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DE EERSTE! 

De eerste editie van de 

Herkauwerspraktijk 

schapennieuwsbrief is 

een feit. Het is de 

bedoeling om 3x per jaar 

een nieuwsbrief te 

versturen. In deze 

nieuwsbrief meer 

informatie betreffende 

de fusie. Wat verandert 

er voor u? 

 

Sinds 1 januari is het 

herkauwersteam 

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. 
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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 herkauwers- 
dierenartsen 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 

 

MEDICIJNBESTELLINGEN 

Om te voorkomen dat onze berzorgservice voor 

een enkel flesje heen en weer rijdt, worden er 

vanaf uw volgende bestelling  €8,50 bezorgkosten 

in rekening gebracht bij een bestelling onder de 

€150,-. Als u een bestelling doet boven de €150,- 

worden de medicijnen gratis bij u thuis bezorgd. 

Uiteraard kunt u de medicijnen ook kosteloos op 

komen halen op de locatie Oss (Obrechtstraat 2) 

of op de locatie Mill (Meulenveldt 32). En als u 

voor een visite belt vóór 9.00 uur nemen we de 

medicijnen uiteraard ook gewoon voor u mee 

zonder bezorgkosten. 
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VERPLICHTE Q-KOORTS ENTING 

Meerdere schapenhouders hebben een brief van de NVWA ontvangen over de regels omtrent de Q-

koorts vaccinatie bij het houden van minder dan 50 schapen. Wij hebben hier veel vragen over gehad, 

omdat de inhoud van de brief niet voor iedereen duidelijk bleek te zijn. Daarom hieronder een korte 

uiteenzetting: 

In welke gevallen bent u verplicht om uw dieren voor Q-koorts te laten vaccineren: 

 

- Als uw bedrijf, ongeacht de grootte, een publieksfunctie heeft. Denk hierbij aan zorg- en 

kinderboerderijen, bedrijven die lammetjesaaidagen organiseren en boerencampings. 

- Als u meer dan 50 schapen houdt waaronder melkdieren of opfokdieren  voor een melkbedrijf.   

De vleesschapen dient u in dit geval ook te laten vaccineren. 

- Als u meedoet met uw dieren aan een keuring of tentoonstelling dienen de dieren uiterlijk 3 weken 

voor het evenement gevaccineerd te zijn. 

- Als u sinds 2005 een Q-koorts uitbraak heeft gehad op uw bedrijf. 

De Q-koorts vaccinatie dient jaarlijks uitgevoerd te worden vóór 1 augustus. De vaccinatie kan vanaf een 

leeftijd van 3 maanden worden toegediend. De basisenting bestaat uit 2 entingen met 3 weken ertussen. 

Daarna wordt deze jaarlijks herhaald. Binnen 7 dagen en uiterlijk op 31 juli moet u de vaccinatie 

vervolgens per dier in het  I&R systeem van RVO.nl registreren. De NVWA controleert of aan de 

vaccinatieplicht is voldaan. Geiten- en schapenhouders die hun dieren niet of niet op tijd hebben laten 

vaccineren, kunnen een boete krijgen van 2.500 euro. Voor het niet of niet op tijd registreren van de 

vaccinatie kan de NVWA een boete van 1.500 euro opleggen. 

Vul een vaccinatieformulier in en laat dat ook ondertekenen door uw dierenarts. Een ondertekende 

visitebrief van uw dierenarts waarop de vaccinaties vermeld staan is ook voldoende. Dit dient minimaal 

2 jaar op uw bedrijf bewaard te worden. 

 

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. 

 

Workshops 

verloskunde 

Er bleek veel animo te zijn voor de 

workshops verloskunde. Er hebben 

daarom twee workshops op de praktijk 

in Oss plaatsgevonden en een op onze 

locatie in Mill. We hopen dat het voor 

iedereen leerzaam is geweest en dat 

het een positieve bijdrage aan uw 

lammerseizoen zal leveren. De 

workshops zullen volgend jaar zeker 

worden herhaald. 

 

Succes met het lammerseizoen! 

 


