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Buitendienst ‘on

the road’

Samen werken aan diergezondheid. Dat is de missie van de GD. Daarom zijn de 16 buitendienstmedewerkers van de
GD rechtstreeks bereikbaar voor melkveehouders. Ze krijgen te maken met allerlei vragen.

Nico
Konijn

Lammert de Vries

Jan Strampel

Nico
Konijn

Walter
Schouten

Sabine
Tijs
Anton
Gosselink

Chantal
Winterman Schrijver

Anita Wolthuis Bronsvoort
Walter
Schouten

Sietske
Zantinge

Chris Raatgever
Petra Reijnen
Leonie Noordam

Heleen
Worm

Toine van Erp
Theo Scheepens
Theo Scheepens
Hans
Miltenburg
Toine
van Erp

toine van erp
“De laatste tijd krijg ik veel vragen van melkveehouders die een
keuze moeten maken bij vervanging of uitbreiding van de huisvesting voor jonge kalveren. Er is een groot aanbod van huisvestingsystemen voor kalveren tot een leeftijd van ongeveer twee maanden.
Voorop staat dat het gekozen systeem op het bedrijf en vooral ook
bij de veehouder moet passen. Binnenhuisvesting voor de jongste
kalveren heeft met name in de winterperiode de voorkeur. Een kalf
dat nog niet kan herkauwen heeft een minimale omgevingstemperatuur van circa 15
graden nodig. Beneden de 15 graden gebruikt het kalf een groot deel van de energie
uit het rantsoen om zich warm te houden: het houdt dan nauwelijks energie over om te
groeien. Voor een succesvolle buitenhuisvesting is ten minste een goed verlichte en uit
de wind liggende standplaats voor de hokken nodig. Houd de ligplaatsen goed droog en
voorzie ze van een dikke laag strooisel om de effecten van lage temperaturen enigszins
te compenseren.”
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“Op verzoek
van een
dierenartsenpraktijk ben
ik laatst naar
een bedrijf
geweest om de veehouder voor
te lichten over BVD. Het bedrijf
heeft een grote moderne loopstal
waar meer dan 300 koeien worden
gemolken. De dieren zijn in goede
conditie en worden ook goed verzorgd. De veehouder had tankmelk
ingestuurd, het GD-lab toonde
hierin BVD-virus aan. Als er virus
in de tankmelk wordt aangetoond,
dan wil dat zeggen dat op het
moment van monstername een of
meerdere dieren op het bedrijf lopen die virus uitscheiden. Tijdens
ons gesprek vertelde de veehouder dat hij ook al geruime tijd
een ongunstige uitslag heeft op
Salmonella Tankmelk Onverdacht.
Ik vertelde hem dat BVD hier ook
een rol bij kan spelen. Een infectie met BVD verlaagt namelijk de
weerstand van runderen, daardoor
kan een salmonella-infectie makkelijk toeslaan. De veehouder gaat
nu samen met zijn dierenarts BVD
en salmonella aanpakken op zijn
bedrijf.”

Ook een vraag?
Ook een vraag? Kijk op
www.gddiergezondheid.nl/contact
voor meer informatie en voor de
buitendienstmedewerker bij u in
de regio!
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