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MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

Wij wi l len u vragen de vis ites vóór 9.00 uur
door te geven.  Voor vis ites die later  worden
doorgebeld wordt een extra tar ief  in rekening
gebracht.

Uw tank kunt u deze maand nog grat is  laten
onderzoeken op maagdarmwormen.  Vraag
hiernaar bi j  uw dierenarts .

Kalverdekjes
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Uw mening telt !
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De dagen worden korter en het weer wordt kouder.
We maken ons op voor de winter .  Het najaar is   de
periode waarin we meer problemen bi j  de kalveren
zien,  waaronder luchtweg infect ies .  Dus neem
hiervoor de benodigde voorzorgsmaatregelen,  zoals
bi jvoorbeeld zorgen voor een warm en droog
l igbed,  vaccinat ie en kalverdekjes (z ie pagina 3) .
Voor nu is  dit  a lweer de laatste nieuwsbrief  van
het jaar .  Rest ons te zeggen:  veel  leesplezier!



Behandelen tijdens de lactatie
Vervroegd droogzetten
Afvoeren
Minimaliseer de kans op nieuwe infecties

De wettelijke limiet tankmelkcelgetal blijft 400.000 cellen/ml
De afkapwaarden voor droogzetten met antibiotica blijven 150.000
cellen/ml voor vaarzen en 50.000 cellen/ml voor oudere kalfs koeien
De attentiedieren op de MPR (150.000 cellen/ml en 250.000
cellen/ml)

De nieuwe norm voor tankmelkcelgetal wordt ≤ 325.000 cellen/ml
(was ≤ 290.000 cellen/ml)
De nieuwe norm voor percentage nieuwe uierinfecties wordt 

Wereldwijd worden alle meetapparatuur voor celgetalbepalingen
aangepast. Alle laboratoria, waaronder ook Qlip, gaan dezelfde standaard
gebruiken voor de kalibratie van hun apparatuur. Alle apparaten worden
dus op dezelfde manier geijkt, waardoor de celgetalbepalingen tussen alle
laboratoria over de hele wereld goed te vergelijken zijn.

Voor Nederland betekent dit dat de celgetallen op papier vanaf 1 januari
2022 ongeveer 12% hoger zullen uitvallen. De wettelijke limiet voor het
tankmelkcelgetal blijft een geometrisch gemiddelde van 400.000
cellen/ml.

Wat betekent dit?
Vanaf januari 2022 zal uw tankmelkcelgetal op papier wellicht iets hoger
uitvallen dan u gewend was. Ook kan het aantal attentiedieren iets hoger
uitvallen.
Schommelt uw tankmelkcelgetal nu rond de 360.000 cellen/ml, dan
bestaat de kans dat u vanaf januari over de 400.000 cellen/ml grens gaat
door de aangepaste meetmethode. Hierdoor kan ook uw geometrisch
gemiddelde stijgen tot ≥ 400.000 cellen/ml, waardoor u boven de
boetegrens uitkomt. Tot nu toe overschreed 0.5% van de
boerderijmelkmonsters de geometrische bovengrens van 400.000
cellen/ml. Volgens Qlip kan dit percentage na 1 januari 2022 stijgen tot
2%, als we niets doen.

Wat kunnen we doen?
Bekijk met uw dierenarts welke dieren het meeste bijdragen aan het
tankmelkcelgetal en maak per hoog celgetal dier een onderbouwde
keuze:

 
Nog even op een rijtje:
Wat blijft onveranderd?

Wat verandert er?
De normen in Koedata worden naar verhouding bijgesteld: 

       ≤ 13.4% (was ≤ 12.5%).

Klik op onderstaande link voor het filmpje van ZuivelNL hierover:
https://www.zuivelnl.org/nieuws/celgetalnormen-in-koedata-aangepast

Aanpassing meetapparatuur Qlip:
laat het u geen geld kosten!
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NIEUW: Calf lyte
28 oktober j l .  hebben we een zeer
goed bezochte lunchbi jeenkomst
gehad ten behoeve van een nieuw
product in onze apotheek genaamd
Calf  lyte .

Calf  lyte is  een een aanvul lend
dieetvoeder voor de stabi l isat ie van
de water-  en elektrolytenbalans van
kalveren.  Tevens ondersteunt het de
spi jsverter ing.

Het is  een product dat ingezet kan
worden bi j  kalveren met diarree
en/of uitdroging.

Na bereiding verstoort  de oplossing
de melkverter ing niet .  Het kan dus
gegeven worden aan zoogkalveren
en aan kalveren die melkvervangers
kr i jgen.  Calf  lyte is  verkr i jgbaar in
emmers en sachets.

Ook als  u de lunch niet  bezocht
heeft  geldt  er  een introductie-
kort ing van 10% op Calf  lyte in de
maand november.  Voor meer
informatie kunt u terecht bi j  onze
dierenartsen of op onze tweede
lunchbi jeenkomst op 23 november
op onze locatie in Mil l .  Uitnodiging
volgt .

https://www.zuivelnl.org/nieuws/celgetalnormen-in-koedata-aangepast


Noodslacht 
Kalverdekjes
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Uw mening telt!

Om de kwaliteit van onze service te kunnen verbeteren willen we graag zo nu
en dan uw mening over bepaalde onderwerpen peilen. Daarom vindt u vanaf nu
in deze nieuwsbrief een poll-knop, waarbij verscheidene onderwerpen de revue
zullen gaan passeren. 

Koude temperaturen en vochtige
lucht z i jn omstandigheden waar
kalveren niet  goed tegen kunnen.
Zeker a ls  ze jong z i jn beschikken
ze over weinig l ichaamsvet om
hun l ichaamstemperatuur mee te
reguleren.  Bi j  temperaturen 
 onder de 10 °C verl iezen ze
daardoor snel  veel  warmte.  Het
kost kalveren dus veel  energie
om hun l ichaam warm te houden
en dat kan ten koste gaan van de
groei  en gezondheid van het kalf .

Een kalverdek zorgt ervoor dat
het kalf  minder energie hoeft  te
verbruiken om warm te bl i jven.
De energie die daardoor
‘bespaard’  bl i j ft  wordt ingezet
voor de groei  van het kalf  en dat
zorgt weer voor betere
resultaten in de groeicurve .
Bovendien wordt de kans op
diarree en longontsteking
verlaagd.

Noodslacht is  toegestaan bi j  d ieren die een acuut
ongeval  hebben gehad door een externe oorzaak en
als  gevolg hiervan niet  vervoerd mogen of kunnen
worden.  Ongeval len z i jn bi jvoorbeeld acute
bloedingen rond het afkalven,  gebroken poten en
dergel i jke.  
De noodslacht mag tot maximaal  3 x 24 uur na het
ongeval  worden uitgesteld om dieren een kans op
herstel  te bieden.  
Het dier  moet los van het ongeval  verder gezond zi jn ,
dus er  mogen geen ontstekingen in het l ichaam
aanwezig z i jn .  
Het dier  mag verder geen koorts hebben (een
temperatuur boven de 39,0˚C wi jst  in pr incipe al  op
koorts) .  
Er  mogen geen medici jnen met wachtt i jd aanwezig
zi jn in het dier .

De regels  rondom noodslachtingen z i jn vaak niet
helemaal  bekend of worden niet  goed begrepen.
Hierdoor ontstaan in de prakt i jk  soms s ituat ies die niet
wensel i jk  z i jn voor veehouder,  dierenarts en voor de
consument.  Vanuit  de controlerende instanties wordt
aangegeven dat er  rondom de noodslachting nog teveel
mis gaat .  Dit  heeft  afkeuringen op het s lachthuis  tot
gevolg,  maar le idt  regelmatig ook tot boetes voor
veehouder en dierenarts .  We moeten voorkomen dat er
dieren in de voedselketen komen die niet  voor
consumptie geschikt  z i jn .

Als eerste willen wij graag van u weten:

Hoe informatief vindt u de nieuwsbrief van De Herkauwerspraktijk?

Weinig informatief Zeer informatief
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