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Nieuwsbrief januari 2020  
 
 
Geachte veehouder(ster), 

 

NoaberVets: 

Zoals u weet maakt onze praktijk deel uit van een samenwerkingsverband: de SDTA (Samenwerkende 

Dierenartsen Twente en Achterhoek). Voor ons is deze samenwerking erg prettig, we hebben goede 

contacten met collega’s in de buurt, doen samen nascholing en kunnen elkaar helpen indien nodig. 

Kortom “De betrokkenheid van het kleine en de Kennis van het grote”. Door gezamenlijke inkoop van 

medicijnen kunnen we concurreren met de grote ketens die in Nederland praktijken opkopen.  

SDTA heeft vanaf 2020 een nieuwe naam: NoaberVets. We hebben een nieuwe website: 

http://www.noabervets.nl, en willen door het verder professionaliseren van onze samenwerking de 

service aan onze klanten waar mogelijk verbeteren. 

 

Vertrek Gerdien 

 

Introductie Ruurd  

Gelukkig hebben we al snel een nieuwe dierenarts kunnen vinden. Per 1 maart gaat Ruurd 

Tigchelaar bij onze praktijk aan de slag. 

 

  

Velen van u hebben het waarschijnlijk al gehoord: ik ga over een paar maanden Dierenkliniek 

Oldenzaal – Losser verlaten en verhuizen naar Australië voor een nieuwe baan. 

Dit is een hele stap om te zetten en het heeft me ook heel wat hoofdbrekens gekost voordat ik 

deze knoop door kon hakken. Aan de ene kant vind ik het moeilijk om te vertrekken: Twente is 

erg goed voor mij geweest, ik voel me hier thuis en ben echt gehecht aan ‘mijn’ veehouders. 

Aan de andere kant voelt de regelgeving in Nederland steeds meer benauwend en trekt het me 

om te werken in een omgeving waar meer vrijheid is in het dierenartsenwerk.  

Ik wil graag u allen hartelijk bedanken voor alle gastvrijheid en vriendelijkheid die ik heb 

ervaren en voor het in mij gestelde vertrouwen, waardoor ik met veel plezier gewerkt heb de 

afgelopen jaren. De praktijk en klantenkring zijn voor mij als een warm bad geweest en ik zal de 

gemoedelijkheid hier echt missen. Maar ik kijk er ook naar uit om deze nieuwe uitdaging aan te 

gaan.  

 

Graag wil ik mij bij deze aan jullie voorstellen. Ik ben Ruurd Tigchelaar, 36 jaar oud en woon 

samen met mijn partner Annemiek (ook dierenarts) en onze dochter Anne in Bruchterveld.   

De afgelopen 10 jaar heb ik gewerkt bij Dierenkliniek Vechtdal te Hardenberg.  

Hier begeleidde en behandelde ik voornamelijk melkvee en vleeskalveren, hetgeen ik graag wil 

voortzetten bij de Dierenkliniek Oldenzaal-Losser. Ik heb er veel zin in om samen met jullie te 

werken aan een goede diergezondheid en bedrijfsresultaten.  

We willen graag gaan wonen in de omgeving Denekamp. Wellicht kan een van jullie ons tips geven 

voor een tijdelijke woonruimte? 

Naast het zijn van dierenarts ben ik graag in en om het huis bezig.  

Momenteel heb ik enkele geiten en kippen. En de afgelopen jaren had ik  

drachtige pinken van mijn buurman op stal staan. Daarnaast ben ik druk  

met aardappelveredeling, oftewel het kweken van nieuwe aardappel rassen.  

Dit was mijn omschrijving in een vogelvlucht. Voor een uitgebreide versie  

spreken we elkaar op jullie bedrijf. 

Tot gauw,  Ruurd  
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Agenda: 

Om in de agenda te zetten: vrijdagmiddag 6 maart is er een borrel op de praktijk in Losser voor 

veehouders die persoonlijk afscheid willen nemen van Gerdien. Tevens is er de gelegenheid om kennis 

te maken met Ruurd. 

Dinsdagavond 3 maart is er een ‘boeren-avond’ bij zalencentrum Ensink. Hierbij worden 2 

aandoeningen van melkvee uitvoerig besproken: klauwgezondheid en ketose in relatie tot 

duurzaamheid. Ook hierbij is er gelegenheid om zowel Gerdien als Ruurd te spreken. U zult hiervoor 

nog een uitnodiging met aanmeldformulier ontvangen. 

 

Gezondheidsplan, behandelplan en Koekompas 

Melkveehouders die afgelopen jaar een KoeKompas hebben laten opstellen, hoeven dit jaar (zoals 

het nu lijkt)  geen gezondheidsplan te laten maken. Het behandelplan blijft wel een verplichting. 

Dat willen we nu meer standaardiseren en op de praktijk voor u in orde maken, waarna u dit plan op 

veeonline kunt ondertekenen. 

Voor vleesvee en jongvee houders geldt dit niet, deze veehouders hebben geen KoeKompas laten 

doen en moeten nog net als vorig jaar een gezondheidsplan laten opstellen. 

Het afgelopen kwartaal bent u en zijn wij bijzonder druk geweest met het invullen van uw 

KoeKompas. Voor sommigen van u een extra stimulans om knelpunten in kaart te brengen en waar 

mogelijk verbeteringen door te voeren, maar voor anderen een onaangename bemoeienis met zorgen 

over de gevolgen en over de privacy ten aanzien van de gegevens. Het moge duidelijk zijn, dat ook 

wij ons daar zorgen over maken en ook wij zijn geen dierenarts geworden voor nog meer 

administratieve werkzaamheden. Gelukkig is met het invullen van Koekompas tevens voldaan aan het 

PBB en kan “Koe-Alert” met het stroomschema worden besproken tijdens een 

Bedrijfs(Begeleidings)Bezoek. Hiermee proberen we uw melkveebedrijf op een voor u eenvoudige en 

correcte manier te laten voldoen aan alle eisen van “Koe-Monitor”. 

Vergeet niet uw koekompas digitaal te ondertekenen! 

 

IBR:  

Er is een ernstige uitbraak geweest binnen de buurtpraktijk DAP NOT. Deze uitbraak heeft langere 

tijd gevolgen voor het melkveebedrijf en bedrijven in de buurt. Dit is voor u en ons geen reden voor 

paniek, maar wel voor alertheid: zorg voor een goede ‘Bio-Security’. Laat verwerpers onderzoeken. 

Laat van dieren met koorts zonder direct aanwijsbare oorzaak een neusswab nemen voor 

virusonderzoek; zeker bij dieren met neusuitvloeiing. 

 

Apotheek: 

 Avuloxil: er bestaat een mogelijkheid dat deze belangrijke mastitis injector voor kortere of 

langere tijd niet leverbaar is. Uiteraard proberen we hier een vervangende injector voor te 

vinden. 

 Catosal: velen van u kennen dit product reeds, maar nog even ter aanvulling: te gebruiken op 

álle momenten waarop uw koeien/kalveren meer energie kunnen gebruiken (kalverdiarree, 

(slepende) melkziekte, lebmaag draaiingen, nageboortes, etc.). 

 

 
Met vriendelijke groet, 
Team rundveedierenartsen Dierenkliniek Oldenzaal-Losser  
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