
 
JAARGANG 1 - augustus 2020 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

WARMTE 

De buitentemperatuur is 
torenhoog en dat is te 
merken in de stal. Welke 
maatregelen kunt u 
nemen om de gevolgen 
van hittestress en 
overlast van vliegen 
zoveel mogelijk te 
beperken? Meer hierover 
in deze nieuwsbrief. 
 
Pinkengriep is een 
belangrijke 
ziekteverwekker bij 
kalveren die in het najaar 
vaak oplaait. Hoe kunt u 
dit voorkomen? 
 
U bent veiliger dan ooit 
als een van onze 
dierenartsen bij u op het 
erf is. Nieuwsgierig? Lees 
verder. 
 

Verder stellen onze 
dierenartsen Wim 
Theuws en Willy Buijsse 
zich  aan u voor. 
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SAMEN STERKER 

De Herkauwerspraktijk heeft de inzamelingactie van de 
Stichtingen Agrifacts (STAF) en Stikstofclaim (SSC) 
gesponsord. Hiermee wilden we een bijdrage leveren aan het 
opzetten van een juridische procedure tegen het 
stikstofbeleid. De uitkomst van het kort geding tegen het 
ministerie van LNV is inmiddels geweest. De onderbouwing 
van de voermaatregel blijkt niet gedocumenteerd te zijn, 
waarop SSC en STAF de rechter gevraagd hebben geen 
uitspraak te doen. Zoals het er nu voorstaat is er uitstel van 
de voermaatregel tot er meer duidelijkheid is. 
 
 

HITTESTRESS 

De optimale omgevingstemperatuur 
van de koe ligt tussen de -5°C en de 
18°C. Boven de 21°C ondervindt een koe 
last van de warmte. Hittestress uit zich 
vooral in een verminderde voeropname, 
een lagere melkgift en uier- en 
klauwproblemen.  
 
Welke maatregelen kunt u nemen om 
hittestress bij uw koeien tegen te 
gaan? 
 
✓ Staldak isoleren of dak koelen met 

water 
✓ Zorg voor ventilatoren 
✓ Boven de 26°C, indien mogelijk, de 

ruggen van de koeien nat maken en 
lucht erover blazen. Let op: uier 
moet droog blijven! 

✓ Bespreek de mogelijkheden van 
broeiremmers en het voeren van 
bicarbonaat met uw voorlichter 

✓ Focus tijdelijk op voldoende 
voeropname i.p.v. productie 

✓ Zorg voor voldoende en schone 
drinkbakken (1 sneldrinker per 15 
koeien, 1 voorraadbak per 20 
koeien. 

✓ Schaduwplekken in de wei 
✓ ’s Nachts weiden 
✓ Koeien niet opdrijven 
✓ Ligboxen extra schoon en droog 

houden 
✓ Vliegenbestrijding! 
✓ Voergoot dagelijks schoonmaken 
 

EVEN VOORSTELLEN 

Wim Theuws 

Ik kom oorspronkelijk uit Bergeijk (Noord Brabant) en ben 

opgegroeid op een gemengd bedrijf met melkvee en varkens. In 

augustus 1994 ben ik afgestudeerd, en als dierenarts aan het 

werk gegaan bij DAP Wanroij. Na fusies met DAP Mill, DAC de 

Heikant en DGC de Overlaet, is uiteindelijk “De 

Herkauwerspraktijk” en “De varkenspraktijk” ontstaan.  

 

Door de ontwikkelingen in de veehouderij en de daarvoor 

noodzakelijke specialisatie  ben ik voornamelijk bezig met het 

begeleiden van melkveebedrijven. Ik streef ernaar om met mijn 

kennis en kunde de veehouders te ondersteunen, en zo het 

bedrijf naar een hoger niveau te brengen.  

 

Daarvoor is naar mijn mening een vertrouwde lange termijn 

relatie met de veehouder noodzakelijk, met als doel het 

optimaliseren van de diergezondheid en dierenwelzijn, voor een 

bedrijfseconomisch gezond bedrijf. Waarbij ook het welzijn van 

de veehouder niet uit het oog verloren mag worden.  

 

Ik ben getrouwd en heb 3 dochters, en woonachtig in Wanroij. 

We zijn betrokken bij de gemeenschap en dragen graag bij aan 

de leefbaarheid van het dorp. 

 

In mijn vrije tijd ben ik  

regelmatig in de natuur te  

vinden, meestal ben ik dan  

aan het fietsen, hardlopen,  

mountainbiken of wandelen. 

Daarnaast heb ik altijd wel  

zin in een feestje. 

PINKENGRIEP 
 

Langzaam worden de dagen weer iets 
korter. Voornamelijk in de herfst bij 
opstallen is de infectiedruk van 
pinkengriep onder kalveren het hoogst. 
Preventieve vaccinatie tegen 
pinkengriep is mogelijk. U kunt, in 
overleg met uw eigen dierenarts, een 
bedrijfsspecifiek vaccinatieschema 
laten opstellen.  
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VLIEGENBESTRIJDING    

Met het warme weer vormen vliegen een constante bron van ergenis. Op verschillende niveau’s zorgen 

ze voor schade en problemen. Op koe-niveau is het een oorzaak van verminderde voeropname en 

productie, ze brengen ziekten over en het dierwelzijn is verminderd. Vliegen zorgen voor slechtere 

hygiëne in onder andere de melkput, bij de robot, bij kalveren en andere plekken in en rond de stal. Voor 

u als veehouder wordt het werk op stal en in de melkput er met een overdaad aan vliegen tevens niet 

plezieriger op. Daarom is het van belang vliegen aan te pakken.  

Dit kunt u op verschillende fronten aanpakken en de beste aanpak werkt op alle fronten te gelijk. Het 

grootste deel van een vliegenpopulatie bevindt zich in larvale stadia, ofwel de maden. Door deze te 

bestrijden én te voorkomen kunt u dus een grote slag slaan.  Met behulp van een middel dat maden doodt 

in de put of in de potstal kunt u veel bereiken. Om onnodig gebruik te voorkomen dient hier wel gericht 

mee omgegaan te worden. Dus alleen op plekken gebruiken waar zich daadwerkelijk maden bevinden.  

Daarnaast is het belangrijk om het erf opgeruimd te houden en te zorgen voor een goede afwatering, 

zodat vliegen zo min mogelijk plek hebben om eitjes te leggen.   

Volwassen vliegen kunt u aanpakken door het gebruik van bijvoorbeeld insectiden, plaktstrips en 

vliegenlampen. Daarnaast zijn er ook nog biologische opties zoals roofvliegen, sluipwespen en roofmijten 

die in een potstal gebruikt kunnen worden. De twee belangrijkste tips voor vliegenbestrijding zijn, begin 

op tijd en bestrijd op alle fronten. 

EVEN VOORSTELLEN 

Willy Buijsse 

Van oorsprong kom ik van een akkerbouwbedrijf uit het Zeeuws-
Vlaamse Biervliet, dat voortgezet is door mijn broer. Zo’n 32 jaar 
geleden ben ik als jonge dierenarts in de praktijk Ravenstein- 
Schaijk begonnen. In de beginjaren behandelden we alle 
diersoorten.  Toendertijd deed ik ook nog spreekuren en 
operaties van honden en katten. Na enkele jaren heb ik me 
verder toegelegd op de rundveebedrijven, met name het 
melkvee. Naast het behandelen van zieke dieren ging mijn 
interesse steeds meer naar de economische, bedrijfsmatige kant 
van het bedrijf en deze rol pas ik graag toe in de 
bedrijfsbegeleiding. 

Wat vind je dan na zoveel jaren nog spannend in de praktijk? 

Dat zijn toch de mooie contacten en het vertrouwen van de 

veehouder, en de dynamiek en ontwikkeling van hun bedrijf. 

Ik ben getrouwd met Ann en we  

hebben twee dochters van 27 en  

24 en een zoon van 20 jaar.Zoals  

velen wel weten is een van mijn  

hobby’s het houden van Texelaar 

 schapen. Daarnaast geniet ik van  

onze tuin, en van fietstochten  

door de natuur. 

DUBBEL PENSIOEN  

We willen u graag op de hoogte 

stellen van het feit dat zowel Henk 

Schep als Ton van Vliet sinds 1 juli 

met pensioen zijn gegaan. Henk en 

Ton kennen wij binnen de praktijk als 

zeer gewaardeerde collega’s die in de 

loop der jaren een trouwe 

klantenkring hebben opgebouwd. Wij 

zijn hen beide zeer erkentelijk voor 

hun jarenlange inzet en we gaan ons 

best doen om dit met hetzelfde 

enthousiasme voort te zetten. 

EHBO 
Om niet alleen koeien in geval van 

nood zo goed mogelijk van dienst te 

kunnen zijn, hebben onze  

dierenartsen van de locaties Oss en 

Mill in de afgelopen periode een 

uitgebreide EHBO cursus gevolgd. Zo 

kunnen ook zij ú te hulp schieten bij 

calamiteiten. 

 


