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Reden bedrijfsbezoek en vraagstelling
Is er een test beschikbaar geeft die meer duidelijkheid geeft?
Ziektegeschiedenis
§ Er zijn geen klinische verschijnselen van Salmonella bekend. Sinds oktober 2016 zijn er
voortdurend ongunstige tankuitslagen bij Qlip en GD. Uitzondering hierop is een gunstige uitslag
in april 2018 (GD).
Bedrijfsvoering
§ Het bedrijf heeft 45,4 ha. grasland en 8,8 ha mais. De intensiteit is ca 14500 kg melk per ha.
§ Er zijn op het moment van bezoek 48 stuks jongvee en 100 melk- en kalfkoeien.
§ Er worden vnl. Brown Swiss stieren gebruikt. Er is dit jaar een stier aangekocht in Duitsland. Die is
twee keer getest op salmonella.
§ De melkproductie ligt op 7766 liter per koe per jaar met 4,31% vet en 3,61% eiwit.
§ Er is weidegang met omweiden om de 5 dagen en er wordt vers gras op stal gevoerd.
§ Graskuil wordt bewaard in een goed afwaterende sleufsilo (1e en 2e snede over elkaar en 3e en
4e snede over elkaar). Er is nog een kleine voorraad mais waar nu niet van gevoerd wordt. Ook
wordt op dit moment geen graskuil gevoerd. Voor de eerste silo staat wat water, verder komen op
het erf geen ernstige onregelmatigheden in de verharding voor waarin water blijft staan.
§ De koeien worden gemolken in zij aan zij melkstal zonder rubber op de vloer. De melktijd is ca.
1,5 uur per keer.
§ Er wordt in door de loonwerker ingekuild met de hakselaar. Drijfmest wordt in het voorjaar in eigen
beheer uitgereden met de zodebemester.
§ Er zijn er 3 pony’s, 3 katten en een hond.
§ Het bedrijf heeft paratbc status A en is vrij van BVD.
§ Het bedrijf levert alle melk aan DEF en er is een zorgboerderij waarbij 2 mensen begeleid worden.
Er wordt geen verse ongekookte melk uit de tank gedronken.
Bevindingen op het bedrijf
§ Kalveren worden na de geboorte gemiddeld na 6 uur bij de moeder weggehaald. Ze komen
vervolgens in iglo’s buiten. Er is geen ruimtelijke scheiding tussen aan te houden kalveren en af te
voeren kalveren. De kalverkoopman haalt de af te voeren kalveren uit de eenlingboxen.
§ De pasgeboren kalveren krijgen z.s.m. 2 liter biest en binnen 24 uur nog eens 2 liter (zo veel
mogelijk van de eigen moeder). Biest wordt de eerste drie dagen verstrekt. Daarna gaan de
kalveren over op kunstmelk (Prominend super), een product met magere melkpoeder, 19% vet en
23 % RE. Ze worden opgebouwd naar 6 liter met c.a.160 gram poeder per liter aangemaakte melk
(rond 1 kg poeder per dag). Na 70 dagen wordt de melkgift afgebouwd.
§ Er wordt geen mastitis- en/of antibioticamelk gevoerd.
§ De kalveren drinken uit speenemmers. Ze worden niet na iedere voerbeurt schoongemaakt.
§ De kalveren krijgen vanaf een week water en vanaf vier weken melkveebrok en hooi.
§ De kalveren in de eenlingboxen zijn wisselend ontwikkeld en bevleesd.
§ De kalveren blijven ca 10 weken in de iglo’s en komen daarna op stro tot een leeftijd van een half
jaar.
§ De iglo’s worden na ieder kalf uitgemest, uitgespoten en ontsmet.
§ In het strohok krijgen de kalveren naast grof hooi weidebrok van het melkvee. De eiwitvoorziening
is hier krap.
§ De jongste kalveren in het strohok zijn iets schraal en ruw in het haar, de anderen kleuren goed,
en groeien goed door.
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Kalveren worden als groep verplaatst. Het leeftijdsverschil in de groepen is meer dan 3 weken. De
strohokken worden na verplaatsing van de kalveren leeggehaald en schoongespoten.
Rond 6 maanden komen de kalveren in de jongveestal op roosters met ligboxen.
Er wordt op stal graskuil verstrekt en tot c.a. 9 maanden 1 kg melkveebrok. De pinken krijgen
geen restvoer van de melkkoeien. Op dit moment lopen de oudere pinken buiten. Er worden geen
mineralen aan het jongvee verstrekt.
De oudere kalveren en de pinken groeien goed door en hebben een goede conditie.
Er komt bij het jongvee Mortellaro voor.
In de jongveestal is een hogedruk watersysteem. In een strohok is een waterbakje verroest.
Er wordt goed voor gewaakt om met schone laarzen naar de kalverafdeling en de jongveeafdeling
te gaan. De laarzen kunnen alleen schoongespoten worden in de melkstal.
Drachtige vaarzen komen 3-4 weken voor de verwachte kalfdatum (als ze beginnen op te uieren)
bij de droge koeien. Droge koeien komen een week voor het afkalven bij de mekkoeien
De droge koeien lopen met de oudere pinken buiten. Ze kunnen ook binnenkomen. Ze krijgen op
dit moment alleen weidegras en vers gras op stal, geen droogstandsmineralen en brok.
De conditie van de droge koeien is met gemiddeld 3,5 goed (met een geringe spreiding), de kleur
is goed en de pensvulling redelijk. De mest is over het algemeen goed verteerd.
80% kalft af in een afkalfstal, die ook als ziekenstal gebruikt wordt.
De afkalfstal wordt twee keer per jaar uitgemest en schoongespoten. Bij iedere kalfkoe wordt er
ingestrooid met een dikke laag schoon stro.
Tussen de melkkoeien en het drachtige jongvee en droge koeien is niet direct contact: tussen
beide groepen is een roosterloos deel van de stal niet in gebruik.
De koeien in de afkalfstal krijgen het rantsoen van de melkkoeien. Ze gaan als ze gezond zijn snel
over naar de melkkoeien.
Het melkveerantsoen bestaat uit weidegras en vers gras op stal. Momenteel wordt geen mais
gevoerd. Twee soorten krachtvoer, een energie-weidebrok en een eiwitcorrectiebrok, worden
gevoerd in krachtvoerboxen. Er wordt niet apart een mineralenmengsel gevoerd.
De watervoorziening met lagedruk leiding- en voorkoelerwater met RVS drinkbakken in de
melkveekoppel, hoge druk leidingwater met sneldrinkers voor het overige vee en waterbakken in
de weide is goed geregeld. De drinkbakken zijn schoon, Er is een voorraadvat voor
voorkoelerwater dat lichtdoorlatend is: kans op vorming van bioflim.
Er loopt een koppel goede Brown Swiss kruisling melkkoeien met een iets wisselende conditie.
Door veel uitval vanaf de nazomer van 2020 zijn er nogal wat minder goede koeien blijven lopen.
Momenteel normaliseert de situatie.
De pensvulling is redelijk. Er lopen nauwelijks koeien gevoelig. De mest is aan de dunne kant,
maar goed verteerd (geen matjesvorming), wel wat zetmeelresten). De hygiëne score is redelijk.
Er zijn tot 140 dagen in lactatie 2 dieren met vet<eiwit en 3 dieren met de combinatie van vet<4%
en eiwit<3,20%, wijzend op resp. klinische en subklinische pensverzuring. Er zijn enkele
ketoseattenties.
Het melkureum is momenteel 20, spreiding over het jaar 20-32.
De klauwgezondheid is redelijk. De veehouder bekapt de koeien zelf twee keer per jaar en op het
moment dat ze gevoelig lopen. Meest voorkomende diagnoses: Mortellaro en witte lijn defect.
Het tankcelgetal is te hoog met veel nieuwe attenties. De slotgatconditie is volgens de veehouder
goed. Het afnamemoment van de melkapparaten is bij ca. 500 ml/min.
De veerijder komt niet in de stal.
In de tweede week van februari wordt al het grasland bemest met de sleepslang met 30 m3
drijfmest verdund met ca. 20% water. Na de volgende drijfmestgiften worden de weidepercelen en
de percelen voor zomerstalvoedering na zodebemesten zoveel mogelijk eerst een keer gemaaid
voor inkuilen.
De vogelwerende maatregelen zijn niet afdoende. Er is geen vogelgaas en de deuren staan open.
Overlast van spreeuwen in de stal en bij de maiskuil.
Er is geen overlast van ratten en muizen. Er wordt preventief aas geplaatst.
In de stal kruisen de melkkoeien bij het melken niet en er is in de stal en op het erf geen kruising
van mest- en voerlijn. Ook bij het zodebemesten zijn mest en voerlijn gescheiden.
Er is geen leverbothistorie op het bedrijf. Een leverbotonderzoek in de melktank in november 2020
was gunstig.
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Uitgevoerd laboratorium onderzoek
Tabel 1: Overzicht uitgevoerd laboratoriumonderzoek.

Type
monster
Individueel
melk
Serum
Mest
Serum
Individueel
melk
Individueel
melk
Serum

Lab

Aantal
Aantal
Datum
Autorisatie
monsters
monsters
monstername datum
onderzocht positief

GD 19-jul-17

25-jul-17

95

17

GD 12-dec-17
GD 31-jan-18
GD 02-aug-18

22-dec-17
07-feb-18
07-aug-18

15
13
9

1
0
8

GD 21-jun-19

05-jul-19

91

70

GD 29-jan-20

14-feb-20

98

47

GD 04-feb-20

11-feb-20

2

0

Mest
GD 26-feb-20
Individueel
GD 26-apr-21
melk
Mest
GD 07-jun-21

04-mrt-20

45

0

07-mei-21

94

13

11-jun-21

13

0

Tabel 2: Overzicht van dieren die nog op het bedrijf aanwezig zijn en één of meerdere een
positieve uitslag(en) op antistoffen hadden en bijbehorend advies.
id

werknr gebd

aantalpos

20170721 20171216 20180802 20190625 20200131 20210429 20210520 Advies

NL 496257270 5727

25-jun-09

1

N

N

P

N

NL 531057621 5762

05-sep-09 3

N

P

P

P

NL 727558699 5869

10-feb-11

1

N

P

N

NL 727559250 5925

05-okt-11

1

N

P

NL 545459468 5946

11-feb-12

2

N

P

P

N

NL 545459792 5979

03-jul-12

2

P

P

N

NL 545460129 6012

29-nov-12 1

P

N

N

NL 545460136 6013

28-dec-12 2

N

P

P

N

NL 883860371 6037

25-mei-13 2

N

P

P

NL 883860458 6045

14-jul-13

2

P

P

N

N

NL 883860542 6054

12-aug-13 3

N

P

P

P

NL 883860744 6074

18-okt-13

3

N

P

P

NL 883861088 6108

10-feb-14

1

N

P

N

N

NL 917461284 6128

22-jun-14

3

N

P

P

P

NL 917461361 6136

01-aug-14 2

N

P

P

N

NL 917461378 6137

02-aug-14 1

N

P

N

NL 917461479 6147

20-sep-14 2

N

P

P

N

NL 917461772 6177

29-dec-14 5

P

P

P

NL 917461897 6189

05-feb-15

1

N

P

N

N

NL 917461905 6190

05-feb-15

1

N

P

N

N

NL 917461950 6195

20-apr-15

1

N

P

N

N

NL 759062069 6206

27-mei-15 1

N

P

N

N

N

N

P

afvoer

N

N

afvoer
P

afvoer

afvoer

P

afvoer
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id

werknr gebd

aantalpos

20170721 20171216 2E+07

20190625 20200131 20210429 20210520 Advies

NL 759062160 6216

05-aug-15 2

N

P

P

N

NL 759062191 6219

23-aug-15 2

N

P

P

N

NL 759062254 6225

30-aug-15 2

N

P

P

N

NL 759062317 6231

13-sep-15 2

N

P

P

N

NL 759062425 6242

31-okt-15

3

P

P

P

NL 759062672 6267

02-jan-16

1

N

P

NL 759062829 6282

06-feb-16

1

P

N

N

NL 939663028 6302

09-mei-16 3

P

P

P

NL 939663004 6300

10-mei-16 2

P

P

N

NL 939663073 6307

23-mei-16 1

P

N

N

NL 939663167 6316

04-aug-16 1

P

N

N

NL 939663174 6317

04-aug-16 3

P

P

P

NL 939663143 6314

06-aug-16 1

P

N

N

NL 939663150 6315

06-aug-16 2

P

P

N

NL 939663314 6331

20-okt-16

P

N

N

NL 939663446 6344

22-nov-16 1

P

N

NL 939663624 6362

07-jan-17

1

N

N

NL 939663631 6363

07-jan-17

2

P

P

NL 939663693 6369

30-jan-17

1

P

N

N

NL 939663701 6370

30-jan-17

2

P

P

N

NL 939663763 6376

15-feb-17

1

P

N

N

NL 939663802 6380

16-mrt-17 1

P

N

N

NL 664563934 6393

06-apr-17

3

P

P

P

NL 664564007 6400

21-mei-17 1

P

N

N

NL 664564021 6402

26-jun-17

1

P

N

NL 664564153 6415

12-sep-17 1

P

N

NL 664564160 6416

12-sep-17 1

P

NL 664564317 6431

14-dec-17 1

P

NL 664564557 6455

03-mrt-18 1

P

§
§
§
§

§
§
§

1

P

afvoer
N

afvoer

afvoer

afvoer

afvoer

Er is een maatwerkaanpak aangevraagd op grond van de voortdurend
ongunstige tankuitslagen.
Op basis van de beschikbare uitslagen van GD (zie tabel 1 en 2) is een analyse gemaakt.
Er zijn tot nu toe door mestkweek geen actieve dragers aangetoond.
Er zijn 10 dieren op het bedrijf aanwezig die 2 keer of vaker met een interval van meer dan een
half jaar achter elkaar antistoffen tegen salmonella in de melk hebben en bij het laatste onderzoek
positief zijn getest. Deze dieren zijn sterk verdacht van latent dragerschap. (Zie tabel 2, rood
gearceerd).
Er zijn 3 dieren (3 vaarzen) op het bedrijf aanwezig die bij de laatste keer dat ze onderzocht zijn
voor de eerste keer positief in melk of bloed waren. Van deze dieren is mestonderzoek uitgevoerd,
waarbij geen salmonella is aangetoond.
Er zijn 59 dieren op het bedrijf die nog nooit onderzocht zijn op antistoffen van salmonella in melk
of bloed. 10 dieren zijn ouder dan 2 jaar, de rest is jonger dan 2 jaar.
De ongunstige tankuitslagen en het individuele melkonderzoek van 2021 geven aan dat er nog
steeds besmetting van salmonella is op het bedrijf en een grote kans dat er voortdurend dieren
met de bacterie in contact komen, met als gevolg reactie van het immuunapparaat. Daarbij
ontstaan waarschijnlijk ook nog nieuwe dragers.
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Er is tot nu toe niet steeds een volledig bloedonderzoek van jongvee uitgevoerd, zodat niet in
beeld is in hoeverre salmonella zich daar verspreid heeft.
We hebben te maken met een melkveebedrijf waar het management op een goed niveau ligt.
Er zijn verbeterpunten. De intentie om op die punten te optimaliseren is aanwezig.
Hiertoe volgen nu adviezen, gegroepeerd in een aantal onderdelen.

Adviezen
Ondergetekende adviseert op korte termijn te starten met de uitvoering van maatregelen die zijn
aangemerkt met een !!.
§ Het is aan de veehouder om iets met de gegeven adviezen te doen.
§ De eerste groep adviezen is gericht op preventieve maatregelen: vergroten van de
weerbaarheid van de leeftijdsgroepen en maatregelen om verspreiding van salmonella
tussen de diverse leeftijdsgroepen en insleep van een nieuwe salmonella-infectie te
voorkomen. De tweede groep adviezen is gericht op het opsporen en afvoeren van dragers.
Maatregelen om infectie van de mens te voorkomen
§ !! Bespreek met de zorgcliënten het belang van handen wassen en schoon werken. Bespreek
daarnaast met hen het belang van schone bedrijfskleding, laarzen schoonmaken, vaste
looproutes en werken van jong naar oud.
Behandeling en isolatie van runderen met verschijnselen van salmonellose
§ Is door het ontbreken van klinische verschijnselen van salmonella niet van toepassing.
Insleep
§ !! Laat de kalverkoopman niet toe in de stal zonder bedrijfskleding. Nog beter: zorg voor een
verrijdbare eenlingbox voor de af te voeren kalveren die buiten neergezet wordt.
§ !! Er wordt zo nu een dan een stier aangekocht, terwijl het bedrijf verder gesloten is. Koop de stier
bij voorkeur van een bedrijf met salmonella onverdachtstatus of N1 bedrijf.
Afkalven
§ Probeer alle koeien af te laten kalven in de afkalfstal.
§ !! Gebruik een aparte afdeling voor zieke koeien.
§ Het is belangrijk dat de afkalfstal bij iedere geboorte ingestrooid wordt met een dikke laag schoon
stro. Reinig en ontsmet de afkalfstal enkele keren per jaar
§ !! Scheer of brand de uiers zodat koeien met schonere uiers afkalven (minder kans op overdracht
salmonella) en gunstig voor de uiergezondheid.
Kalveren en pinken
§ Bedenk dat de droogstandsvoeding grote invloed heeft op de vitaliteit van het kalf en de
opnamecapaciteit van de darm van het kalf om voedingsstoffen (ook antistoffen) op te nemen.
Ook het gehalte aan antistoffen en groeifactoren en de kwaliteit van de eiwitten in de biest zijn
beter bij in de droogstand goed gevoerde koeien.
§ !! Geef de kalveren de eerste keer minstens 3 liter biest en de eerste 24 uur minstens 6 liter biest.
§ !! Spoel al het drinkgerei na elke drinkbeurt om met heet water en doe dat 2x per week met heet
water en reinigingsmiddel van de melkmachine. Bacteriële verontreiniging via het drinkgerei
verstoort de darmflora. Dat maakt het kalf gevoeliger voor salmonella en alle andere oorzaken van
kalverdiarree.
§ !! Geef de kalveren in de eenlingboxjes al vanaf een week behalve water ook krachtvoer (b.v.
kalversmulmix) en hooi. Dit geeft een betere ontwikkeling van de darmflora en zorgt voor meer
weerstand. Bouw de melkgift niet af vlak voor de overgang naar het strohok. Dus liever wat eerder
dan 10 weken in het strohok.
§ Overweeg een extra groepshok op stro in de jongveeafdeling. Het zorgt voor een kleiner
leeftijdsverschil en het verplaatsen als groep (van vier) naar de ligboxenafdeling wordt
gemakkelijker. Bovendien kan een extra strohok gereinigd en ontsmet worden en een tijd leeg
staan.
§ Maak een reinigingspunt voor laarzen in de kalverafdeling.
Algemene hygiëne en verspreiding tussen verschillende diergroepen
§ !! Breng vogelgaas aan in ligboxenstal en scherp het deurenbeleid aan, zodat er minder overlast
is van vogels.
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Kijk kritisch naar plekken op het erf waar water blijft staan, zoals in de hoek van de maissilo.
!! Vervang roestende waterbakjes door RVS bakjes. Roest kan belasting met ijzer betekenen,
waardoor de opname van mineralen in het maagdarmkanaal verstoord raakt.
!! Maak het opvangvat van voorkoelerwater lichtdicht met zwarte folie of zorg dat het vat met
voorkoelerwater dagelijks geheel leegkomt.

Weerstand
§ !! Bedenk dat rond het afkalven er een aanzienlijke kans is dat een salmonella-infectie bij latente
dragers opflikkert. Het mee laten lopen van hoogdrachtige koeien en vaarzen met de
melkveekoppel is risicovol voor het in stand houden van de infectie in de koppel. Een aparte
droogstandsgroep gedurende de hele droogstand heeft daarom de voorkeur.
§ !! Zorg altijd voor een vers en smakelijk droogstandsrantsoen zonder broei en schimmel en
verstrek voldoende droogstandsmineralen. Tabel 3 geeft een richtlijn voor de samenstelling van
het droogstandsrantsoen:
Tabel 3:

§
§
§

§
§

!! Geef de dieren in de close up groep vanaf 2 weken voor het kalven 2 kg krachtvoer per dag. Het
zorgt voor een betere voorbereiding van de pens voor het lactatierantsoen en minder gevallen van
ketose (gunstig voor weerstand en vruchtbaarheid).
!! Zorg op de dag van afkalven voor een goede voer- en wateropname. Geef in de afkalfstal volop
ruwvoer van de melkkoeien en verstrek 30 liter lauw water aan koeien kort na afkalven. Een dip in
de droge stof opname is ook in dit stadium slecht voor de weerstand.
!! Laat de rantsoenen voor de kalveren en overig jongvee na de melkfase doorrekenen. Zorg in
elk geval voor de juiste eiwitnorm en een goede mineralen/vitaminen voorziening van alle
leeftijdsgroepen. Dit is nodig voor een goede skeletontwikkeling (eiwit, Ca, P, Cu, vitamine D) en
een goede weerbaarheid (eiwit, Se, Cu, Zn, vitamine E). Kalveren tot een leeftijd van 9 maanden
kunnen vanwege de eiwitkwaliteit beter kalver- en jongveebrok krijgen dan melkveebrok.
!! Werk samen met de voeradviseur aan de beheersing van ureum. Het maken van ureum kost
een koe heel veel energie en benadeelt de lever- en nierfunctie. Dat is slecht voor de weerstand.
!! Laat van iedere verwerper bloedonderzoek op brucellose, BVD, IBR, neospora en salmonella
uitvoeren.

Opsporen en afvoeren dragers
§ Na een salmonella-infectie blijft ongeveer 5% tot 10% van de runderen drager. Er zijn twee
soorten dragers: ’actieve dragers’, die continu salmonellabacteriën uitscheiden in de mest en
‘latente dragers’, die dat af en toe doen. Actieve en latente dragers houden de infectiedruk hoog.
Door al deze dieren af te voeren vergroot u de kans op het behalen van N1 aanzienlijk.
§ Sommige vee-verzekeringen vergoeden onderzoek naar en afvoer van dragers.
§ Stappen:
1. !! Voer met voorrang de 10 dieren af die twee opeenvolgende keren, of vaker, antistoffen in
de melk hadden en bij het laatste onderzoek positief zijn getest (tabel 2, rood gearceerd).
Deze dieren zijn verdacht van latent dragerschap. Het betreft dieren NL 531057621, NL
883860542, NL 883860744, NL 917461284, NL 917461772, NL 759062425, NL 939663028,
NL 939663174, NL 939663631, NL 664563934.
2. !! Laat in juli 2021 alle overige 59 dieren die nog nooit onderzocht zijn bloed onderzoeken op
antistoffen tegen salmonella. Laat van de dieren die dan antistoffen hebben mest
onderzoeken (Salmonella kweek opsporen drager). Voer de dieren die salmonella bacteriën in
de mest hebben zo snel mogelijk af. Zij zijn actieve drager.
3. Als u de stappen 1 t/m 3 op korte termijn uitvoert kunt u daarna de volgende stappen nemen:
o Controleer in februari 2022, ruim zes maanden na het koppelonderzoek van 2021, of uw
bedrijf nog steeds geïnfecteerd is. Laat hiervoor een tankmelkmonster en bloedmonsters
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o

van de vijf jongste kalveren ouder dan 90 dagen onderzoeken op antistoffen tegen
salmonella (Salmonella B/D LPS antistoffen ELISA).
Als in géén van deze monsters antistoffen worden aangetoond, dan is een volgend
koppelonderzoek niet nodig.
Als in het tankmelkmonster en/of in één of meer bloedmonsters van kalveren antistoffen
tegen salmonella worden aangetoond, voer dan een onderzoek op antsitoffen tegen
salmonella van de gehele koppel uit.

Overige adviezen
§ Overweeg in verband met het te hoge tankcelgetal en het percentage nieuwe infecties een natte
meting. Stel het afnamemoment van de melkapparaten in op 350-450 ml/minuut.
§ Voer een consequent voetbadbeleid in verband met het voorkomen van Mortellaro.
§ Leg, in verband met het veelvuldig voorkomen van witte lijn defecten, rubbermatten aan in de
melkstal.
Evalueren effect maatregelen
§ In maart 2022 evalueren we met elkaar de uitkomsten en de resultaten van de aanpak.
Beantwoording belangrijkste vragen veehouder
§ Er is geen duidelijker test beschikbaar. De (succesvolle) aanpak van dit moment is een combinatie
van preventieve maatregelen en consequent opsporen en afvoeren en van dragers. Laten lopen
van (latente) dragers geeft aanzienlijk kleinere kans op succes. Advies is om deze koeien met
voorrang af te voeren.
Vervolgafspraak
§ Er is geen vervolgafspraak gemaakt.
§ De dierenarts krijgt dit verslag toegestuurd en maakt met de veehouder en de veehouderijadviseur
van DEF een nieuw plan van aanpak op basis van dit rapport.
§ Er is getracht om op de bedrijfssituatie gerichte adviezen te geven. Als er vragen of
onduidelijkheden zijn dan hoor ik het graag: mobiel 06 53211575, e-mail hegengerrit@gmail.com.
§ Ik wens u veel succes met uw bedrijf en ben erg benieuwd naar de uitkomsten van het
geadviseerde vervolgonderzoek en het verdere verloop van de salmonella status op uw bedrijf.
Gerrit Hegen, De Boerenveearts, Menso Altingstraat 9, 7841 CA Sleen.
BTW nummer: NL001330170B89,
KVK 59025328,
Op onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Koninklijke
Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht onder
nummer 22-2008.
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