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NIEUWSBRIEF JUNI 2022 

 
Kort nieuws 

 

 

 

 

Nieuw 
telefoonnummer 

0493-441032 

Sinds kort is er voor de 
herkauwers een direct 
telefoonnummer! Bel 0493- 
441032, om direct een 
rundvee assistente te spreken. 
Ook op het oude nummer zijn 
we nog gewoon bereikbaar, 
kies dan optie 2 in het keuze-
menu! 

 

Nieuw mail adres 
doorgeven bestellingen 

 

Let op, we hebben ook een 
nieuw email adres voor het 
doorgeven van bestellingen, 
mail uw bestelling naar 
apotheekrund@vc-someren.nl, 
dan wordt uw bestelling zo snel 
mogelijk klaar gezet. 

 

Openingstijden 
Herkauwerspraktijk VCS 

08:00 en 17:00 

Maandag t/m vrijdag is de 
praktijk telefonisch bereikbaar 
tussen 08:00 en 17:00. 
Medicijnen zijn ook buiten 
openingstijden af te halen uit 
de kast. Wegens onze 
planning zouden we het op 
prijs stellen als u visites voor 
half 10 doorbelt naar de 
praktijk. 

mailto:apotheekrund@vc-someren.nl
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Nieuwe Dierenarts 

Beste veehouders, 

Mijn naam is Robin Peters en sinds 1 juni ben ik het team 
van Herkauwerspraktijk VCS komen versterken. Ik ben 
opgegroeid in Angerlo (Gld.) waar mijn ouders en broer een 
biologisch melkveebedrijf hebben. Naast de melkkoeien 
hadden mijn twee broers en ik een diverse verzameling 
hobbydieren die allemaal één keer jongen mochten krijgen. 
Toch vond ik de koeien het leukst en stond ik al tijdens de 
studie elke zondagochtend koeien te scannen bij mijn 
ouders en opa/neefje in de stal. In 2019 ben ik afgestudeerd 
en na mijn studie heb ik 2,5 jaar als Herkauwersdierenarts 
in Limburg gewerkt. Daar heb ik gemerkt dat ik naast de 
bedrijfsbegeleiding van koeien ook voldoening haal uit de 
preventieve benadering van de geitenhouderij. Ik heb er zin 
in u en uw bedrijf te leren kennen en hoop op een prettige 
samenwerking. Tot snel!. 

Vliegenbestrijding 

 
Het is al volop warm weer geweest en op veel plekken zijn er weer vliegen. Goede 
vliegenbestrijding is van groot belang voor een optimale prestatie van uw dieren. Naast irritatie 
en onrust kunnen vliegen en knutten ook diverse ziekten (Blauwtong, Zomerwrang, 
Schmallenbergvirus) overbrengen. Daarom is vliegenbestrijding een belangrijke, maar toch 
dikwijls onderschatte beweidingsmaatregel. 

 

 

 

 

Auriplak® oorplaatjes. Effectief middel ter 
bestrijding van diverse soorten vliegen op 
rundvee. Voor een bescherming van 4 maanden 
tegen vliegen is één oorlabel voldoende, wilt u 
ook het risico op zomerwrang beperken, dan 
bevestigt u aan ieder oor één label. De 
oorplaatjes zijn zon- en regenbestendig. 

Spotinor® Pour-on : toegestaan bij melkkoeien 
Dit middel dat gebruikt kan worden voor de 
bestrijding en preventie van vliegen en luizen bij 
rundvee en voor teken, luizen, luisvliegen en 
myiasis bij het schaap. Nieuw aan deze 
toepassing is de lage dosering van 10 ml voor 
runderen. Wachttijden Rund: Vlees 17dg; Melk 
0dg. 

 



Nieuwsbrief Juni 2022 
 

 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgelet voor teken! 

Anaplasma – Weidekoorts – Tick Borne Fever 
 
Afgelopen week hebben we Weidekoorts(Anaplasma) aangetoond bij melkkoeien binnen onze 
praktijk. Dit is een via teken overdraagbare bacteriële infectie die zich in verschillende 
symptomen kan uiten. Het meest opvallende symptoom is koorts en een daling van de melkgift, 
maar ook verwerpen, hoest en zwelling van de achterpoten kunnen optreden. Dit komt doordat 
de bacterie zorgt voor een weerstandsverlaging via een infectie van de witte bloedcellen. Jonge 
runderen zijn minder vatbaar. 
Behandeling en preventie is lastig, maar de meest voor de hand liggende methode is om contact 
met teken te vermijden: laat de koeien niet in de buurt van een tekenvriendelijke omgeving 
grazen: hoog struikgewas en gras, bossen, heide etc. Zet de weideafrastering dus niet tegen het 
bos aan. 
Let op: ook mensen, geiten, paarden en verschillende andere diersoorten kunnen ziek worden 
door deze en andere ziekten die door teken overgedragen worden! 
 

 

 

Medicijnbestellingen: apotheekrund@vc-someren.nl 

Uw dierenartsen 

Stijn van de Voort - Iris Siemons - Stef Frenken – Robin Peters 

Tel:  0493 – 44 10 32 

Email: herkauwers@vc-someren.nl 

Website: www.vc-someren.nl 

 

Nieuw product 

Peniyet vet  
 
Verkrijgbaar in verpakkingen van 100ml en 250ml. 
Een 1e keus middel met brede registratie. 
Wachttijd vlees 6 dagen 
Wachttijd melk 4 dagen 
 
 

 


