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LOGBOEKEN
We zijn van plan om de logboeken van de door u bestelde diergeneesmiddelen, die u
afhaalt op de praktijk, voortaan via de mail te versturen. Op die manier heeft u het
logboek direct in uw digitale boekhouding. Mocht u deze logboeken liever geprint
blijven ontvangen, neem dan contact met ons op (0546-621489 of
info@daptubbergen.nl).
HOORNLOZE KALVEREN
Sinds enkele jaren wordt er door de KI-organisaties sperma verkocht van genetisch
hoornloze stieren. Deze stieren kunnen het dominante gen voor hoornloosheid enkel
bij zich dragen. Op de stierkaart staat dan na de naam van de stier een P vermeld.
50% van de nakomelingen van zo’n stier is hoornloos. Ze kunnen het gen ook
dubbel (naam met PP) bij zich dragen, waardoor 100% van hun nakomelingen
hoornloos is. Deze genetisch hoornloze kalveren hoeven daarom niet te worden
onthoornd. Wilt u met ons letten op de aan- of afwezigheid van hoorntjes bij de
kalveren die ter onthoorning worden aangeboden? Dan hoeven de hoornloze dieren
namelijk geen sedatie te ondergaan. Uiteraard worden ze wel gecontroleerd op
bijspenen en navelafwijkingen.
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Paulien de Weerd. (UDN: 999595) Ik ben geboren en getogen op het
Groninger platteland en na een leuke en leerzame studietijd in Utrecht heb ik dit jaar
mijn dierenartsendiploma in ontvangst mogen nemen. Ik werk sinds november bij
dierenartsenpraktijk Tubbergen. Sommige van u heb ik inmiddels ontmoet. Voor de
rest geldt dat ik u hoop te ontmoeten in de komende tijd, op uw bedrijf, of bij het
gezelschapsdierenspreekuur.
Graag tot ziens!
Groeten Paulien de Weerd
EEN-OP-EEN RELATIE
Na het vertrek van Sebastian heeft Paulien zijn één-op-één relaties overgenomen.
De veehouders die dit betreft, hebben hier al een e-mailbericht over ontvangen via
het ‘InfoRund’ systeem. Wilt u, indien u dan niet al gedaan heeft, de overeenkomst
bevestigen in het systeem? Voor de veehouders die een één-op-één relatie met Paul
of Bernadette hebben ondertekend, is Paulien automatisch toegevoegd aan de
overeenkomst als vervangend dierenarts. Zij hoeven dus niet opnieuw te
ondertekenen.

