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Geachte veehouder, 
De temperaturen breken record na record. Zelf gaan we met een flinke shot 
zonne-energie het najaar tegemoet, de koeien zullen het echter wat zwaarder 
hebben. We praten u graag weer even bij over een aantal zaken. 
 

 Personele zaken 
Maartje Kramer is 30 augustus bevallen van een kerngezonde dochter Lotte, ze 
maken het beide goed. Tot eind november geniet Maartje samen met Lotte van 
haar welverdiende rust. Tot die tijd vervangt Marlous van Dullemen haar. 
 

 Klankbordgroep bijeenkomst  
Begin juli hebben we 10 veehouders uitgenodigd om deel te nemen aan een 
brainstorm sessie over diensten en producten van onze praktijk. Tijdens een 
lunch bij Kaap Flevo hebben we in een heel ontspannen sfeer van gedachten 
kunnen wisselen over diverse onderwerpen: ontzorgen van klanten, nieuwe 
producten, nieuwe diensten van de praktijk, behoefte aan cursussen en 
onderwerpen voor een Boerenavond. Met deze denktank horen we de  
meningen van veehouders en kunnen we inspelen op de behoeftes van de klant 
en verbetering van de  kwaliteit van onze dienstverlening. Met dank aan de 
inspirerende input van de deelnemers hebben we ondertussen een aantal zaken 
opgepakt.  
• We zijn druk bezig met het opzetten en inrichten van een geheel nieuwe 
website waar nieuwe functionaliteiten aan gekoppeld worden. We willen het 
bestellen van medicijnen vereenvoudigen en onderbrengen in deze website. We 
zijn bezig met het ontwikkelen van een klantportaal waar u met een eigen 
beveiligde inlog makkelijk bij de bezoekverslagen en logboeken kunnen komen. 
Op deze manier kunnen we de administratieve stroom overzichtelijk en efficiënt 
met u delen. 
• Deze week wordt een nieuwe telefooncentrale in gebruik genomen. Met 
deze centrale kunnen we de binnenkomende oproepen beter stroomlijnen en 
sneller verwerken. U wordt gevraagd een keuze te maken tussen 
Landbouwhuisdieren en Gezelschapsdieren. Tussen 8.00 en 9.00 uur krijgt u 
hierdoor zoveel mogelijk rechtstreeks een dierenarts aan de telefoon, de rest 
van de dag krijgt u een assistente aan de lijn die meer gericht is op de 
Landbouwhuisdieren. Meestal zal dit Jeanne of Janita zijn. We streven naar zo 
min mogelijk wachttijd. Als u  toch een keer moet wachten wordt de tijd gevuld 
met een muziekje. 
Deze klankbordgroep bijeenkomst werd van 2 kanten gewaardeerd en is voor 
herhaling vatbaar. We willen ook andere mensen de kans geven om met ons van 
gedachten te wisselen door deel te nemen aan een sessie. De bijeenkomsten 
met maximaal 10 personen worden voorbereid en er is een agenda, de lunch 
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wordt door ons verzorgd. Heeft u belangstelling voor de klankbordgroep laat het ons 
weten. Met dank aan de klanbordgroep van 4 juli 2016 . 
U wordt op een later moment nader geïnformeerd over het klantportaal. 
 

 Bovikalc actie  
Bij de behandeling van melkziekte rondom afkalven wordt vaak gebruik gemaakt van 
melkziekte infusen. Deze infusen werken zeer goed bij koeien met een calciumtekort 
maar het is soms lastig om koeien op tijd te behandelen. Uit onderzoek blijkt dat op 
hoogproductieve bedrijven maar liefst 50% van de koppel kan lijden aan subklinische 
melkziekte. Om in een vroeg stadium (subklinische) melkziekte te behandelen en erger 
te voorkomen kan ondermeer gebruik worden gemaakt van calciumpillen die in de bek 
ingegeven worden. In de maanden september en oktober hebben we de volgende 
actie: bij een overdoos Bovikalc (6x4 pillen) krijgt u er een doosje met 4 pillen gratis bij. 
Indien u nog geen metalen pillenschieter heeft krijgt u die er ook gratis bij. Vraag ons 
gerust naar de voordelen van een tijdige behandeling van melkziekte en welk product 
het beste bij u past. 
 

 Recovery Drench 
In de bijlage treft u nogmaals de informatiebrief over het drenchen van koeien. Tot eind 
september (of zolang het >20 graden blijft) ontvangt u 5 verpakkingen van 2x 500 gram 
voor €31,- in plaats van €38,75 (4+1). Genoeg om 10 x te drenchen. 
 

 Product informatie 
Finadyne Transdermaal is een pour-on oplossing voor runderen en is geregistreerd 
voor koortsverlaging bij luchtwegaandoeningen bij rundvee (BRD) en mastitis bij 
melkvee. Finadyne Transdermaal bezit ontstekingsremmende, koortsverlagende en 
pijnstillende eigenschappen. Via de huid behandelen is gemakkelijk en is daarnaast 
diervriendelijk en veroorzaakt minder stress. Vindt u het vervelend dat u uw dieren met 
een naald moet spuiten, vraag ons dan naar de mogelijkheden van dit product. 
Helaas zijn Voreen en Dexamedium nog steeds wisselend leverbaar. Als alternatief 
kunnen we Rapidexon leveren. Rapidexon werkt echter wel korter. Indien Rapidexon 
niet op uw BBP staat krijgt u van ons een aanvulling hierop, bewaar deze goed. Bij de 
Qlip controle zullen ze hier naar vragen. 
Van Albiotic Formula is nog niet bekend wanneer deze weer leverbaar is, overleg met 
uw 1 op 1 dierenarts welk alternatief het beste op uw bedrijf past. 
 

 Verin audit 
Half augustus hebben we een volle dag de Verin op bezoek gehad om alle zaken 
rondom de Geborgde Rundveedierenarts te controleren. Vergelijk het met uw Qlip 
controle. Ze waren erg tevreden. U kunt er op rekenen dat we ook de administratieve 
zaken op orde hebben, als beloning worden wij pas over 2 jaar weer gecontroleerd. 
 

 Dierenartsenpraktijk Flevoland deelt prijzen 

uit 
Bij een geslaagde actie tijdens de eveneens geslaagde ‘Pinkendag’ in Zeewolde deelde 
de praktijk koetjesrepen uit aan deelnemers en toeschouwers. Zie ook de Facebook® 
pagina van Dierenartsenpraktijk Flevoland. Van Veelen Holsteins ging er dan wel met de 
hoofdprijs vandoor (natuurlijk onze felicitaties) maar er viel nog meer te winnen. 
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MEDICIJNEN BESTELLEN VIA DE MAIL, 

INFO@DAPFLEVOLAND.NL 

VISITES AANVRAGEN WERKDAGEN 8.00-9.00 UUR 

In enkele van de reepjes zat een gouden wikkel verstopt (à la ‘Sjakie en de 
chocolade fabriek’). Bij inlevering van de gouden wikkel hebben de winnaars 
een prijs in ontvangst mogen nemen bestaande uit streekproducten 
samengesteld door Kaasboerderij Benesse (met o.a. boer’n drop – boer’n kaas 
– boer’n pannenkoekenmeel - mosterd na de maaltijd…). Op de foto één van 
de gelukkige prijswinnaars, melkveehouder Henny Rodenburg. 
 

 
 

 Open dagen 
Afgelopen zomer kregen we de mogelijkheid om aanwezig te zijn bij de open 
dagen van de familie Overbeek en de familie Zeinstra. We hebben dit met veel 
plezier gedaan en vonden het leuk u op deze 2 bedrijven te ontmoeten. 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, uw rundveedierenartsen: 
 
Barend ten Voorde Annemiek Veenkamp 
Annette Bogtstra Sjaak den Hartogh 
Maartje Kramer  Jaap Mulder 
Marlous van Dullemen 

Indien u het op prijs 

stelt kunt u het 

logboek bij 

medicijnleveranties 

standaard (ook) 

digitaal ontvangen. 

Wilt u dit dan 1-malig 

doorgeven aan de 

d’arts of de assistente. 

 

 

Vliegens Vlugge 
Dierenartsen 

Eind augustus heeft de 
door ons gesponsorde 

DAP Pareltriathlon weer 
plaatsgevonden. Een 

laag drempelig  en 
gezellig evenement 

waarbij iedereen kan 
proeven aan de 

triathlon. Sjaak was in 
topvorm en wist 

Annemiek tijdens het 
afsluitende 

looponderdeel alsnog te 
verslaan. 

 

http://www.dapflevoland.nl/

