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Longworm:
Jongvee dat in de wei in gaat, loopt een groot risico om besmet te raken met 
longworm (Dictyocaulus viviparus). Longwormschade is niet te genezen maar wel te 
voorkomen. Door te vaccineren met Bovilis® Longworm bouwen kalveren op een 
natuurlijke manier weerstand op tegen longworminfecties. Het is nu de tijd om te 
vaccineren: Kalveren moeten 6 weken oud zijn, er wordt tweemaal gevaccineerd met 
een maand ertussen. Twee weken na de tweede vaccinatie kunnen ze naar buiten.

Afscheid Karel van Rosmalen
Zoals u allen weet is onze collega Karel van Rosmalen per 5 februari gestopt met 
werken. Zowel voor hem als voor ons geen plezierige gebeurtenis. Gezamenlijk 
hebben we besloten, gezien de situatie, geen officieel afscheid te houden. De 
prognose van de schouderblessure van Karel is nog altijd onzeker.
Zoals Karel het zelf verwoord: 
“Hoe het uiteindelijk zal aflopen blijft, zoals u begrijpt, nog onzeker. Een ding is wel 
zeker: ik ga mijn werk en de goede contacten met u enorm missen en wil u graag 
heel hartelijk danken voor de prettige samenwerking gedurende de afgelopen 18 
jaren. Ik hoop van harte dat we elkaar in de nabije toekomst nog eens tegenkomen. 
Hartelijke groet, Karel van Rosmalen”

De maatschap gaat Karel en zijn inbreng missen en is druk bezig de 
werkzaamheden in te vullen.  

Paarden:
We hebben de collega’s werkzaam bij de paardenkliniek van de Dierenartsenpraktijk 
Wolvega bereid gevonden ons te helpen tijdens het komende paardenseizoen. 
Hiermee is de continuïteit gedurende het dekseizoen 2013 gewaarborgd.

Er is elke werkdag en op zaterdagochtend van 08:00 tot 09:00 een dierenarts 
aanwezig op het Diergeneeskundig Centrum, Lepelaar 70 te Meppel om uw merries 
te begeleiden en andere voorkomende werkzaamheden te verrichten.

Dependance Nijeveen
De dependance blijft een afhaalpunt voor uw medicijnen. De medicijnen die u           
’s morgens heeft besteld staan vanaf 14:00 uur voor u klaar in Nijeveen

De spreekuurtijden zijn verruimd.  Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. 

Het telefoonnummer om een afspraak te maken is: 0522-238508 ( 08:00-19:30)

 De spreekuurtijden kunt u vinden op www.dapzwd.nl.

Z.O.Z.
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Selectief droogzetten, is uw bedrijf er klaar voor ?

De DierDagDoseringen van vorig jaar zijn bekend en de meeste van jullie weten hoe 
ze er nu voor staan. De droogzetters vormen het grootste aandeel in de 
DierDagDoseringen. Selectief droogzetten zou voor een lagere DierDagDosering 
moeten zorgen.

Als dit goed gebeurt kan dat, maar als het niet goed gaat leidt dit tot meer mastitis en 
juist méér antibiotica gebruik. Kortom; kan het op uw bedrijf?

Enkele voorbeelden van selectiecriteria om een koe selectief te kunnen droogzetten:
−individueel celgetal: vaarzen <150 000 en koeien <50 000 op laatste MPR voor   

droogstand
- geen mastitis tussen laatste MPR en moment droogstand.
- laatste 3 MPR metingen geen verhoogd celgetal gehad.
- op moment van droogzetten < 10 liter/dag produceren.
- wél teatsealer (OrbeSeal) gebruiken

bij gebruik van alleen Orbeseal is het zo mogelijk nog belangrijker dat er zeer 
hygiënisch wordt gewerkt !

Daarnaast zijn er nog talloze bedrijfsfactoren en koefactoren die een rol spelen voor 
een goed resultaat. Het gebruik van droogzetantibiotica heeft altijd een gunstig effect 
op vermindering van mastitis. De droogzetters die op de markt zijn werken dus goed 
en resistentie valt tot nu toe nog mee. Ga niet zelf experimenteren met halve of 
gedeeltelijke injectoren per kwartier, dit werkt juist resistentie in de hand! Vraag 
advies aan uw dierenarts, de maandelijkse bedrijfsbegeleiding op uw bedrijf is 
hiervoor een ideaal moment.

Hulp voor avond- en weekeinddiensten:

Collega Jan de Boer, een ervaren collega uit het Noorden van het land, helpt ons met 
het invullen van de avond- en weekeinddiensten.
In voorkomende gevallen kan het zijn dat hij op uw bedrijf komt als behandelend 
dierenarts.
In het verleden heeft collega de Boer ons vaker geholpen tijdens ziekte of 
afwezigheid, misschien hebt u hem dus al eens gezien.


