
 

   

  

Dierenartsenpraktijk  

           Zuidwest-Drenthe 
 

 

 

 

 

 

In de maand juli hebben we meerdere 
gevallen van kopziekte, 
magnesiumtekort, gezien. 
Vermoedelijk lag dit aan de slechte 
voeropname door de hitte en de 
verhoogde kaliumgehaltes in matig 
groeiend gras. Dit laatste remt de 
opname van magnesium.  
 
Bij een milde verlaging van het 
magnesiumgehalte in het bloed waren 
de koeien niet fit, hadden een 
versnelde onregelmatige hartslag en 
een deel van de koeien kon niet staan.  
 
Heeft u een vermoeden van kopziekte 
neem dan contact met ons op voor een 
diagnose en de juiste behandeling 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Soms is het erg druk aan de balie. 
Daarom is het handig als u van te voren 
doorgeeft welke medicijnen  u nodig 
hebt zodat we deze alvast kunnen 
klaarleggen.  
 
Bestellen kan per telefoon of met de 
praktijk WhatsApp. Dank u wel! 

 

   NIEUWSBRIEF VEEHOUDERS AUGUSTUS 2019 

KoeKompas – Meld u aan en vul de vragenlijst in 

Velen van u zullen in 2019 een KoeKompas door ons moeten laten 

uitvoeren om te kunnen voldoen aan de leveringsvoorwaarden van uw 

afnemer. KoeKompas is een middel om uw bedrijf samen met ons als 

dierenarts objectief in beeld te brengen. Hierdoor komen risicopunten 

aan het licht die problemen geven of bij veranderende omstandigheden 

problemen kúnnen gaan geven.  

Het KoeKompas is iets tussen u als veehouder en ons als dierenarts. 

Afhankelijk van uw leveringsvoorwaarden geldt voor een deel van u dat 

een goed uitgevoerd KoeKompas ook als bedrijfsgezondheidsplan geldt.   

Omdat deze omschakeling van Bedrijfsgezondheidsplan naar KoeKompas 

voor ons als praktijk een behoorlijke impact heeft zijn we begonnen een 

planning te maken. Hierdoor kunnen wij de KoeKompassen de komende 

maanden gespreid uitvoeren en komt u niet in de problemen met de 

deadline voor het uitvoeren. We willen u wel vragen om u aan te melden 

via het Melkweb of telefonisch bij Aware (088-7381678) en de vragenlijst 

voor veehouders in te vullen. De komende tijd zullen we ieder van u die 

nog geen KoeKompas heeft uitgevoerd benaderen om een afspraak te 

maken die u en ons goed past. We vragen hierin uw begrip en 

flexibiliteit, waarvoor bij voorbaat dank! 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Actie Ubroseal 

In de zomermaanden komt uierontsteking vaker voor. Door het warme 

en soms ook vochtige weer krijgen alle bacteriën maar voornamelijk 

gramnegatieve bacteriën (zoals E. coli) meer kans zich te 

vermenigvuldigen. Hierdoor neemt de infectiedruk in de omgeving 

(boxen, roosters, afkalfstal en zelfs melkrobot) toe. Samen met 

verminderde vooropname en verzwakte afweer vergroot dit de kans op 

mastitis. Let dus goed op de voeropname van (droge)koeien en de 

hygiëne van de stal.  

Om infecties tijdens de droogstand zo veel mogelijk te voorkomen is ons 

advies alle koeien die droog worden gezet te beschermen met een seal 

(ongeacht of de koe droog gaat met- of zonder antibiotica). We hebben 

zowel de Orbeseal als de Ubroseal beschikbaar! Momenteel loopt er een 

actie op de Ubroseal.  Bij afname van een doos Ubroseal krijgt u een 

heuptasje met dipbeker en ruimte om de injectoren te bewaren cadeau.  
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