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BEDRIJFSGEZONDHEIDSPLAN EN -BEHANDELPLAN
Bij de meeste van u zijn de nieuwe bedrijfsgezondheidsplannen en
bedrijfsbehandelplannen weer gemaakt in de afgelopen maanden. Ons verzoek is,
voor zover u dit nog niet heeft gedaan, om zowel het gezondheidsplan als het
behandelplan te ondertekenen in VeeOnline. Regelmatig zien we dat één van beide
per ongeluk wordt vergeten.
KEXXTONE
Om slepende melkziekte (ketose) te voorkomen is er, naast de gebruikelijke
managementmaatregelen, een product op de markt: Kexxtone. Deze bolus moet 3-4
weken voor afkalven worden toegediend en zorgt dan zo’n 3 maanden lang voor een
verschuiving in de pensflora, waardoor de koe meer energie tot haar beschikking
krijgt. Deze bolus is vooral bedoeld voor koeien die een vergroot risico op ketose
hebben, dus bijv. vette koeien, koeien die drachtig zijn van een tweeling of koeien die
in een vorige lactatie al eens een lebmaagverdraaiing of ketose hadden.
Als u vòòr 30 april 2018 minimaal 10 Kexxtone bolussen bestelt, ontvangt u een
gratis kalverdekje.

IMRESTOR
Imrestor is een nieuw product in onze praktijk dat de afweer van de koe rondom
afkalven bevordert. Het is een uniek product, omdat het de witte bloedcellen van de
koe stimuleert. Imrestor is geen vaccin en geen antibioticum. Daarom heeft het ook
geen wachttijd voor vlees of melk, en telt het niet mee voor de dierdagdosering. U
mag het product zelf onderhuids toedienen, 7 dagen voor de verwachte kalfdatum en
nogmaals binnen 24 uur na afkalven. Het middel verkleint het risico op mastitis na
afkalven en heeft een gunstig effect op de vruchtbaarheid doordat behandelde
koeien beter opschonen.

IBR EN BVD
Per 1 april is de landelijke aanpak van IBR en BVD op melkleverende bedrijven
ingegaan. Alle melkveehouders hebben voor zowel IBR als BVD een ‘route’ gekozen.
Indien u voor IBR de ‘route vaccinatie’ heeft gekozen, denkt u dan tijdig aan het
maken van een afspraak voor het inenten van uw koppel? Alle dieren vanaf een
leeftijd van 3 maanden moeten geënt worden. Deze enting moet uiterlijk vòòr 30
juni gedaan en geregistreerd zijn.

