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CORONA 

Het lijkt dagelijks nog 
maar over één 
onderwerp te gaan en 
dat is de coronacrisis.  
We hopen dat u en uw 
naasten in goede 
gezondheid zijn. Ook als 
praktijk hebben wij 
maatregelen moeten 
treffen. Meer hierover in 
deze nieuwsbrief. 
 

Inmiddels zijn ook de 
koeien weer naar buiten 
en stijgen de 
temperaturen met alle 
gevolgen van dien. Hoe 
gaan we hiermee om?  
 

Verder stellen dierenarts 
Wilco Boet en onze 
praktijkcoördinator 
Greetje van Bakel zich  
aan u voor. 
 

Samen sterker: meer 
van toepassing dan ooit. 
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APOTHEEKNIEUWS 
PENIYET  
De vervanger van Procpen 30 is Peniyet. Een voordeel van Peniyet is dat het een brede registratie 

heeft. Dat houdt in dat het voor diverse aandoeningen kan worden ingetzet (zie hiervoor uw 

bedrijfsbehandelplan). Let op: de wachttijden zijn anders dan van Procpen 30, namelijk 4 dagen voor 

de melk en 6 dagen voor vlees.  

 

KELAFEN 

We gebruiken regelmatig onstekingsremmende middelen met een pijnstillende effect, ook wel NSAID’s 

(Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs) genoemd.  

Voorbeelden hiervan zijn Novem, Kelafen, Ketofen en Aristal. Kelafen is een product met 0 dagen 

wachttijd voor de melk en slechts 2 dagen voor het vlees. Het is daarom bij uitstek geschikt om in te 

zetten na bijvoorbeeld een zware verlossing. Ter vergelijking; Ketofen en Aristal hebben ook een 

wachttijd van 0 dagen voor de melk, maar 4 dagen voor vlees. De wachttijden van Novem zijn 5 dagen 

voor de melk en 15 dagen voor het vlees. 

CORONA-

MAATREGELEN 

De afgelopen tijd is er veel 
veranderd in de wereld en 
worden we geconfronteerd met 
de maatregelen rondom het 
coronavirus. Vanuit de overheid 
worden de richtlijnen steeds 
iets versoepeld, waarbij wel 
duidelijk is dat veel richtlijnen 
voorlopig nog in stand blijven. 
Binnen de praktijk hebben wij 
waar nodig onze werkwijze 
aangepast; onze dierenartsen 
werken veelal vanuit huis, 
komen zo min mogelijk bij 
veehouders aan de koffietafel 
en proberen tijdens de 
werkzaamheden zoveel 
mogelijk de 1,5 meter in acht te 
nemen.  

Als u medicijnen op de praktijk  
wilt ophalen is dat geen 
probleem, maar bestelt u deze 
dan van te voren. De bestelling 
staat dan klaar op een tafel in 
de wachtruimte van de praktijk, 
de koelproducten staan in de 
koelkast naast de tafel.  

EVEN VOORSTELLEN 

Wilco Boet 

In januari 2008 ben ik begonnen als dierenarts in het Brabantse 

land. Oorspronkelijk kom ik uit de Betuwe, maar na al heel wat 

jaartjes in Brabant ben ik inmiddels goed gewend hier. 

Vanaf het begin houd ik mij binnen de praktijk voornamelijk bezig 

met de begeleiding van melkveebedrijven en probeer ik samen 

met de veehouder het bedrijf tot een hoger niveau te brengen. 

Samen proberen we doelstellingen te formuleren voor zijn of haar 

onderneming en met mijn kennis en kunde probeer ik te 

ondersteunen in het behalen van deze doelstellingen. 

Het leuke aan mijn vak vind ik de betrokkenheid bij 

familiebedrijven. Naast het omgaan met dieren en data heb je 

dagelijks te maken met veel verschillende mensen. En juist het 

contact met al deze verschillende mensen spreekt mij erg aan! 

Ik ben getrouwd en wij hebben twee kinderen. De derde is 

trouwens onderweg! Mijn vrouw is ook dierenarts (voor 

gezelschapsdieren) en met ons gezin wonen wij in Mill. In mijn 

vrije tijd mag ik graag ontspannen door te vissen en te zeilen. 
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Drenchen    

Drenchen is het pompen van een grote hoeveelheid water (30 tot 50 liter) via de bek in de pens. Wij 

gebruiken het regelmatig als onderdeel van een behandeling. Een goed voorbeeld hiervan is het 

drenchen van koeien bij coli mastitis. De E. coli bacterie maakt gifstoffen aan in het uier die worden 

opgenomen in het lichaam. Om deze uit het lichaam te spoelen, is het raadzaam om een koe te drenchen. 

Niet alleen bij coli koeien, maar ook bij bijvoorbeeld kalfziekte of een koe met hittestress die daardoor 

minder voer opneemt, is deze dompelpomp een goede investering. 

Drenchen is over het algemeen goed zelf uit te voeren, vooral bij  
koeien die in het voerhek staan. Men moet er wel op alert zijn dat  
koeien met hun hoofd naar beneden kunnen, want ze kunnen zich  
bij terugstromen van water makkelijk verslikken met een long- 
ontsteking als gevolg. Bij een ligende koe is dit risico extra aanwezig, 
hierdoor zijn onze dierenartsen terughoudend met het drenchen van  
een liggende koe.  
 
Ter ondersteuning zijn er verschillende elektrolyten-poeders die aan 
het water kunnen worden toegevoegd. Zo is er Drench Part voor de  
verse koe, Drench Lact voor de koe in lactatie en Drench Dig voor  
koeien met verteringsproblemen, zoals slecht verteerde mest. 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Greetje van Bakel 

Sinds 2012 ben ik, na enkele jaren bij een groothandel voor 
diergeneesmiddelen en als marketing manager varken 
gewerkt te hebben, bij de Herkauwerspraktijk als praktijk 
coördinator aan de slag gegaan. En nog altijd krijg ik 
regelmatig de vraag “Maar wat doet een praktijkcoördinator 
nou eigenlijk?”. Vrije vertaling: manusje-van-alles.  
 
Ondersteuning van de maatschap, ondersteuning aan de 
losse commissies in onze praktijk (zoals personeelszaken en 
dagelijks bestuur), maar ook marketing, interne 
communicatie en stroomlijning van activiteiten binnen de 
praktijk vallen in mijn takenpakket.   
 
Hoe groter een dierenartsenpraktijk wordt, hoe meer niet-
diergerelateerde taken er ontstaan. Taken die lang niet  
alle dierenartsen leuk vinden om te 
doen, maar welke wel gedaan dienen  
te worden om de praktijk  draaiende  
te houden.  
En juist díe  taken passen mij wel;  
schouders  eronder en aan de slag! 

  
 

 

ONTWORMEN 

In april heeft u een e-mail ontvangen 

waarin we u tips gaven over 

ontwormen, mineralen en 

vliegenbestrijding. Met vragen 

hierover kunt u terecht bij uw 

dierenarts. De GD heeft een 

makkelijke tool ontwikkeld waarin je 

in een paar minuten kunt zien wat de 

beste ontwormstrategie is voor uw 

jongvee. Kijk hiervoor op: 

www.gddiergezondheid.nl/ 

ontwormsleutel 

AFSCHEID & WELKOM 

Per 1 mei hebben we, na veertig 

jaren trouwe dienst, afscheid 

genomen van Mieke. Ze mag gaan 

genieten van een welverdiend 

pensioen. De administratieve taken 

worden op de locatie Oss per 1 april 

overgenomen door  Dorien. Dorien 

welkom! In Mill is Kaya 

verantwoordelijk voor deze taken.  


