
 

 

Medicijnen bestellen via WhatsApp 

Vanaf nu kunt u uw medicijnen bestellen via whatsApp. Komt u er 

tijdens het melken achter dat u medicijnen nodig heeft? App dan 

direct naar de praktijk WhatsApp, in plaats van te wachten tot u ons 

kunt bereiken tijdens openingstijden! 

U kunt op elk gewenst tijdstip een bericht sturen op het volgende 

nummer: 

 

               06-41863083 

 

Vermeld duidelijk uw naam en adres/woonplaats en waar u wilt dat 

we de medicijnen klaar zetten (Witmarsum of Wommels) of dat we 

ze (indien mogelijk) op route langs brengen. 

De App wordt regelmatig tijdens kantooruren bekeken en u krijgt 

een bevestigingsbericht als het is klaargezet. 

Let wel op: deze app wordt alleen afgelezen onder werktijd, dus niet 

in de weekenden! Bovendien is deze app niet bedoeld om een 

afspraak te maken.  
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In deze nieuwsbrief 



Hittestress bij koeien  

Nu de warmere maanden van het jaar er weer aankomen neemt ook het risico op hittestress 

bij koeien toe. Of een koe hittestress ervaart hangt af van de buitentemperatuur en 

luchtvochtigheid. In het algemeen kan gesteld worden dat koeien last krijgen van hittestress 

wanneer de buitentemperatuur boven de 25 graden komt. Hittestress is niet te voorkomen, 

maar de gevolgen zijn wel te beperken. 

Hittestress bij koeien lijdt tot een verminderde opnamen van (ruw)voer, verminderde 

melkproductie, vruchtbaarheid en weerstand. Daarnaast neemt ook het risico op 

pensverzuring toe doordat  de balans tussen krachtvoer en ruwvoer in het rantsoen is 

verstoord. 

Enkele tips voor het beperken van hittestress: 

- Zorg voor voldoende fris en schoon drinkwater; bij hittestress neemt de 

waterbehoefte toe tot 40L + 4 x de melkproductie 

- Pas siëstabeweiding toe; koeien alleen ’s avond/’s nachts en/of ’s ochtends vroeg 

weiden 

- Zorg voldoende frisse lucht in de stal; voldoende ventilatoren aanzetten met 

eventueel verneveling van water 

- Voeg bicarbonaat toe in het rantsoen om de pens extra te bufferen (200-400 gram 

per koe per dag) 

 

Medicijn nieuws   

Acegon  

Nieuw in het assortiment voor de behandeling van 

folliculaire cystes of opwekken van de eisprong 

voor insemineren. Is vergelijkbaar met receptal/ 

fertagyl, maar voordeliger omdat een lagere dosis 

wordt gespoten; 

- 3 ml/koe voor koeien met cystes,  

- 2 ml/koe tegelijk met KI. 

Prijs: €150,- excl. BTW voor 10x 6ml. 

Deltanil 

Voor vliegenbestrijding bij koeien en schapen. We hebben alweer meerder patiënten met 

madenziekte gehad, dit warme broeierige weer vormt de perfecte voedingsbodem voor 

vliegeneitjes. Behandel daarom uw dieren op tijd om dit te voorkomen! 

€140,- excl. BTW voor 2,5 liter 

Dit is voldoende voor 250 volwassen koeien. Deltanil is 3 jaar houdbaar en werkt 8 weken. 



 

Maak nog tot 1 juli gebruik van onze voorjaars 

aanbiedingen! 

 

 



 Klantportaal  

Bent u het wachtwoord van het klantportaal kwijt? Dan kunt u deze vanaf nu zelf wijzigen 

via:  

https://portal.animana.com 

Voorheen moesten wij vanuit de praktijk een link sturen om een nieuw wachtwoord aan te 

maken; dat kan nu niet meer.  

 

Aankoop Duitse koeien 

Houd bij aankoop van buitenlandse koeien (voornamelijk uit Duitsland!) rekening met 

mastitis kiemen die ze mee kunnen brengen. De kiem streptococcus Agalactiae komt in 

Nederland niet veel voor, maar kan na insleep snel verspreiden en zodoende zorgen voor 

uiergezondheidsproblemen en een oplopend bedrijfscelgetal.  

Het is de meest koegebonden bacterie van alle mastitisverwekkers. De bacterie komt in 

grote aantallen voor in de melk van besmette kwartieren en daardoor is het besmettelijk 

voor andere dieren. Het is mogelijk om een koemelkmonster (gemengd uit de vier 

kwartieren) te onderzoeken en de kiem zo aan te tonen. Wij adviseren dan ook om bij 

aangekochte koeien met verhoogd celgetal een melkmonster op de praktijk te brengen voor 

bacteriologisch onderzoek.  

Speur deze koeien zo spoedig mogelijk op om te voorkomen dat de besmetting zich uitbreidt 

over het bedrijf! 

Daarnaast is het verstandig om de aangekochte dieren ook op Mycoplasma te testen. Dit kan 

via een bloedmonster. 

 

 

Melkonderzoek in het weekend 

In verband met de kwaliteit van het aflezen van de bacteriologische onderzoeken van melk 

hebben wij besloten op vrijdag en in het weekend alleen nog melk in te zetten van koeien 

met klinische mastitis (Afwijkende melk)  Koeien met een verhoogd celgetal worden 

uiteraard nog steeds ingezet van maandag tot en met donderdag.  

Natuurlijk kunt u melkmonsters van celgetal koeien vrijdag bij ons brengen, we bewaren ze 

dan in de diepvries en zetten ze maandag in. 

 


