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DE EERSTE! 

Allereerst wenst het 

rundveeteam u de beste 

wensen voor het nieuwe 

jaar!  

 

De eerste editie van de 

Herkauwerspraktijk-

nieuwsbrief is een feit. 

In deze nieuwsbrief 

meer informatie 

betreffende de fusie. 

Wat verandert er voor 

u? 

 

Sinds 1 januari is het 

rundveeteam versterkt 

met onze nieuwe 

dierenarts Marco 

Nillesen. Hij zal zich in 

deze nieuwsbrief 

voorstellen. Dit wordt 

tevens een vaste rubriek 

om u kennis te laten 

maken met al onze 

dierenartsen. 

 

 

 
 



 
JAARGANG 1 - JANUARI 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DE FUSIE IS EEN FEIT 

Zoals bij u hoogstwaarschijnlijk bekend 
gaan De Overlaet in Oss en de Peelhorst 
in Mill samen verder onder de naam: 

 
De Herkauwerspraktijk 
 
Het werkgebied is hiermee ook 
uitgebreid. De diensten, zowel dag en 
nacht, worden daarom opgesplitst in 
een gebied noord, oost en west. 
Hierdoor kunnen we waarborgen dat er 
binnen afzienbare tijd een dierenarts 
bij u kan zijn.  
 
Een team van 13 rundveedierenartsen 
staat voor u klaar. De namen met 
bijbehorende foto’s kunt u vinden op 
onze vernieuwde website: 
 www.deherkauwerspraktijk.nl.   
 
Het e-mailadres waarop wij bereikbaar 
zijn is gewijzigd naar: 
 info@deherkauwerspraktijk.nl.  
 
De praktijk is 24/7 bereikbaar.  
De telefoonnummers van de locaties 
Mill en Oss  blijven onveranderd; 
locatie Mill 0485-240000 
locatie Oss: 0412-676060 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Diederik de Dierendokter 

Dit staat op mijn auto, en zo ben ik ondertussen wel bekend 
hier in de omgeving.  

Ik ben Diederik Deriemaeker, Belg, geboren en getogen in 
de prachtige Vlaamse Ardennen, onder de kerktoren van 
Nukerke. 

De opleiding Diergeneeskunde heb ik, dus vanzelfsprekend 
in Gent gevolgd, waar ik ook mijn vrouw Christine (ook 
dierenarts) heb leren kennen. 

In 1998 verhuisden we naar ’t Oventje in het dorpje Zeeland 
en toen er in 2001 een vacature kwam in Volkel (DAC De 
Heikant) hoefde ik niet lang na te denken. In 2009 
fuseerden we met DAP De Peelkant en verhuisden we naar 
Mill en werden we DAC De Peelhorst.  

Mijn vrouw Christine en ik hebben drie kinderen. Mathilda, 
de oudste is 20 en rondt deze zomer haar bachelor 
geneeskunde af in Nijmegen. Dan hebben we nog de 
tweeling Charlotte en Lander, 18 jaar en zijn druk bezig met 
de laatste loodjes van HAVO 5.  

We hebben zelf ook een hele dierentuin thuis, variërend van 
pony’s, ezels tot honden en katten.    

 

KALVERDEKJES-ACTIE 

We zien de laatste tijd veel luchtwegproblemen  

bij de kalveren. Pasgeboren kalveren hebben 

behoefte aan warmte en vooral met deze buiten-

temperaturen heeft een kalf moeite om zijn 

lichaamstemperatuur op peil te houden. Dit zorgt 

voor stress en vermindert het afweersysteem. Ze 

zijn hierdoor gevoeliger voor vocht en tocht. Rond 

het vriespunt is de energiebehoefte zelfs 30% 

groter dan normaal en dit percentage neemt 

alleen maar toe zodra de temperatuur verder zakt. 

De laatste (unieke) ‘Overlaet’ kalverdekjes zijn nu 

verkrijgbaar voor €15,- per stuk.  

 

Het hele verhaal van Diederik 
kunt u lezen op de website. 
 
www.deherkauwerspraktijk.nl 

mailto:info@deherkauwerspraktijk.nl
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APOTHEEKNIEUWS 
 

RECEPTAL 

De verpakkingen van zowel receptal 5 als 10 ml zijn tijdelijk niet leverbaar. Ze zijn nu verkrijgbaar per 2,5 

ml. 

PRODUCTEN VOOR DE VERSE KOE 

Ter ondersteuning van de verse koe zijn er meerdere mogelijkheden. Waarschijnlijk was u al bekend met 

de diverse pillen, maar nieuw in ons assortiment zijn de vloeibare producten. 

CALCILACT+PHOS is een 5 liter kan die gebruikt kan worden als afkalfdrank d.m.v. 500 ml in een emmer 

te gieten en aan te vullen met warm water, dit mag 1x herhaald worden. De meeste koeien drinken de 

emmer graag leeg. Dit product is een bron van fosfor, calcium en propyleenglycol en voorkomt zowel 

slepende melkziekte als kalfziekte. Het kan daarom ook in de bek worden ingegeven (500 ml) bij een 

kalfziekte koe. Een alternatief in pilvorm hiervoor zijn de bekende Bovikalc bolus en de fosfor-pil. 

 

CETOLACT is een 5 liter kan die bestaat uit pure propyleenglycol. U kunt deze inzetten voor een koe met 

slepende melkziekte. Hiervoor geeft u 1x per dag 400 ml in de bek in. Dit kan meerdere dagen achter 

elkaar, afhankelijk van de ernst van de ketose. Een alternatief hiervoor in pilvorm zijn de energie-pillen. 

AVULOXIL NIET LEVERBAAR 

Avuloxil is voor langere tijd niet leverbaar,   als alternatief kunt u overschakelen naar ubrolexin (2 maal 

1 injector, interval 24 uur) of albiotic formula (3 maal 1 injector, interval 12 uur). Vraag u dierenarts wat 

voor u het beste alternatief is. 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben Marco Nillesen.  

In 2013 ben ik afgestudeerd als dierenarts. Daarna ben ik 

gaan werken in een gemengde praktijk in Limburg. Vanaf 

januari 2020 ben ik het team van De Herkauwerspraktijk 

komen versterken.  

Ik ben blij met deze nieuwe uitdaging, waarbij ik me volledig 

toe kan leggen op de diergezondheid van herkauwers. De 

combinatie van ambulante zorg en bedrijfsbegeleiding geeft 

mij de meeste voldoening. Samen met de veehouder werken 

aan het verbeteren van de diergezondheid en -welzijn 

waardoor ook de resultaten verbeteren, daar krijg ik energie 

van. 

 

 

 

 

 

KLANTPORTAAL 
Voor bedrijfsgebonden informatie, 

zoals visitebrieven, logboeken, 

bedrijfsbehandelplan en labuitslagen 

kunt u terecht in het klantportaal. Dit is 

een overzicht van uw gegevens in ons 

systeem. 

Het is een gratis service die wij 

aanbieden aan onze klanten en is bij de 

meeste van u al geactiveerd.  Op deze 

manier is het niet langer nodig 

visistebrieven uit te printen en/of op te 

slaan in een map op de computer, of 

voor een controle alle gegevens bij 

elkaar te zoeken.  

Heeft u nog geen inloggegevens of hebt 
u nog verdere vragen, neem dan 
contact op met de praktijk of vraag er 
naar bij uw dierenarts. 


