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Foto: Fam. Jacobs, 

Winssen 

EEN VOORSPOEDIG 
LAMMERSEIZOEN! 

De eerste lammeren van het 
jaar zijn er weer. Wat doe je 
met een lam dat niet drinkt? 
Of een moeilijke stuitligging? 
De workshops verloskunde 
zijn er weer, dit keer als 
webinar. Meld je snel aan!  
 
Begin februari is de tijd dat we 
sommige jaarlingen wat stram 
zien lopen. Wat is dit en wat 
kan je er aan doen? Je leest 
het verderop. 
 
Daarnaast is het belangrijk om 
uw medicijnregistratie goed 
op orde te hebben. Vooral nu 
de nVWA controles aan het 
uitvoeren zijn. 
 

Verder stellen dierenarts 

Frank Dinnissen en 

praktijkmanager Marieke 

Coppens zich  aan u voor en 

krijgen we een nieuwe 

medewerker. 
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WORKSHOPS VERLOSKUNDE 
 
Eind januari heeft de eerste workshop verloskunde weer 

plaatsgevonden. Dit keer in een online versie, oftewel een 

webinar. Het was voor iedereen even wennen, maar de 

deelnemers waren enthousiast. Er zijn nog plekken vrij 

voor de workshop op woensdag 3 februari van 19.00-

20.30 uur. Dus mocht u zichzelf verder willen bekwamen 

in het verlossen van een schaap, meld u zich dan snel aan. 

Dit kan door een mail te sturen naar 

info@deherkauwerspraktijk.nl 

Stijve overhouders 

Deze winter hebben we opnieuw te maken met 

weinig zon en veel regen. Door de minimale 

zonnestraling en het ontbreken van een 

sneeuwdek dat licht weerkaatst, krijgen de 

schapen weinig zon op de huid. Deze zon 

hebben ze nodig om vitamine D op te bouwen. 

Daarnaast was er de afgelopen jaren vaak 

voldoende gras beschikbaar waardoor de 

lammeren weinig zijn bijgevoerd. Dit kan ook 

verklaren waarom er in de afgelopen winters 

vaker meldingen zijn geweest van stijve 

jaarlingen.  

 

Vooral deze overhouders hebben veel  

vitamine D nodig voor een goede botopbouw, 

omdat ze nog in de groei zijn. Oudere dieren 

hebben niet zo snel last van een vitamine D- 

gebrek, omdat ze zomers meestal geschoren 

zijn en voldoende inwerking van zonlicht op de 

kale huid hebben gehad. 

Let dus goed op wanneer er nu jonge ooien stijf 

en kreupel beginnen te lopen, minder voer 

opnemen en meer blijven liggen. Denk dan aan 

stijve overhouders. Door hooi en krachtvoer bij 

te voeren kunnen tekorten worden voorkómen. 

De behandeling bestaat uit een toediening van 

extra vitamine D. De dieren herstellen daarna 

vaak snel. 

EVEN VOORSTELLEN 

Frank Dinnissen 

Als kleine jongen wilde ik altijd al dierenarts worden en 
deed ik er alles aan om bij de faculteit in Utrecht terecht te 
komen. De studie en het studentenleven bevielen me heel 
goed en ik had ook het geluk dat ik daar mijn huidige vrouw 
ben tegengekomen. In 2010 ben ik afgestudeerd en na een 
jaar in Zuid Holland te hebben gewerkt, ben ik bij ‘De 
Overlaet’ gaan werken. Nu meer dan 9 jaar verder heb we 
twee dochters en één hond en werk ik met veel plezier 
voor De Herkauwerspraktijk. 

Mijn dagen worden gevuld met bedrijfsbegeleidingen en 
visites afleggen, vooral deze combinatie maakt het 
interessant en zorgt voor veel afwisseling. Een van mijn 
speerpunten is altijd jongvee, hier is op een hoop bedrijven 
winst te behalen en ik vind het leuk om daar iets in te 
kunnen betekenen. Daarnaast geef ik graag workshops, 
voornamelijk over jongvee-opfok, maar hopelijk in de 
toekomst over meer uiteenlopende onderwerpen, als de 
omstandigheden het weer toelaten. 

 

 

 

 
CHECKLIST VERLOSSING 
 

✓ Ademhalingsstimulans (Respi-boost)    
✓ Bedrijfskleding 
✓ Zeep/Citopogeen 
✓ Glijmiddel 
✓ Schone handdoeken 
✓ Verlostouwtjes 
✓ Handschoenen groot + klein 
✓ Verlosbroek/regenbroek 
✓ Warmtelamp  
✓ Merkstift 
✓ Jodiumtinctuur 
✓ Kunstbiest + kunstmelk 
✓ Speenflesje+ maagsonde 
✓ Telefoonnummer praktijk! 

Oss: 0412-67 60 60  
Mill: 0485-24 00 00 
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WOLF 

Eind vorig jaar heeft de wolf rondom Oss huis gehouden. 

Gelukkig heeft De Herkauwerspraktijk de laatste tijd 

geen medingen meer gehad van klanten die een aanval 

op hun kudde hebben gehad door de wolf. Meer up-to-

date informatie over de wolf vindt u op de volgende 

websites: 

• www.wolveninnederland.nl 

• www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf  

 

EVEN VOORSTELLEN 

Marieke Coppens 

Mijn naam is Marieke Coppens. In september 2020 ben 

ik begonnen als praktijkmanager bij De 

Herkauwerspraktijk en De Varkenspraktijk. 

Als praktijkmanager heb ik een breed scala aan 

werkzaamheden, ik ben van maandag tot en met 

donderdag op de praktijk in Oss of in Mill. Hier ben ik 

het eerste aanspreekpunt voor de medewerkers op het 

operationele, personele of organisatorische vlak.                                                            

Daarnaast ondersteun ik de maatschap en ben ik lid van 

het dagelijks bestuur. 

Een leuke afwisselende functie in een fijn team! 

Ik woon in Nistelrode, heb 4 kinderen 2 meiden en 2 

jongens. In mijn vrije tijd ga ik graag een rondje 

hardlopen of samen met de jongens mountainbiken in 

de bossen. Straks als we weer op reis mogen gaan we 

graag naar de zon en in de winter naar Oostenrijk met 

z’n allen skiën.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

MEDICIJNREGISTRATIE 
Uit signalen die wij hebben opgevangen 

blijkt dat er door de nVWA gecontroleerd 

wordt bij schapenhouders op de registratie 

van de toediennig van medicijnen. Wij willen 

daarom benadrukken dat het belangrijk is 

dat als u een schaap of een lam behandelt, 

dat u dat registreert.  

Om u hierbij een handje te helpen, hebben 

wij een medicijnregistratieformulier 

opgesteld die u hiervoor kunt gebruiken. 

Deze vindt u op de laatste pagina van deze 

nieuwsbrief en kunt u uitprinten en telkens 

opnieuw gebruiken. 

 

In de eerste kolom vult u de datum van 

toediening in. In de tweede kolom het 

levensnummer van het schaap. In de derde 

kolom de reden van toediening. Dit zou 

bijvoorbeeld  kunnen zijn: 

kreupel/mastitis/baarmoederontsteking.  

In de vierde kolom vult u het toegediende 

medicijn + het REG NL nummer in. Deze 

vindt u op de achterkant van het flesje.  

 

In de vijfde kolom vult u de dosering in. Deze 

staat op de bijsluiter en ook op uw Bedrijfs 

Behandel Plan (BBP). In de zesde kolom 

schrijft u de wachttijd voor vlees op. Dit 

staat op het flesje en in uw BBP. In 

dezevende kolom komt het aantal 

behandelde dagen en in de achtste kolom 

zet u vervolgens een paraaf.  

Met vragen hierover, of als u graag een BBP 

wilt ontvangen, kunt u terecht bij onze 

dierenartsen. 

VERSTERKING TEAM 
 

Vanaf 1 maart komt Lisa Paagman het 

dierenartsenteam van De 

Herkauwerspraktijk versterken. Dit zal zijn 

voor een periode van een half jaar. Lisa 

welkom! 

 

http://www.wolveninnederland.nl/
http://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/wolf


 

Medicijnregistratie schapen 
 

Naam veehouder: ………………………………… 

UBN nummer: ………………………………... 

  

 

Datum Diernummer Reden van 
toediening 

Medicijn RegNL Dosering 

(in dagen) 

Wachttijd 
vlees 

Aantal 
behandel-

dagen 

Paraaf 
toediener 

         

         

         

         

         

         

         

         

         


