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ONSTUIMIG VOORJAAR

Tot nog toe l i jkt  de winter meer op herfst  en is
er  geen pi j l  te trekken op de
weersomstandigheden.  Let extra op uw jongvee
en zorg ervoor dat ze lekker dik in het warme
stro l iggen en doe de jongste een f i jne
bodywarmer aan.  Bovendien z ien we op dit
moment veel  jongvee met hoestklachten.  Als  u
dit  wi lt  voorkómen,  bespreek dan de vaccinat ie
mogel i jkheden met uw dierenarts .
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MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

Na 35 jaar  in Oss te hebben gewerkt ,  is  onze zeer
gewaardeerde col lega Wiel  per 1 februari  met
pensioen.

Sinds 1 januari  is  Tomas bi j  ons werkzaam om het
herkauwteam te versterken.  Hi j  stelt  z ich
verderop voor.  Tomas welkom!



Er is  een ongeval  gebeurd,  zoals :  een botbreuk,  een
brandwond of een ernst ig geboorteletsel  zoals  een gat
in de baarmoeder,  kneuzing of  prolaps.  Melkziekte is
geen ongeval !
De koe was vóór het ongeval  gezond ,  d .w.z .  geen
koorts .
De  koe mag maximaal  3x 24 uur gelegen hebben.

De regels  die rondom de noodslacht van een koe gelden
bl i jken soms toch nog onduidel i jk  te z i jn .  De NVWA heeft
hier  een duidel i jk  stroomdiagram voor gemaakt:

Samengevat :

Of het dier  gezond is  voor s lacht wordt beoordeeld door
de dierenarts ,  maar de temperatuur meten is  iets  wat u
alvast  zelf  kunt doen.  Uiteraard mogen er geen
diergeneesmiddelenresiduen in het v lees z itten.
Diergeneesmiddelen zonder wachtt i jd of  waarvan de
wachtt i jd is  ver lopen z i jn toegestaan,  maar dit  dient a lt i jd
op het VKI formul ier  gemeld te worden.

Let wel  op:  a ls  later  bl i jkt  dat de koe niet  aan deze
voorwaarden voldeed,  dan zal  de NVWA een bestuurl i jke
boete opleggen van €1500,-  voor zowel  de veehouder a ls
de dierenarts .  Bi j  twi jfel  is  ( te lefonisch)  overleg van te
voren alt i jd mogel i jk .  

Nieuwsbrief  rundvee |  pagina 02

Welk medici jn
Welke hoeveelheid
Wilt  u het ophalen,  mag
het met de dierenarts
meegegeven worden of  
 dient het bezorgd te
worden

Medici jnen
bestel len
Naast het doorbel len van
medici jnbestel l ingen,  is  het
ook mogel i jk  om dit  v ia
Whatsapp aan ons door te
geven.

U kunt uw medici jnbestel l ing
sturen naar hetzelfde
nummer waarvan u ook een 
 her innering ontvangt voor
de bedri j fsbegeleiding.

Wat is  belangri jk  om door te
geven:

Noodslacht regels



De 'Herkauwers Academy'

Even voorstellen: Tomas van Ham

De eerste workshops van de Herkauwers Academy
zi jn een feit !
Verantwoord medici jngebruik  stond hier in centraal .
Het waren interessante en gezel l ige avonden die
gehouden zi jn bi j  Melkveebedri j f  Vermeer in
Venhorst  en Melkveebedri j f  Van Grinsven in Sint
Michielsgestel .  Het doel  van deze workshops was
om de basistechnieken voor verantwoord
medici jngebruik eigen te maken.  Er  is  dieper
ingegaan op injectietechnieken,  medici jngebruik en
monstername  t i jdens een presentat ie .  Vervolgens
zi jn we de stal  in gegaan om te oefenen met
inject ietechnieken,  monstername en gewichten
nauwkeurig te leren schatten van melk- en jongvee.
Dit  laatste bleek last iger dan verwacht!  De avond
gaf meer bewustwording en inzicht in het eigen
handelen.  De avond werd afgesloten met een
gezel l ige borrel .

Met ruim 40 aanmeldingen van jonge veehouders  in
ons prakt i jkgebied zul len we in  het  n ieuwe jaar  verder
gaan met de Herkauwers  Academy.  Heb je  de eerste
bi jeenkomst gemist ,  maar  wi l  je  graag nog aanslu iten?
Laat  het  ons dan weten door  te  mai len naar
info@deherkauwersprakt i jk .n l  o .v .v .  naam en
bedr i j fsadres  gegevens.

Ik  ben Tomas,  opgegroeid in Wel l ,  in  het noorden van
Limburg,  tussen de maas en de Duitse grens.  Na het VWO
ben ik in 2013 begonnen met Diergeneeskunde aan de
Universiteit  Utrecht.  Na 8 gezel l ige jaren heb ik in januari
2022 mijn diploma gehaald.  Hierna heb ik bi j  twee
prakt i jken in het groene hart  geholpen met een
zwangerschapswaarneming.  Het was voor mi j  a lt i jd a l  de
bedoel ing om terug te komen r icht ing het gezel l ige zuiden
en daar heb ik bi j  De Herkauwersprakt i jk  de kans voor
gekregen.  Ik  zal  me in de eerste periode voornamel i jk  bezig
gaan houden met de individuele z ieke dieren en de
spoedvis ites.  Ik  v ind de afwissel ing die dit  met z ich mee
brengt erg leuk en ik  haal  er  veel  energie uit  a ls  de
behandel ing succesvol  is  geweest en de dieren weer gezond
zi jn.  Tot z iens op uw bedri j f !

Nieuwsbrief  rundvee |  pagina 03


