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Het weer blijft een beetje kwakkelen deze winter. En 
de lage melkprijs helpt ook niet echt mee. Wij zijn 
benieuwd wat het quotum-loze tijdperk ons gaat 
brengen! 
 

   D I E R E N K L I N I E K  

A M S T E L , V E C H T  &  V E N E N  
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Strengere eisen PBB 
En groot gedeelte van onze veehouders  is deelnemer aan 
het PBB (Periodiek Bedrijfs Bezoek) en laat 4 keer per  jaar 
een controle uitvoeren. Per 1 januari 2015 zijn de eisen die 
Friesland Campina hieraan stelt strenger geworden.  
 
Zo is het niet meer mogelijk om buiten uw vaste maanden 
het PBB te laten uitvoeren. Kreeg u voorheen een herinner-
ing en het verzoek binnen 14 dgn alsnog PBB te laten doen, 
vanaf nu krijgt u direct een boete van €55 als het PBB te 
laat wordt uitgevoerd. Wordt vervolgens in de herstelpe-
riode die volgt van 4 weken alsnog geen PBB uitgevoerd, is 
melkweigering voor 15 dagen het gevolg. 
 
Wij willen u vragen tijdig contact op te nemen met de 
praktijk om uw PBB in te plannen, zeker als er ook nog an-
dere werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.  Dat 
geeft ons de mogelijkheid op tijd een geldig PBB-formulier 
in te sturen. 
U kunt uw  schema met vaste maanden vinden op Melkweb 
van Friesland Campina 
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Kortingsactie OrbeSeal 
Sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe richtlijnen voor het 
droogzetten van koeien. Bij het nieuwe droogzetten is het 
behandelen van bestaande infecties net zo belangrijk als 
het beschermen tegen nieuwe infecties tijdens de droog-
stand. Onze praktijk kan u van dienst zijn bij het succesvol 
selectief droogzetten. 
 
Behandelen én beschermen 
Bij het nieuwe droogzetten mag u uitsluitend antibioticum-
droogzetters inzetten bij  hoogcelgetalkoeien. Om hoog- én 
laagcelgetalkoeien te beschermen tegen nieuwe infecties 
tijdens de droogstand adviseren wij u een teat sealer te ge-
bruiken. Daarnaast is het belangrijk te werken aan een hoge 
weerstand en een lage infectiedruk. Zo loodst u uw koeien 
veilig door de droogstand. 
 
Graag laten we u voordelig kennismaken met OrbeSeal. De-
ze interne teat sealer kunt u alléén toepassen maar ook in 
combinatie met een antibioticumdroogzetter.  
Tot 1 april krijgt u 15% korting op elke verpakking (24, 60 of 
120 injectoren). 
Bij uw eerste bestelling krijgt u bovendien een instructie-
poster met een stappenplan voor het juist toedienen van 
OrbeSeal. 
 
Heeft u vragen over droogstandmanagement of wilt u we-
ten hoe wij u kunnen ondersteunen om uiergezondheid op 
peil te krijgen en te houden? Vraag ernaar bij een van onze 
rundveedierenartsen. 
 
 
 
 
 
 



 

Nieuw gezicht! 
Hallo allemaal! 
Ik ben Dianne Steen-Post (27 jaar) en zal vanaf april Liza vervangen tij-
dens haar zwangerschapsverlof. Komende tijd zal ik alvast op de maan-
dagen gaan meedraaien in de praktijk in Vinkeveen en neem ik de dien-
sten van Liza over.  
Tot april ben ik nog werkzaam als rundveedierenarts in dierenkliniek 
Den Ham, in het oosten van het land, waar ik na het afronden van  mijn 
studie met veel plezier aan de slag ben gegaan. Momenteel  woon in 
Utrecht. Oorspronkelijk kom ik uit Weesp, waar ik ben opgegroeid op 
een melkveebedrijf.  
Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan in dierenartsenpraktijk 
Amstel, Vecht en Venen. Ik hoop op een hele fijne samenwerking met u 
allen!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de praktijk 
Het product CaMg-tonicum zal vervangen worden door  
Ca-bolussen. Voordeel van een bolus is dat dieren zich niet  
kunnen verslikken en bovendien geeft een bolus geen nare 
smaak in de bek. U krijgt een gratis  pillenschieter om de bolus 
in te brengen. 
 
Inmiddels heeft u een uitnodiging ontvangen voor onze  
Boerenavond op 11 februari. Onderwerp is deze keer  
Waterkwaliteit. Spreker Joost de Veer zal u bijpraten over dit 
interessante en belangrijke onderwerp. Graag tot dan!  
 
Locatie: De Vijf Bogen, Baambrugge. Aanvang 20.00 uur 
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