Dierenkliniek
Oldenzaal-Losser
Van eisprong tot veulen

Dierenkliniek Oldenzaal-Losser
is een dierenartsenprakijk met
veel ervaring op paardengebied.
Onze paardendierenartsen zijn
Jantine van Ginneken, Kim
Klinkhamer en Huub Veldhuis.
De afgelopen decennia heeft
Dierenkliniek Oldenzaal-Losser
een grote naam opgebouwd op
het gebied van gynaecologie.
Op de KI-stations en aan huis
begeleiden we jaarlijks ruim
500
fokmerries
rondom
eisprong, gedurende de dracht
en bij de geboorte van het
veulen. Door de ruimschoots
aanwezige ervaring, het volgen
van (inter)nationale congressen
en het protocollair werken,

behalen we
resultaten.

zeer

Opvoelen van de merrie in de
voelbox

goede

Bacteriologisch onderzoek

Informatiebrochure
Uit ervaring weten we dat er, zowel bij ervaren als minder ervaren
fokkers, behoefte is aan achtergrondinformatie omtrent de veterinaire
kant van de fokkerij. Om u hierin tegemoet te komen hebben we deze
informatiebrochure opgesteld. Mocht u naar aanleiding hiervan nog
vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op. Gynaecologie is
het paradepaardje van onze paardenpraktijk en we staan u hierin graag
met raad en daad bij.

Gynaecologisch spreekuur
Gedurende het dekseizoen is de
dierenarts op de volgende vaste tijden
op ons KI-station aanwezig:
Maandag t/m vrijdag: 8.30 uur
Zaterdag: omstreeks 10.00 uur
Voor de zaterdagen raden wij u aan om
vooraf contact op te nemen in verband
met wisselende tijden waarop de
dierenarts aanwezig is.

In het geval uw merrie
en/of veulen onverhoopt
ziek mocht worden, zullen
wij de dierenarts
(Dierenkliniek OldenzaalLosser) raadplegen. De
kosten hiervan zijn voor
rekening van de eigenaar
en worden via de
dierenartsenpraktijk
gefactureerd.

Verzenden sperma
Indien u gebruik maakt van sperma dat verzonden moet worden, dan
brengen wij u de daadwerkelijke kosten in rekening.
De kosten bedragen per zending:
SWS-station binnenland
€ 13.00
Diepvriessperma binnenland € 50.00
Vers sperma buitenland
€ 50.00
Diepvriessperma buitenland
€ op aanvraag
Indien u gebruik maakt van hengsten van ‘Stal de Wiemselbach’, dan
heeft u geen transportkosten.

Stal ’t Hofstee aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor
schade, ziekte of letsel aan
mensen, dieren, vervoersmiddelen
of anderszins.
Het dekken van de merries of
inseminatie geschiedt onder de
Algemene Voorwaarden van de
Bond van KWPN Hengstenhouders,
zoals deze gedeponeerd zijn bij de
arrondissementsrechtbank te
Utrecht.

Indien u gebruik wenst te
maken van buitenlandse
hengsten, andere hengsten
dan geregistreerde SWShengsten, eigen
diepvriessperma etc. dan
wordt hiervoor éénmalig
€150,- commissie in rekening
gebracht door ’t Hofstee en
zijn de evt. (extra)
transportkosten voor rekening
van de merrie-eigenaar.

KI-Station ’t Hofstee
Stal ‘t Hofstee
Stal’t Hofstee biedt een totaalpakket aan mogelijkheden voor uw
paarden:
begeleiding
en
inseminatie
van
uw
fokmerrie,
geboortebegeleiding, opfok van uw veulen, training voor wedstrijden,
testen en keuringen.
Voor de gynaecologische begeleiding van uw fokmerrie bent u bij ons
aan het juiste adres. KI-station ’t Hofstee is een gecertificeerd KIstation en wordt gerund door Ilse Berkers-Schröder. Zowel Ilse als
Pieter-Jan Berkers zijn gediplomeerd op het gebied van KI en
voortplanting bij het paard. Door de deskundige begeleiding zijn de
drachtigheidspercentages hoog.
Uw merrie kan gedurende de begeleiding bij ons op het bedrijf
verblijven. We beschikken hiervoor over ruime boxen. Indien u niet wilt
reizen met uw merrie is KI aan huis ook mogelijk.
Voor vragen over stalling, tarieven of advies, kunt u contact opnemen
met Ilse (06-30628448).

Kosten voor stalling
Merrie:
€ 7,- per dag (excl. 6% BTW)
Merrie met veulen:
€ 8,- per dag (excl. 6% BTW)
De stallingskosten dienen te
worden voldaan bij het
ophalen van de merrie
(contante betaling of
automatische machtiging).

Inseminatie van de merrie

Bij aankomst van de merrie dienen alle gegevens van de eigenaar en
belangrijke gegevens van de merrie bekend te zijn. Tevens dient u een
kopie van het stamboekpapier in te leveren.
De merrie dient bij aankomst voorzien te zijn van een chip en
gevaccineerd te zijn tegen influenza en tetanus, de laatste vaccinatie
niet langer dan 1 jaar geleden.

Abonnement voor begeleiding
Op KI-station ’t Hofstee berekenen we abonnementskosten voor de
begeleiding: €110.00 excl BTW.
Hierin zijn inbegrepen: rectaal onderzoek en echografie gedurende het
gehele dekseizoen, inclusief alle drachtcontroles.
Medicijnen en andere specifieke behandelingen vallen buiten dit pakket
en worden apart berekend.
Bij inseminatie met diepgevroren sperma is een intensievere
begeleiding noodzakelijk. Rondom eisprong onderzoeken we de merrie
tot 3 keer per dag om zo dicht mogelijk op de eisprong te insemineren.
Aangezien we de merrie frequenter opvoelen rekenen we een toeslag
op het abonnement van €50.00. De kosten voor begeleiding bedragen
dan dus €160.00. Indien de merrie buiten de reguliere
begeleidingstijden (ma t/m vrijdag 8.30 uur, zaterdag rond 10.00 uur)
opgevoeld of behandeld moet worden, dan worden hiervoor extra
visitekosten in rekening gebracht.
Wanneer u gebruik maakt van hengsten van Stal de Wiemselbach en
uw merrie op KI-station ’t Hofstee met vers sperma laat insemineren,
zal de Wiemselbach ons de abonnementskosten vergoeden. Bij gebruik
van diepvriessperma is de toeslag van €50.00 voor rekening van de
eigenaar.
Als de merrie niet door ’t Hofstee geïnsemineerd wordt, is het niet
mogelijk om gebruik te maken van een abonnement. U betaalt dan per
keer rectaal/ echografisch onderzoek.
De veterinaire kosten worden bij u in rekening gebracht op het moment
dat uw merrie drachtig bevonden is of aan het einde van het
dekseizoen. Wanneer u dat wenst kunt u, op uw verzoek, ook
tussentijds een factuur ontvangen zodat u op de hoogte blijft van de
tot dusver gemaakte veterinaire kosten.
De genoemde tarieven zijn excl. 19% BTW.

Echobeelden:
Hengstige
baarmoeder
(links) en follikel
net voor eisprong
(rechts)

Meest voorkomende behandelingen
Hengstig spuiten door injectie met prostaglandines: wordt
gebruikt om de hengstigheid te bespoedigen of te plannen (€9.00).
Als de merrie hengstig is geweest in de week voorafgaand aan de
injectie, zal de injectie geen of onvoldoende effect hebben.
Slijmmonster van de baarmoeder waarvan bacteriologisch
onderzoek gedaan wordt (€28,00). Als er bacteriën gekweekt
worden van het slijmmonster, kunnen we hiervan een antibiogram
maken (€15,00). Aan de hand daarvan bepalen we voor welke
antibiotica de bacteriën gevoelig zijn zodat we de infectie gericht
kunnen behandelen met specifieke antibiotica (€12,50 + kosten
antibiotica).
Chorulon:veel gebruikt medicament om de eisprong te stimuleren
en te plannen (€19,50). Als de merrie mooi hengstig is, zal na de
injectie met chorulon in 85% van de gevallen na ongeveer 36-40
uur de eisprong plaatsvinden. Hierdoor is het mogelijk om zo dicht
mogelijk op eisprong te insemineren waardoor de kans op dracht
toeneemt. Het streven is immers om een merrie maar 1x per
hengstigheid te insemineren. Dankzij het gebruik van chorulon
insemineren we merries gemiddeld slechts 1,1 x per hengstigheid.
Oxytocine: injectie die wordt toegepast om de baarmoeder te laten
samentrekken (€0,00).
Flushen: uitspoelen van de baarmoeder met steriele zoutoplossing
(€28,50). Dit wordt met name toegepast bij merries waar zich vocht
in de baarmoeder ophoopt.
Caslick (= ‘dichtzetten’): kleine chirurgische ingreep waarbij de
bovenkant van de vulva dichtgehecht wordt (€55,00). Dit wordt
gedaan om te voorkomen dat de merrie vaginaal lucht en/of
viezigheid aanzuigt, hetgeen een baarmoederontsteking kan
veroorzaken.
Achter de behandelingen staan de tarieven voor 2011
vermeld. Deze bedragen zijn exclusief BTW. Als u bezwaar
heeft tegen bepaalde behandelingen of als kosten een
beperkende factor zijn, gelieve dit dan vóór aanvang van de
dekbegeleiding duidelijk te vermelden. Zonder tegenbericht
doen wij alles wat we belangrijk achten om de kans op dracht
te optimaliseren.

Flushen van de baarmoeder

Antibiogram

Drachtcontrole
We controleren of de merrie drachtig is op 18 dagen na
inseminatie. Als er een dubbele eisprong heeft plaatsgevonden,
bestaat er een kans op tweelingdracht. In dat geval onderzoeken
we de merrie al op 15 of 16 dagen na KI. De kans dat we een
Bacteriologisch onderzoek
eventuele tweelingdracht met succes kunnen reduceren tot één
Bacteriologisch
onderzoek
veulen is dan aanzienlijk groter.
Vervolgens adviseren we u om uw merrie aan te bieden voor
drachtcontrole op 35 tot 40 dagen drachtlengte. De 3e controle
vindt plaats op 3 maanden drachtlengte en/of in de maand
september. Volgens onze statistieken krijgt ongeveer 10% van de
merries te maken met VES (Vroeg Embryonale Sterfte).
Om in aanmerking te komen voor gusttarief bij de hengstenhouder
is het van belang de merrie voor 1 oktober te laten controleren en
eventueel een gustverklaring aan de dierenarts te vragen.

Interessante informatie
Als u graag meer wilt lezen over
de veterinaire begeleiding van
de fokmerrie, de geboorte van
het veulen of andere
interessante onderwerpen,
verwijzen we u graag naar onze
website.

Algemene voorwaarden
Wij werken volgens de
algemene voorwaarden van
de KNMvD, welke terug te
vinden zijn op onze website.
www.dierenkliniekoldenzaal.nl

