heidsplan (BGP) een plan wordt gemaakt hoe deze aandoening zo veel mogelijk kan 
worden voorkomen. Ook moet door middel van onderzoek aangetoond worden dat 
1e keuze middelen niet werkzaam zijn. Indien we een 2e keus middel in het BBP op-
nemen mag u dit voor 10% van de aanwezige dieren op voorraad houden. Wel dient 
u bij inzet eerst mondeling contact met uw 1 op 1 dierenarts op te nemen. Deze be-
drijfseigen dierenarts moet hier een schriftelijke aantekening van maken. Qlip zal  
hierop streng gaan controleren. Tijdens het opstellen van het nieuwe BBP zullen we 
met u bespreken of het nodig is gebruik te maken van deze mogelijkheid. 
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 Beschikbaarheid 1e keus mastitis injector 
Sinds ongeveer een half jaar hebben we de beschikking over een 1e keus mastitis 
injector, Orbenin Lactation met de werkzame stof Cloxacilline (dezelfde als in de 
droogzetters). Hiermee kunnen we selectiever en verantwoord mastitis blijven be-
handelen. Lastig is echter dat we niet zomaar zonder diagnostiek of goede onder-
bouwing een 2e keus injector kunnen inzetten. Tot een half jaar geleden hadden we 
enkel 2e keus mastitis injectoren. Het afgelopen halfjaar hebben we als praktijk en 
met 10 veehouders deelgenomen aan een pilot. In deze pilot hebben de veehouders 
zelf op het bedrijf gebruik gemaakt van sneltesten. Deze sneltest geeft binnen 6 tot 
12 uur aan of het een gram negatieve kiem betreft (de beschikbare 1e keus injecto-
ren werken niet tegen gram negatieve kiemen). Gram negatieve kiemen zijn bijvoor-
beeld E. coli en Enterobacteriaceae. Volgens de regelgevingen dienen milde mastiti-
den (enkel afwijkende melk en een afwijkend kwartier maar geen algemeen zieke 
koe en geen koorts) met een 1e keus injector te worden behandeld. Willen we hier-
van afwijken dan moeten we dit met behulp van diagnostiek kunnen aantonen. Het 
wordt dus nog belangrijker dat u weet welke kiemen op uw bedrijf voorkomen. 
Heeft u met name te maken met Coli mastitis dan kunnen we met behulp van een 
bedrijfshistorie die we opbouwen aan de hand van melkmonsters onderbouwen dat 
het niet verantwoord is om een 1e keus middel in te zetten, we kunnen dan stan-
daard een 2e keus middel opnemen. Ernstige mastitiden met een algemeen zieke 
koe kunnen ivm een Coli verdenking wel standaard met een 2e keus injector worden 
behandeld. Uit de pilot bleek dat veehouders het wel lastig vinden om de sneltesten 
uit te voeren aangezien dit extra tijd kost. Over de injector zelf waren ze over het 
algemeen tevreden. De injector kan ook zonder diagnostiek worden ingezet, u loopt 
dan echter meer risico dat u niet het geschikte middel gebruikt. 
We zijn van plan om studiemiddagen te houden met meer inhoudelijke achtergrond 
informatie en daarnaast ruim tijd te besteden aan het oefenen in het gebruik van de 
sneltest. Het is eenvoudig maar de eerste keren toch wel even wennen. U hoort 
meer van ons hierover. Tijdens de bespreking van het BBP zullen we de inzet van de 
1e keus injector ook bespreken. 

 Product informatie 

Vanwege de regelmatige vraag naar grotere flesjes Oxytocine hebben we besloten 
Oxytocine-S te vervangen door Oxytolin. Een flesje Oxytolin bevat 50cc Oxytocine en 
er zitten 12 flesjes in een doosje (zonder apart doosje). Naast deze meer praktische 
verpakking is het voordeel dat de bewaartermijn na aanprikken langer is en dat het 
buiten de koelkast kan worden bewaard. 
Veel veehouders zijn enthousiast over het gebruik van Bovikalc. Tot 1 juli kunnen we 
Bovikalc extra voordelig aanbieden. Bij een overdoos (6x4 boli) krijgt u een doosje 
van 4 boli gratis. Indien u nog geen bolischieter heeft krijgt u die er gratis bij. 
 

 Bloedonderzoek bij verwerpers 

Verwerpers kunnen op een bedrijf veel schade veroorzaken. Op een melkveebedrijf 
wordt gesproken van een probleem wanneer op jaarbasis meer dan drie procent van 
de runderen verwerpt. In dat geval wordt geadviseerd om te onderzoeken wat de 
oorzaak van verwerpen is, zodat een gerichte aanpak kan worden ingezet. Volgens  
de EU regelgeving zijn veehouders verplicht om runderen binnen 7 dagen na  
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verwerpen (100-260 dagen dracht) te laten onderzoeken op Brucellose.  
De kosten van de dierenarts (inclusief de visite) en het onderzoek worden betaald 
door de overheid. Nederland is vrij van Brucellose (Abortus Bang) en door het 
structureel onderzoeken van bloedmonsters van verwerpers kan deze vrij status 
behouden blijven. Afgelopen jaar hebben wij minder verwerper bloedjes inge-
stuurd dan werd verwacht op basis van het aantal bij ons ingeschreven melkvee-
bedrijven, we zitten beduidend onder het landelijk gemiddelde. Voor het behoud 
van de status is het belangrijk dat we voldoende verwerper bloedjes insturen. We 
willen u daarom nogmaals vragen verwerpers te melden en ze te laten tappen. 
Voor u zijn hier geen kosten aan verbonden. De visite wordt vergoed en kan prima 
worden gecombineerd met andere werkzaamheden op uw bedrijf. 

 `K WIS’T 

Tussen Kerst en Oud en Nieuw hebben we als praktijk meegedaan aan de kwis: `K 
WIS’T. We hadden 3 dagen de tijd om 75 vragen over het heden en verleden van 
Zeewolde, maar ook over algemene zaken, sport, natuur en rekenvragen te beant-
woorden. We bleken redelijk slim te zijn en hebben de instinkers best goed in de 
gaten gehad, we zijn op een verdienstelijke 3e plek geëindigd. Natuurlijk kwam 
dat met name door de hulp van de grondlegger van onze praktijk Henk Griesen en 
een aantal veehouders die hulp hebben geboden. Bij een aantal vragen wisten wij 
het beter dan de jury maar daar hebben we maar geen actie op ondernomen.  
Iedereen die ons heeft geholpen, van harte bedankt. 
 
Met vriendelijke groet, uw rundveedierenartsen: 
 

Barend ten Voorde  
Annemiek Veenkamp 
Annette Bogtstra 
Sjaak den Hartogh 
Maartje Kramer  
Jaap Mulder 
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COLOFOON 

 

ADRES: 

Gildenveld 76 

3892 DJ 

Zeewolde 

 

TELEFOON:  

036-5221521 

 

FAX: 

036-5226060 

 

MAIL: 

info@dapflevoland.nl 

 

MEDICIJNEN BESTELLEN VIA DE MAIL, 

INFO@DAPFLEVOLAND.NL 

VISITES AANVRAGEN WERKDAGEN 8.00-9.00 UUR 


