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VACANCE DU SOLEIL
Deze zomer is  een roerige t i jd met een onzekere
toekomst.  De Herkauwersprakt i jk  staat achter de
veehouders en wi j  z i jn ervan overtuigd dat we 'Samen
Sterker '  z i jn .  Wij  houden ons oog op de toekomst en
bl i jven innoveren.  In dat kader z i jn wi j  er  trots op dat
de ISO cert if icer ing van onze prakt i jk  dit  jaar  opnieuw
verlengd is .  Ten s lotte kan het operat ief  verwi jderen
van tylomen bi j  koeien de levensduur ver lengen.
Tylomen zi jn een onderschat probleem waar we
gemakkel i jk  wat aan kunnen doen.  Nieuwsgier ig? Lees
dan snel  verder!
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 AUGUSTUS 2022 

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

Sinds 1 juni  wordt het Herkauwersteam versterkt
door Wilco van Ittersum. Let op:  we hebben vanaf nu
dus twee Wilco's  in ons team. Verderop in de
nieuwsbrief  stelt  hi j  z ich voor.  Welkom Wilco!

Even voorstel len

Tylomen verwi jderen
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ISO Audit  prakti jk
Wij z i jn a ls  prakt i jk  ISO 9001 gecert if iceerd.  Dit  is
dé wereldwijd erkende norm op het gebied van
kwal iteitsmanagement.  Klantbelang  staat  hierbi j
centraal  en de kwaliteit  van onze dienstverlening  is
daarmee een belangri jk  punt binnen de prakt i jk .  

Afgelopen mei  hebben we als  prakt i jk  onze audit
voor ISO 9001 gehad.  Belangri jk  in deze audit  is  hoe
wij  omgaan met onze medewerkers en onze klanten.
Het cert i f icaat is  wederom verlengd en wel  tot  en
met mei  2025! Dit  geldt  voor zowel  onze locat ie in
Oss,  a ls  onze locat ie in Mil l .

              Hier z i jn we trots op!

Ti jdens de audit  is  vooral  gekeken naar de processen
in onze prakt i jk  en hoe wi j  er  zorg voor dragen dat
deze processen op de juiste manier ver lopen.  Te
denken valt  aan klanttevredenheid,  dienstverlening
en service (opnemen van de telefoon,  k laarzetten en
bezorgen van medicat ie etc. ) .  Dus het is  voor ons
van groot belang dat u zowel  posit ieve als
opbouwende ervar ingen met ons deelt  zodat wi j  deze
processen continu kunnen verbeteren.  

Ook is  de tevredenheid van onze medewerkers een
belangri jk  onderdeel  van de audit .  Op welke manier
proberen wi j  b i jvoorbeeld jonge dierenartsen op te
leiden,  hoe leggen we hun vooruitgang vast  en hoe
kunnen wi j  ervoor zorgen dat wi j  inspelen op hun
leerdoelen,  hun wensen en behoeftes.  Zo proberen
we een f i jn werkkl imaat te creëren en mensen voor
langere t i jd aan ons te verbinden.  

Wilt  u meer weten? Wij  werken met een
kwal iteitsteam binnen onze prakt i jk .  U kunt een van 
hen alt i jd benaderen voor vragen op ons prakt i jk
telefoonnummer of e-mai ladres.  
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Tylomen verwijderen

Even voorstellen: Wilco van Ittersum
Hallo,  een aantal  van jul l ie  hebben mi j  a l  ontmoet,  maar bi j  deze
zal  ik  mezelf  even voorstel len.  Ik  ben Wilco van Ittersum en ben
sinds 1 juni  2022 als  dierenarts werkzaam bi j  De
Herkauwersprakt i jk .  Afgelopen mei  ben ik afgestudeerd in
Utrecht.  Ik  ben opgegroeid op een melkveebedri j f  in Zwol le
waarbi j  ik  a lt i jd geïnteresseerd ben geweest in de
diergeneeskunde rondom het bedri j f .  Ti jdens de studie is  mi jn
interesse voornamel i jk  rondom melkvee en andere herkauwers
verder gegroeid.  Ik  haal  voldoening uit  het onderzoeken van de
patiënt en het komen tot een diagnose en een bi jbehorend plan
van aanpak,  waarbi j  ik  het belangri jk  v ind ook naar het totale
plaat je op bedri j fsniveau te ki jken.  Tot z iens bi j  u op het bedri j f .
Groeten Wilco 

Een tyloom is  een woekering in de tussenklauwhuid en is
het gevolg van een chronische irr i tat ie van de huid.  Vaak is
dit  een tussenklauwontsteking en/of Mortel laro.  In veel
geval len ervaart  de koe een tyloom als  erg pi jn l i jk ,  zeker
wanneer er  ook nog  Mortel laro op de tyloom ontstaat .  De
koe is  minder act ief ,  neemt dus minder voer op en daalt
zodoende in de melkproductie.  De enige behandel ing van
een tyloom is  het operat ief  verwi jderen ervan door een
dierenarts .  Dit  gebeurt  onder plaatsel i jke verdoving.
Deskundig operat ief  verwi jderde tylomen komen niet
opnieuw terug.  Na een jaar  loopt 68% van de koeien goed,
25% redel i jk  en 6% kreupel .  94% van de veehouders vindt
na af loop de ingreep de moeite waard.  

Voor de koe is  het meest ideale moment voor de operat ie
aan het begin van de droogstand.   Zodat de koe al le  t i jd
heeft  om rust ig te herstel len.  De operat ie vindt bi j
voorkeur plaats in de klauwbekapbox.  De poot dient goed
schoon te worden aangeboden.  Het l iefst  de dag voor de
operat ie in een klauwzak met bi jvoorbeeld Biotex.   Na de
lokale verdoving kan de tyloom en het onderl iggende
vetweefsel  weggesneden worden.  De koe kr i jgt  dan een
stevig verband om welke na 3 dagen vervangen moet
worden.  Binnen een week loopt de koe weer goed en
binnen 5 weken is  de wond zo goed als  genezen.  

Komt u t i jdens het bekappen aan het begin van de
droogstand een koe met een tyloom tegen? Of heeft  u een
koe die er  t i jdens de lactat ie ernst ig last  van heeft? Neem
dan contact op met de prakt i jk  om een afspraak in te
plannen.


