
 

Procpen langer aantoonbaar in melk 
Bij meerdere van onze veehouders is 
gebleken dat de procpen nog langer dan 
de wachttijd in de melk aan te tonen is 
met de Delvotest. Dopharma, de fabrikant, 
heeft hier inmiddels een onderzoek naar 
ingesteld.  
De waarde die de Delvotest aangeeft als te 
hoog is vijf keer zoveel als de toegestane 
waarde. Ook is er invloed van natuurlijke 
stoffen in de melk die ook positief testen 
met de test.  
Om dit probleem op te lossen wordt 
aangeraden de melk te verwarmen voor 
deze te testen. Het artikel met de uitleg en 
de onderzoeksresultaten is te vinden op 
www.dopharma.com.  
 
Acute mastitis bij warm weer 
Tijdens de warme dagen ligt ook het 
gevaar van acute mastitis op de loer. Bij 
de hogere temperaturen groeien de 
bacteriën sneller. Besteed dus extra 
aandacht aan de hygiëne op stal en zorg 
voor schone ligboxen.  
 
 
Laat uw melkmonsters onderzoeken 
Wij hebben op de praktijk de mogelijkheid 
om melkmonsters te onderzoeken. 
Hierdoor kan de mastitis problematiek op 
uw bedrijf gericht worden aangepakt en 
dit kan het antibiotica gebruik flink doen 
dalen. 

 
 

Nieuwsbrief juni 2016 
 
Sinds kort hebben we een nieuwe collega 
mogen verwelkomen, Johan Kerkhof. We 
hopen dat hij met veel plezier bij ons mag 
gaan werken! Hieronder stelt hij zich in 
het kort voor. 
 

 

Even voorstellen…. 

Hallo, mijn naam is Johan Kerkhof, ik ben 

afkomstig uit de Betuwe uit het mooie 

plaatsje Meteren. Opgroeiend tussen de 

schapen, geiten en koeien wist ik al van 

jongs af aan dat ik dierenarts wilde 

worden. Na de middelbare school ben ik 

dan ook direct begonnen met de opleiding 

Diergeneeskunde in het Belgische Gent. In 

2013 ben ik afgestudeerd. In deze periode 

was er in Nederland niet veel werk te 

vinden, dus ben ik in Duitsland aan de slag 

gegaan. Na ruim 2,5 jaar daar gewerkt te 

hebben als dierenarts, hoofdzakelijk in de 

herkauwers, kwam hier in deze praktijk 

deze prachtige kans voorbij. Ik heb dan 

ook niet lang na hoeven denken en wil 

deze mogelijkheid met beide handen 

aanpakken. Ik hoop op een plezierige 

samenwerking en misschien tot snel. 
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