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ZACHTE HERFST

Het landschap verandert  a l  naar de
herfstkleuren,  maar de kou laat  nog op z ich
wachten.  Iedereen heeft  de mais binnen en de
laatste snedes van het jaar  worden van het land
gehaald.  Er  is  dus weer meer t i jd voor
studieclubs en extra verdieping.  Daarover
gesproken:  wi j  starten dit  najaar met de
zogenaamde 'Herkauwers Academy' .  Een
studieclub speciaal  voor jonge veehouders.
Geïnteresseerd? Lees dan snel  verder en geef je
op!
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Detectie ketose snel ler
met bloedtest
Wanneer een koe in negatieve energiebalans is  gaat
ze haar l ichaamsvet verbranden om aan extra
energievoorziening te komen.  De lever heeft  een
beperkte capaciteit  om deze vr i je  vetzuren te
verwerken.  Boven het maximum worden er
ketonl ichamen gevormd en bi j  teveel  van deze
ketonl ichamen in een koe wordt deze hier  z iek van
en spreken we van kl in ische ketose of s lepende
melkziekte.  De waarde die dan gemeten wordt is
boven de 1,2 mmol.  Hoe snel ler  hiertegen behandeld
wordt ,  des te snel ler  de koe opknapt.  Daarom is  een
snel le diagnose belangri jk .  

Recent hebben onderzoekers van de universiteit  van
Guelph in Canada een aantal  sneltesten met elkaar
vergeleken.  Uit  dit  onderzoek bleek dat de bloedtest
met de Precis ionmeter van Abbott  Laboratories
ketose twee dagen eerder detecteerde dan de
teststr ips voor ketonen in melk of  ur ine.  Deze
bloedtest  wordt door onze dierenartsen gebruikt
wanneer ketose vermoed wordt.  De precis iemeter en
ketonenteststr ips z i jn ook bi j  onze prakt i jk  te
bestel len.

KalfOK & KoeData

GD Diergezondheid houdt
veel  gegevens bi j  over onder
andere sterfte,  leeft i jd en
antibiot icagebruik van de
koeien en de kalveren op uw
bedri j f  en brengt één keer
per kwartaal  hiervan een
rapportage uit  in de vorm
van een KalfOK- en een
KoeData-rapportage.

U kunt ons machtigen (en
vele hebben dit  a l  gedaan)
om deze rapportages in te
zien.

Wij  kunnen deze rapportage
bi jvoorbeeld gebruiken bi j
het opstel len van
Koekompas en t i jdens de
bedri j fsbegeleiding.

Het machtigen kunt u s impel
doen via onderstaande l ink.
Hier vult  u uw UBN,
DeHerkauwersprakt i jk ,  ons
DAP-nummer:  94250,  en uw
e-mai ladres in .

www.gddiergezondheid.nl/kalfok

Denkt u eraan dit  jaar  nog
een Koekompas te laten
uitvoeren? Daarnaast wi l len
we u erop wi jzen dat deze
pas geldig is  a ls  het door u
naderhand ondertekend is .
Vergeet dit  dus niet  a lsnog
te doen indien dit  nog niet  is   
gebeurd.



De 'Herkauwers Academy'

Workshop Verantwoord medicijngebruik

Sinds kort  heeft  De Herkauwersprakt i jk  een
studieclub opgericht voor jonge boeren,  genaamd
‘Herkauwers Academy ’ .  

Het doel  is  om lezingen en workshops te
organiseren speciaal  ger icht op ‘ jonge boeren’  die
op de MAS of HAS zitten,  a l  aan het werk z i jn of
thuis  het melkveebedri j f  wi l len overnemen/hebben
overgenomen.  Wij  denken dat we een leuke,
gemotiveerde groep jonge veehouders op deze
manier bi j  e lkaar kunnen brengen en gemakkel i jk
kennis en kunde kunnen delen.

Bi j  de eerste workshop van de Herkauwers Academy
zal  verantwoord medici jngebruik  centraal  staan.  Zie
onderstaande uitnodiging voor meer informatie.  

Ben of ken je iemand die geïnteresseerd is  in deze
studieclub? Laat het ons dan weten door een mai lt je
te sturen naar info@deherkauwersprakti jk .nl  o.v.v.
je  naam en bedri jfsadres gegevens.
 
We hopen je te z ien op 15 of 17 november bi j  de
eerste workshop!

Dinsdag 15 november 20.00.  Locatie:  Melkveebedri jf
Vermeer in Venhorst
Donderdag 17 november 20.00.  Locatie:
Melkveebedri jf  van Grinsven in St .  Michielsgestel

De eerste workshop van de Herkauwers Academy is  bedoeld
om jezelf  de basistechnieken voor verantwoord
medici jngebruik eigen te maken.  De volgende onderwerpen
komen aan bod:  injectietechnieken,  medici jngebruik en
monstername .  Tevens gaan we gewichten nauwkeurig leren
schatten  van melk- en jongvee.  Het doel  is  bewustwording en
inzicht in je  eigen handelen.  De avond bestaat uit  een theorie
en prakt i jk  gedeelte.  We zi jn te gast  bi j  onderstaande klanten.

Aanmelden vòòr 8 november door te mai len naar
info@deherkauwersprakti jk .nl
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Bijtincident erfhond:
voorkomen is beter dan
genezen

Even voorstellen: Geert van Dinther

Er komen de laatste t i jd regelmatig berichten in de
media over bi j t incidenten met honden,  zowel  bi j
d ieren als  bi j  mensen.  Meestal  betreft  het
loslopende honden.  Ook loslopende erfhonden
kunnen wel  eens problemen veroorzaken en iedere
dierenarts bi j  ons heeft  wel  eens iets  meegemaakt.

Omdat er  vanuit  de prakt i jk  ook meerdere mensen
op het erf  komen (dierenartsen en bezorgers)  wi l len
wij  het verzoek doen om ervoor te zorgen dat er
geen problemen kunnen ontstaan als  er  medici jnen
besteld z i jn of  a ls  er  gebeld is  voor een vis ite.  

Aangezien een bi j t incident vervelende gevolgen kan
hebben voor zowel  s lachtoffer a lsook eigenaar ,
wi l len wi j  eenieder verzoeken om mee te werken om
dit  soort  incidenten te voorkomen.

Op jonge leeft i jd mocht ik  a l  kennismaken met de
werkzaamheden van de dierenarts bi j  ons op de boerderi j .
Vanaf toen was ik  a l  overtuigd dat ik  ook
landbouwhuisdierenarts wi lde worden.  Het was dus
vanzelfsprekend dat ik ,  na uitgeloot te z i jn in Utrecht ,  in
Antwerpen en Gent diergeneeskunde zou gaan studeren.  Na
het behalen van mi jn diploma heb ik enkele
ziektewaarnemingen gedaan en ben ik daarna begonnen bi j  De
Overlaet .  Dit  was in 2004 en s inds die t i jd werk ik  nog steeds
met veel  plezier  bi j  deze prakt i jk ,  momenteel  vooral  in de
begeleiding van melkvee- en melkgeitenbedri jven.  Binnen de
prakt i jk  ben ik (mede)verantwoordel i jk  voor de
personeelszaken.


