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Cursus kalveropfok voor vrouwen (en mannen..)!
Kalfjes vormen de basis voor uw toekomstige melkveestapel. Het doel is een gezonde en goed
presterende melkkoe met een lange levensduur. Een goede jongvee-opfok is hiervoor cruciaal!
Op veel bedrijven is er op het gebied van jongvee-opfok nog winst te behalen. Misschien niet
direct zichtbaar, maar dit levert u uiteindelijk meer geld op.
Daarom zal Dierenartsenpraktijk Tweestromenland in samenwerking met kalveropfokspecialist
Fried Hoes van Nutrifeed een cursus kalveropfok organiseren. Deze cursus is speciaal bedoeld
voor die mensen die verantwoordelijk zijn voor de kalveropfok. Op veel bedrijven zijn dit de
vrouwen en zij worden speciaal voor deze cursus uitgenodigd! Maar ook de mannen zijn
natuurlijk van harte welkom.
De cursus zal bestaan uit 3 dagdelen van 2-2½ uur; 1x theorie en 2x een bedrijfsbezoek bij een
van de deelnemers. We zullen aandacht besteden aan zorg rondom het afkalven,
biestvoorziening, voeding, huisvesting en dierziekten. Tijdens het bedrijfsbezoek zullen we kijken
hoe de theorie in praktijk gebracht wordt. Daarnaast zullen we kijken waar verbeterpunten
mogelijk zijn. Op deze manier kunt u veel van collega’s leren!
In overleg met de deelnemers zullen we definitieve data in januari en februari 2015 vaststellen.
De cursus zal doorgaan bij een minimum van 6 deelnemers en we zullen maximaal 10
deelnemers per cursusronde accepteren. Kosten zijn €60,- per deelnemer (inclusief
cursusmateriaal).
U kunt zich aanmelden bij uw dierenarts of door een mailtje te sturen naar
dap.wijchen@daptweestromenland.nl. Wilt u hierin aangeven of u een voorkeur heeft voor de
middag of de avond voor de cursus en welke dagen evt. handig zijn voor het volgen van de
cursus?
Pijnstilling na onthoornen
Het onthoornen van kalfjes dient wettelijk gezien altijd plaats te vinden onder lokale verdoving. De
VWA voert hierop regelmatig controles uit. Wat niet wettelijk verplicht is, maar wel dringend wordt
geadviseerd is het standaard gebruik van pijnstilling rondom het onthoornen die 3 dagen werken
(bijvoorbeeld Novem). Onderzoek heeft aangetoond dat de kalfjes met pijnstilling veel minder last
hebben van de onthoornwond en daardoor beter vreten, drinken en dus groeien! Veel
veehouders in onze praktijk passen dit inmiddels standaard toe. Ons advies is aan alle
veehouders om dit standaard te (laten) doen!

Bedrijfsgezondheids- en behandelplan
In de eerste maanden van 2015 zal op de meeste bedrijven het bedrijfsgezondheids- en
behandelplan weer moeten worden geëvalueerd. Wij zullen proberen regelmatig te controleren of
iedereen op tijd is, maar het is uw eigen verantwoordelijkheid dat het op tijd gebeurt. Zorg ervoor
dat u actuele cijfers bij de hand heeft, zodat het invullen snel kan gebeuren. Daarnaast kan het
zinvol zijn om ook uw voervoorlichter uit te nodigen bij het opstellen van een gezondheidsplan.
Het kan namelijk zinvol zijn om met al uw vaste adviseurs gezamenlijk de huidige situatie en evt.
verbeterpunten van uw bedrijf te bespreken. Meerdere adviseurs weten meer en het is fijn als de
neuzen dezelfde kant op staan zodat u geen tegenstrijdige adviezen krijgt.

Klein nieuws
Per 1 januari zal David een dag extra in de praktijk komen werken. Zijn werkdagen zullen
woensdag, donderdag en vrijdag worden.
Per 1 januari zullen de weekenddiensten voor herkauwers veranderen. Deze diensten zullen dan
worden uitgevoerd door Jos en David in samenwerking met herkauwerdierenartsen van DC de
Overlaet uit Oss. Doordeweeks zal voorlopig alles bij het oude blijven. Wij zijn benieuwd naar uw
ervaringen!
BVD & IBR
Er ontstaat landelijk steeds meer aandacht voor de bestrijding van BVD & IBR. In het nieuwe
Focus van Friesland Campina zal de ziektestatus voor BVD en IBR een belangrijke plaats
innemen. De kans is groot dat de bestrijding van BVD en IBR over een aantal jaar verplicht gaat
worden. Daarom, en omdat deze ziektes nog steeds sluipmoordenaars zijn die veel kosten
kunnen veroorzaken, is het verstandig nu vast maatregelen te nemen. De eerste stap kan zijn om
d.m.v. een Quickscan uw huidige bedrijfssituatie in kaart te brengen. De kosten hiervoor zijn
relatief klein en het geeft u veel informatie over de status op uw bedrijf en hoe u deze ziektes kunt
aanpakken op uw bedrijf.

