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Zoals u waarschijnlijk niet ontgaan is, hebben Gerrit Hegen en Arend Piebes per 1 januari 
hun werkzaamheden als dierenarts binnen de praktijk neergelegd. Namens het rundveeteam 
willen we beide heren nogmaals hartelijk danken voor hun jarenlange, tomeloze inzet voor de 
praktijk! 
 

 
 
In de vorige nieuwsbrief (en de vakliteratuur) werd het selectief droogzetten reeds aangekon-
digd: per 6 januari 2014 mogen niet alle koeien meer met antibiotica droog gezet worden. 
Alleen dieren die, op basis van de laatste MPR (max. 6 weken oud), een celgetal van  hoger 
dan 150.000 (vaarzen) of 50.000 (koeien) cellen/ml hebben mogen worden droog gezet met 
antibiotica. Wanneer u een koe heeft die u niet vertrouwt om zonder antibiotica droog te 
zetten kunt u een melkmonster per kwartier brengen om het celgetal te laten meten. Mocht 
blijken dat één kwartier toch verhoogd is dan mag de hele koe met antibiotica drooggezet 
worden en heeft u een onderbouwing hiervoor. De celgetalmeter staat in Coevorden, u kunt 
hier de melkmonsters aan de balie inleveren. Indien u de monsters vóór 15.00 uur in Coe-
vorden inlevert, heeft u dezelfde dag een uitslag in uw mailbox. 
 
Let op! De monsters mogen niet ingevroren worden en niet ouder dan een dag zijn! 
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Sinds kort is er een nieuw ontsmettingsmiddel op de markt wat effectief is tegen cryptospori-
dium en coccidiose. Keno Cox kan worden gebruikt in de afkalfstal en de kalverhokken. Na 
elk kalf (of afkalving) dient het hok gereinigd te worden met een 1:50 oplossing Keno Cox (2 
uur inwerktijd).  
 

 

Het is al weer een poosje geleden, maar desalniet-
temin zijn wij enorm trots op de winnaar van de 
Uiergezondheid Award 2013: Mts. Ziel-Scheffer 
uit Sleen!  

Het bedrijf kenmerkt zich door een ijzeren 
discipline van rust, reinheid en regelmaat 
waardoor een gemiddeld tankcelgetal van 82.000 
en een klinische mastitis incidentie van 5% is 
gerealiseerd.   

Namens de hele praktijk van harte gefeliciteerd! 

 

Als op uw bedrijf runderen tussen de 100-260 dagen van de dracht verwerpen, bent u 
volgens de EU regelgeving verplicht om deze runderen te laten onderzoeken op brucellose. 
Officieel moet dit zelfs binnen 7 dagen na het verwerpen. 
 
De kosten van het onderzoek (incl. visite) worden betaald door de overheid. Het bloed dat voor 
het brucellose-onderzoek ingestuurd wordt, kan ook gebruikt worden voor aanvullend 
onderzoek. Neemt u deel aan een van de GD-programma’s voor IBR, Leptospirose, Neospora 
en/of Salmonella dan wordt het bloedmonster ook automatisch en zonder extra kosten 
onderzocht op de ziekte waarop het programma betrekking heeft. Voor bedrijven die niet 
deelnemen kan ook aanvullend onderzoek worden aangevraagd. In dat geval worden de extra 
onderzoekskosten in rekening gebracht. 
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