
  

 

 

 

Personalia 

Debora Smits is benaderd door de GD om het komende jaar bedrijfsbezoeken uit te voeren in 

het kader van projecten en onderzoeken die daar lopen. Daarom zal zij vanaf 1 juni 2013 drie 

dagen per week voor de GD gaan werken. Op maandag en dinsdag blijft Debora bij ons in de 

praktijk werken. Ook in de avond- of weekenddiensten kunt u haar nog gewoon treffen. 

Ringvac tijdelijk niet leverbaar 

Wegens problemen in het productieproces bij de farmaceut is Ringvac tijdelijk niet leverbaar. 

Voor de vaccinatie met Ringvac hebben we helaas geen alternatief. Als kalveren ringschurft 

hebben kunnen ze gewassen worden met Imaverol.  

Medicijnen bestellen 

Gedurende de weekenden worden de dienstdoende dierenartsen regelmatig gebeld om 

medicijnen klaar te zetten. 

Uiteraard is het voor u als dierhouder van belang om zowel doordeweeks als in het weekend 

in noodzakelijke gevallen over de juiste medicijnen te kunnen beschikken. Dit is een service 

die we als apotheek dan ook graag voor u zullen blijven verzorgen.  

We willen u echter verzoeken uiterst terughoudend te zijn met het doen van bestellingen in 

het weekend. U kunt immers de bestellingen elke werkdag tussen 8:00 en 19:00 afhalen op 

een voor u passend moment.  

Webshop 

Zoals u allen weet heeft Diergeneeskundig Centrum Zuid-Oost Drenthe een webshop, 

waarvan al een groot aantal klanten gebruik maakt. Sporadisch leven er nog enkele vragen 

en daarom bij deze nogmaals de spelregels rondom de internetapotheek. 

� U komt in de webshop via uw gebruikersnaam en wachtwoord, welke u via de praktijk 

krijgt. 

Geachte Melkveehouder, 
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� Na het plaatsen van uw order krijgt u een bevestigingsmail. Indien u de bevestigings-

mail niet heeft ontvangen dan is de aanvraag niet bij de praktijk binnen gekomen. 

� De bestelling staat na 4 werkdagen klaar, en kan indien u dit wenst door uzelf afge-

haald worden. In sommige gevallen krijgt u binnen deze periode een mail met het log-

boek, echter dit kan een deel van de bestelling betreffen, en dit betekent dus niet dat 

in alle gevallen de gehele bestelling al klaar staat. 

� Bij bestellingen boven 150 euro wordt de bestelling binnen 6 werkdagen gratis be-

zorgd. 

Enkele algemene opmerkingen bij medicijngebruik 

� Er dient een schone, droge medicijnopslag te zijn. 
� Een deel van de medicijnen dient gekoeld bewaard te worden. 
� Er dient goed op vervaldata gelet te worden, verlopen medicijnen dienen niet gebruikt 

te worden. 
� Aangeprikte flacons zijn beperkt houdbaar. 
� Zorg voor een actueel bedrijfsbehandelplan dat samen met uw dierenarts is opgesteld. 

Diernummer-registratie  

Het is voor de dierenarts verplicht geworden om van alle dieren die behandeld worden het 

viercijferige werknummer te noteren. Het betreft in dit geval niet alleen zieke koeien, maar 

ook dieren die gevaccineerd of onthoornd worden. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om de 

werknummers alvast bij de hand te hebben zodat deze administratieve handeling zo vlot 

mogelijk verwerkt kan worden.  

Voor monsters die naar de GD gestuurd worden geldt dat het volledige levensnummer 

genoteerd dient te worden op het monster. 

Naast het registreren van de viercijferige werknummers worden (moeten vanwege verande-
rende regelgeving) in ons systeem ook de nodige veranderingen doorgevoerd. U zult hier niet 
veel van merken, behalve dan dat gevraagd gaat worden voor welke leeftijdscategorie dieren 
er medicijnen nodig zijn. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen vier categorieën: 

• Kalveren tot 56 dagen 

• Jongvee van 56 dagen tot een jaar 

• Jongvee van 1 -2 jaar 

• Melkvee > 2 jaar 
Deze verandering is nodig zodat zo goed mogelijk geregistreerd wordt welke medicijnen naar 

welke diergroepen gaan.  

Butox 

Voor vliegenpreventie op jongvee en melkvee is BUTOX PROTECT (wachttijd rund: vlees 18 

dagen en melk 0 dagen) een geschikt middel. Begin tijdig met de behandeling en herhaal het 

iedere 6-10 weken. 

Natuurlijk blijft AURIPLAK ook een geschikt middel om vliegen te bestrijden. 



  

 

BVD type 2 

De afgelopen maanden is op een zestal bedrijven in Nederland BVD type 2 aangetoond. Het 

betreffen hier vleeskalverbedrijven die allemaal kalveren uit Duitsland hebben aangevoerd. 

Bovendien lijkt het virus dat is aangetoond ook erg op het Duitse BVD-virus. Er zijn tot nu 

toe geen aanwijzingen gevonden dat het virus op melkveebedrijven voorkomt.  

Kalveren die besmet zijn met het virus, vertonen de volgende symptomen: 

• Sloom/veel liggen 

• Hoge koorts (> 40,5 graden)  

• Hoesten, een pompende ademhaling 

• Reageren onvoldoende of niet op de therapie  

• Soms is bloederige diarree te vinden 

• Verhoogde bloedingsneiging (doorbloeden uit de injectieplaats) 
Voorkom dat het virus uw bedrijf binnen komt door ervoor te zorgen dat aangekochte kalve-

ren van BVD vrije bedrijven komen en door hygiënisch te werken (bedrijfskleding, schone 

materialen etc.). Uit ervaringen in Duitsland blijkt dat het BVD vaccin naast een goede 

bescherming tegen BVD type 1 ook een redelijke bescherming biedt tegen BVD type 2. 

 

Diergeneeskundig centrum Zuid-Oost Drenthe 

24 uur per dag, 7 dagen in de week 

Coevorden: 0524-513 694 

Sleen: 0591-361 368 


