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TWEEDE GOLF 

Driekwart jaar na de 
introductie van het 
coronavirus is Nederland 
nu in de ban van de 
tweede lock down 
periode. Ook in de 
praktijk merken we hier 
de gevolgen van. 
Hieronder nog een korte 
opsomming van de 
maatregelen die we 
nemen op de praktijk. 
 
Daarnaast willen u kort 
iets uitleggen over 
Mannheimia 
longontsteking bij 
koeien, omdat we deze 
gevallen in de praktijk 
steeds vaker 
tegenkomen.  
 
Verder stellen onze 
dierenartsen Rianne van 
Helden en Wessel ten 
Haaf zich  aan u voor én 
hebben we een nieuwe 
medewerker. 
 

 

 

 

Foto: Fam. Rijken, Oijen 
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KOEKOMPAS & KOEALERT 

Denkt u eraan dat er voor het einde van het jaar een Koekompas 

én een KoeAlert moet worden ingevuld? Maak hiervoor een 

afspraak met uw eigen dierenarts. U dient zélf het eerste 

gedeelte van Koekompas (digitaal) van te voren in te vullen. Het 

definitieve  Koekompas wordt pas doorgestuurd naar de zuivel 

als het door de veehouder ondertekend is. Vergeet dit dus niet, 

anders is het document niet geldig. In het geval dat uw 

Koekompas niet is ingevuld door uw 1-op-1 dierenarts, dan dient 

het geprint en ondertekend te worden door uw 1-op-1 

dierenarts. Bewaar dit uitgeprinte formulier, want hier kan naar 

gevraagd worden tijdens een controle. Voor het uitvoeren van 

een KoeAlert selecteert u de Herkauwerspraktijk in de KoeAlert-

applicatie. U heeft toegang tot de KoeAlert-applicatie via uw 

zuivelonderneming. De ‘Gebruikersinstructie KoeAlert-applicatie 

melkveehouder’ is te vinden onder Documenten. 

 

Mannheimia bij 

melkkoeien 

De laatste jaren komen we steeds meer 

uitbraken tegen van longontsteking 

veroorzaakt door Mannheimia. Deze 

aandoening kan heel snel verlopen met 

veel melkverlies, hoge koorts en 

plotselinge sterfte. Door het 

ziekteverloop en de ernst kan het snel 

aangezien worden  als een IBR uitbraak. 

De Mannheimia bacterie komt ook voor 

in de neusholte van gezonde koeien.  

Soms betreft het enkele aangedane 

koeien, maar de incidentie kan in 

enkele gevallen oplopen tot 20% van de 

melkveestapel.   

Waarschijnlijk zijn er meerdere 

factoren dan alleen de bacterie die het 

proces in gang zetten.  Een van die 

factoren is een onderdrukte 

weerstand, bijvoorbeeld door een 

onderliggende ziekte of door stress 

(bijvoorbeeld hittestress). 

Als deze aandoening voor het eerst op 

het bedrijf voorkomt, kan het zijn dat 

de diagnose niet tijdig gesteld wordt en 

sterven derhalve de eerste zieke 

dieren. 

Daarom ons advies: bij een zieke koe 

met koorts en vermoeden van 

longontsteking, altijd even overleg met 

uw eigen dierenarts.  Bij tijdig ingrijpen 

met de juiste middelen is schade te 

beperken. 

EVEN VOORSTELLEN 

Rianne van Helden 

Ik ben opgegroeid in het Zuid-Hollandse dorp Berkel en 
Rodenrijs. Tegenwoordig woon ik al weer enkele jaren in 
Brabant, waar ik heen ben verhuisd voor mijn werk. Hiervoor 
heb ik als dierenarts in Nieuw-Zeeland en Duitsland gewerkt om 
buitenlandse werkervaring op te doen. 

Mijn veterinaire expertise ligt bij de schapen en de koeien. Naast 
het behandelen van zieke dieren adviseer ik ook melkvee- en 
schapenbedrijven om de diergezondheid optimaal te houden. 
De vertrouwensband met de klanten en het buiten werken vind 
ik mooie aspecten aan het werk als dierenarts. 

In mijn vrije tijd sport ik graag en daarnaast houden mijn vriend 
en ik ons bezig met het fokken van Walliser Schwarznase 
schapen. Mijn border collie Flock  
probeer ik het vak van drijfhond bij 
te brengen, dit is echter nog niet zo 
succesvol; de hond rent het  
liefst voorop en de kudde volgt… 
 
Onlangs is Omroep Brabant met  
mij mee geweest de boer op  
voor  een reportage. Het filmpje  
vindt u door op onderstaande 
link te klikken:  

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270132/veearts-
rianne-ik-werd-in-de-skilift-gebeld-voor-bloeduitslagen  

FACEBOOK 
 

Wist u dat de Herkauwerspraktijk ook 
een eigen Facebook-pagina heeft? Hier 
worden wekelijks interessante weetjes 
en casussen op gezet. Neem eens een 
kijkje en laat een reactie achter!  

facebook.com/DeHerkauwerspraktijk.nl 

 

 

https://www.koemonitor.nl/documenten/
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270132/veearts-rianne-ik-werd-in-de-skilift-gebeld-voor-bloeduitslagen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270132/veearts-rianne-ik-werd-in-de-skilift-gebeld-voor-bloeduitslagen
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Omgaan met corona bij de Herkauwerspraktijk 

Er komen steeds meer maatregelen vanwege het oprukkende coronavirus. Dit heeft ook consequenties 

voor de Herkauwerspraktijk. De Herkauwerspraktijk volgt de richtlijnen zoals die worden aangegeven door 

het RIVM. We hebben als praktijk een aantal maatregelen getroffen:  

• De dierenartsen komen zo min mogelijk op de praktijk. 

• Wij hanteren de regel dat iedereen die thuis kan werken, thuis werkt. 

• Alle dierenartsen hebben een mondkapje in de auto. Als u dit prettig vindt, dan dragen wij die als 

we op uw bedrijf arriveren. 

De maatregelen die we hebben getroffen, mogen natuurlijk niet ten koste gaan van de service die u van ons 

gewend bent. Wel willen we u vragen om medicijnen en visites op tijd door te geven. Ook als wij medicijnen 

met een bedrijfsbezoek of visite mee moeten nemen of klaar moeten zetten op de praktijk, is het handig 

als wij dit ruim van tevoren weten. Daarnaast willen we u vragen om tijdens het doorgeven van een visite 

te melden als u verkoudheidsklachten heeft, zodat wij hier passende maatregelen voor kunnen nemen. 

Komt u medicijnen op de praktijk ophalen, dan vragen we u om een mondkapje te dragen. Bedankt voor 

uw medewerking. 

EVEN VOORSTELLEN 

Wessel ten Haaf 

Na het afronden van de studie  Dierwetenschappen en tweede 

afstudeerrichting agrarische bedrijfskunde aan de Wageningen 

Universiteit, heb ik de studie Diergeneeskunde gevolgd in 

Utrecht.  

 

Het praktische werk ligt mij het beste. Zo probeer ik mijn 

adviezen, in zowel het ambulante werk als begeleiding te 

formuleren.  Een speerpunt voor mij is de klauwgezondheid. 

Vaak een onder belichte zaak, maar o zo belangrijk. Zonder een 

goede klauwgezondheid, komt er van een top koe niets 

terecht.  Ik mag dan ook graag het mes ter hand nemen. Tyloom 

operaties voer ik uit, zodoende een koe die eigenlijk afgevoerd 

zou zijn, nog minstens een aantal lactaties mee kan.  

 

Ik ben getrouwd met een Nijmeegse, zodoende ook daar 

woonachtig. Heb 3 kinderen 6, 4 en 1, 2 chagrijnige ponies en een 

geriatrische poes. Ter ontspanning klus ik aan onze monumentale 

boerderij,  loop ik hard, en werk ik in de boomverzorging.  

 

 

 

 

 
 

Versterking team 

Marieke Coppens komt ons team bij 
de Herkauwerspraktijk versterken in 
de functie van praktijkmanager. In de 
volgende nieuwsbrief meer hierover. 
Marieke welkom! 

Klanttevredenheids-

onderzoek 

Wij hebben afgelopen week bij een 

aantal willekeurige klanten 

klanttevredenheidsonderzoeken 

uitgevoerd. De vragen hadden 

betrekking op het bestelproces van de 

medicijnen. Bedankt voor uw 

medewerking, we kijken uit naar de 

resultaten! 

 

Visites 

Regelmatig wordt er na 9.00 uur 

gebeld om een visite door te geven. 

Vooral in deze coronaperiode, waarbij 

de dierenartsen vanuit huis rijden, 

willen wij u erop attenderen om uw 

visite-aanvraag tussen 8.00-9.00 uur 

door te bellen. Vanzelfsprekend 

kunnen spoedgevallen 24/7 gemeld 

worden. 


