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Beste veehouders,
Nog net september en bijna of al tijd voor de maisoogst, hierbij even een nieuwsbrief met wat korte
belangrijke (personele) zaken (let op 2 pagina’s!!), graag even uw aandacht hiervoor.
Griepseizoen komt er aan!
Wij willen u er op attenderen dat het zaak is tijdig te starten met vaccineren van uw jongvee tegen
pinkengriep en longontsteking. We hebben hiervoor verschillende vaccins beschikbaar. Wij adviseren u
samen met uw dierenarts, eventueel met aanvullend onderzoek (longspoelingen, bloedonderzoek) een
keuze te maken voor een geschikt vaccin op uw bedrijf.
Fyto stop poeder weer beschikbaar
De fyto stoppoeders zijn er een tijd niet geweest, maar inmiddels weer gewoon
beschikbaar en te bestellen via de praktijk.
Machtigen KalfOK
Bij het uitvoeren van de Koekompassen is het handig en nuttig dat wij meteen uw
kalfOK score kunnen inzien. Wij willen u vragen ons daarvoor te machtigen. Dit kan via
www.gddiergezondheid.nl/kalfok.

Proef VetStyle – Lactaquit
Een deel van producten van het voormalige EcoStyle zullen in de loop van dit najaar/begin volgend jaar
alleen nog via de dierenarts te verkrijgen zijn. Deze producten hebben dan ook een RegNL en wachttijd en
worden op de markt gebracht onder het merk VetStyle. Het bedrijf zoekt nog melkveehouders welke hun
product Lactaquit willen testen. Lactaquit is een middel dat zou ondersteunen bij afbouwen in
melkproductie voor droogzetten. Geïnteresseerde veehouders kunnen contact opnemen met Laura Bos
(lcbos@hotmail.com), student dier- en veehouderij. Zij doet dit onderzoek namens Vetstyle.

Toedienen Halagon / Halocur
Af en toe komen wij er achter dat het product Halagon / Halocur verkeerd wordt toegediend. Dit product
mag niet rechtstreeks in de bek, om irritatie van de slokdarm te voorkomen. De pompjes moeten door de
melk worden gedaan en daarbij geldt, wees niet te zuinig; 2 pompjes voor een kalf van 30-45 kg en 3
pompjes bij meer dan 45 kg kalf.

Personele zaken:


Assistentes

Mijn naam is Jildou Agricola. In juni 2021 ben ik afgestudeerd als
paraveterinair aan het Nordwin College in Leeuwarden. En sinds
16 augustus ben ik 3 dagen werkzaam bij Dierenartsenpraktijk
NOP/LvV/Zwf. De andere 2 dagen ben ik werkzaam op een
praktijk voor kleine huisdieren.

Naar aanleiding van het vertrek van Bart Smid (dus
niet Bart Beerens de dierenarts!!!) en het afscheid
van Monica Groothuis hebben we 2 nieuwe
assistentes gevonden. Jildou Agricola is reeds
begonnen en stelt zich hiernaast voor. Janet Bakker
begint per 1 november als assistente en daarmee is
het assistenten team weer compleet.


Dierenartsen

Vanaf oktober zal Geeske een aantal maanden
afwezig zijn in verband met haar
zwangerschapsverlof voor hun vierde kindje.
Inmiddels hebben we met Nadine Luijendijk een
ervaren dierenarts gevonden die Geeske deels zal
vervangen zolang zij er niet is en ook haar eigen
werkzaamheden zal oppakken binnen ons team.
Nadine begint per 1 oktober en stelt zich te zijner tijd
ook voor in de nieuwsbrief.

Ik ben
opgegroeid in een klein dorp vlak achter Sneek, Reahûs of wel
Roodhuis. Mijn ouders hebben daar een melkveebedrijf. Zelf heb
ik altijd pony’s gehad en ben fanatiek geweest in de springsport.
Ik heb nu nog steeds een eigen paard, maar door mijn studie en
nu mijn werk heb ik wat minder tijd voor de wedstrijdsport, dus
dit is een mooie gelegenheid om een keer een veulentje te
fokken. In mijn vrije tijd doe ik verder nog aan voetbal en vind ik
het leuk om gezellig iets met mijn vrienden af te spreken.

Blijf gezond en tot ziens,

Team DAP Noordoostpolder/ Land van Vollenhove/ZuidWest Friesland
Op maandag, woensdag en vrijdag help ik u graag bij ons
op de praktijk/ Op moandei, woansdei en freed help ik jo
graach by ús op de praktyk.

