
Nieuwsbrief 
DAP Gorter 

 

Een vruchtbare praktijk. 

Eind juni, toen Nicolien net terug was van haar verlof, had Marieke een leuk nieuwtje voor 

ons! Zij en Rene verwachten eind januari een derde kindje, een broertje of zusje voor Tom 

en Bas. (Net gehoord: het wordt een meisje!) Het kan dus zijn dat Marieke in haar dienst 

hulp inroept van Hans of Nicolien bv als het gaat om een dood kalf/verwerper. Het is daarom 

fijn als u dit indien mogelijk al telefonisch aangeeft. In zo’n vruchtbare praktijk moet het toch 

geen probleem zijn uw vee drachtig te krijgen?! We helpen graag! 

Groetjes, 

Hans, Marieke en Nicolien 

Acute sterfte bij schapen 

De laatste tijd zijn we een aantal gevallen van plotselinge sterfte bij schapen tegengekomen.  

In de zomer is de meest waarschijnlijke oorzaak hiervan zomerlongonsteking, ‘het bloed’ en 

de rode lebmaagworm. Aan zomerlongontsteking gaat meestal nog ziekte vooraf, maar soms 

is een sterfgeval het eerste signaal. Bij het bloed valt op dat het vaak gaat om de beste 

lammeren en eigenlijk nooit bij volwassen schapen. De rode lebmaagworm kan bij alle 

groepen voorkomen, maar vaker/heftiger bij lammeren of enters, omdat oude schapen vaak 

al beschermd zijn. Een wormbesmetting kunnen vaststellen via mestonderzoek, als dat 

negatief is kan er eventueel sectie worden verricht bij de GD. Samen met u maken we dan 

een plan voor behandeling en preventie van ziekte bij uw dieren. Ter preventie van 

zomerlongontsteking en ‘het bloed’ kan b.v. worden gevaccineerd met Heptavac®. De 

vaccinatie van de moederdieren tegen het bloed werkt tot ongeveer 3 maanden na geboorte 

en is daarom soms niet afdoende als u in de late zomer nog gevallen krijgt. 

Mestonderzoek bij schapen 

Wij vinden het leuk dat veel schapenhouders enthousiast gebruik maken van het doen van 

mestonderzoek! Zeker in het geval van de rode lebmaagworm kan het uitkomst bieden, 

omdat er dan vaak geen diarree is te zien en de dieren opeens erg ziek kunnen worden (zie 

stukje hier boven). Voor een betrouwbare uitslag moet het nemen van het mestmonster met 

zorg gebeuren:  

- Aantal: 5-10 schapen afhankelijk van koppelgrootte 

- Zo vers mogelijk; er mesten er altijd een paar als je door de koppel heen loopt 

- Representatief: is er sprake van diarree, neem dan niet alleen schapen met stevige 

keutels maar juist ook diegenen met diarree. (bij twijfel dun en stevig apart afgeven) 

- Loopt jong en oud door elkaar, neem dan liefst van beide een apart monster. 
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Paarden melden in I&R 

Vanaf april 2021 is het ook verplicht alle pony’s en paarden en ezels te melden via I&R. U 

kunt dit regelen via rvo.nl Paardenhouders zonder ubn kunnen deze hier ook aanvragen. 

Veulens moeten binnen een week worden aangemeld en binnen een 9 maanden moeten 

deze gechipt en geregistreerd zijn. Een dier wat niet is geregistreerd mag niet worden 

gehouden. Bij een I&R controle van uw vee zal dus wellicht hier ook op gecontroleerd gaan 

worden. 

Paratbc mestonderzoek 

Als er uit uw (2)jaarlijks melkonderzoek een koe met para tevoorschijn komt, krijgt u de kans 

deze in de mest te laten onderzoeken. Als dit negatief is mag u de koe houden. Wij adviseren 

dit eigenlijk bijna nooit om de volgende reden. Het melkonderzoek is voor bijna 100% 

betrouwbaar. Een enkeling is vals/onterecht positief. Het mestonderzoek is echter een stuk 

minder betrouwbaar, de paratbc bacterie van een dragerkoe hoeft namelijk niet elke dag in 

de mest te zitten. Als het mestonderzoek negatief is, terwijl de melk positief was, is de kans 

dus vrij groot dat de koe toch drager is. Zo’n koe vormt dan een besmettingsbron voor de 

kalveren op uw bedrijf. Dus positief in de melk? Koe afvoeren is beste advies. 

Gezondheidsstatus bij verkoop (IBR) 

Let bij aan- en verkoop van uw dieren op de gezondheidsstatus!! Dit klinkt misschien wat 

afgezaagd, maar helaas gaat het toch nog wel eens mis. Het kan wat verwarrend zijn, neem 

nu de status van IBR: 

- Onverdacht: Er wordt 4 keer per jaar tankmelk onderzocht hierin is geen IBR 

gevonden > dit betekent dat minder dan 10% van de dieren IBR drager is. 

- Vaccinerend: Er wordt op het bedrijf gevaccineerd. Meestal kiest een bedrijf hiervoor 

als het niet tankmelkvrij is. Dit betekten dat er dus meer dan 10% van de koeien op 

het bedrijf drager zijn.  

- Vrij: Het bedrijf is gedurende langere tijd vrij in de tankmelk en heeft uiteindelijk de 

oudste dieren bloed afgenomen om dragers uit te sluiten > de kans is erg klein dat er 

op zo’n bedrijf een drager aanwezig is (maar niet nul) 

Zomaar even een voorbeeld om aan te geven dat het soms best lastig is te bepalen of je 

veilig kunt (ver)kopen. Een veehouder die tankmelk onverdacht is, noemt zichzelf vaak vrij 

en iemand die vaccineert gaat er vaak ook vanuit dat er geen probleem is; want hij 

vaccineert. Zoals u hierboven kunt lezen zijn er op dit bedrijf vaak dragers aanwezig; er 

bestaat dus de kans dat u zo’n drager of haar kalf aankoopt. Dit is niet alleen een risico op 

besmetting voor uw bedrijf, maar heeft ook invloed op de status. U zult een dier van zo’n 

bedrijf namelijk bloed af moeten nemen en als dit positief is zitten daar direct gevolgen aan 

voor uw status. Ook een kalf die biest heeft gehad van zijn dragermoeder kan positief uit de 
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test komen! Advies: neem van dieren bij twijfelachtige status (ook) bloed af vóór u het dier 

verplaatst. Daarmee worden een hoop problemen voorkomen. 

Dosering Diatrim® en Peniyet® 

De dosering van Diatrim®  is volgens de bijsluiter 1x daags 1 ml/16 kg. Uit de literatuur blijkt 

echter dat er eigenlijk 2x daags 1/16kg voor koeien en 2x daags 1/8 kg voor kalveren moet 

worden toegediend om optimaal te werken. Dit adviseerden we al standaard voor colikoeien 

maar geldt dus ook in andere gevallen. 

De dosering van Peniyet® is volgens de bijsluiter 1x daags 1 ml/30 kg. Dit moet volgens de 

literatuur 1x daags 1 ml/15 kg zijn. Dit betekent dat een koe van tegen de 700 kg 45 ml per 

dag moet krijgen om een goed effect te hebben. Voor kalveren adviseren ze 1 ml/10 kg. 

LET OP: u mag deze doseringen aanhouden, maar wijkt dan wel af van de bijsluiter  er 

geldt dan dus een wachttijd van 7 dagen voor de melk en 28 dagen voor het vlees. Zorg dat 

u dit ook goed noteert in uw medicijnregistratie. 

Vernieuwde regeling schapen en geiten Q koorts, bezoek en paratbc 

Vanaf 2021 hoeven de schapen en geiten niet meer perse voor 1 augustus te worden 

gevaccineerd, maar moet de vaccinatie 3 weken voor het dekken compleet zijn. Wel blijft 

het verplicht de enting binnen het jaar te herhalen. Het biedt dus vooral wat perspectief 

voor de pasgeboren lammeren die voorheen soms wel erg klein waren om te vaccineren.  

Verder zijn er wat aanpassingen in het bezoek op uw bedrijf. Er mag nu geen publiek bij het 

aflammeren van schapen zijn/in het aflamhok komen. Dit geldt dus ook voor zorgcliënten. 

Op deze site kunt u inzien welke veranderingen er voor u gelden 

https://www.regelsvoordieren.nl/#/welkom  

Als laatste gaat de aanpak voor paratbc in de geitenhouderij worden aangescherpt. Er komt 

daartoe een meldplicht voor paratbc per januari 2022. Het is nog onbekend hoe dit gaat 

worden ingericht, dit zal tzt bekend worden gemaakt. 

Uitslag tankmelk wormen 

In de afgelopen weken hebben de veehouders die een 

abonnement hebben voor wormen in de tankmelk 

hiervan uitslag gekregen. U kunt ons altijd bellen om de 

uitslag te bespreken, zodat we kunnen bekijken of het 

nodig is dieren te behandelen.  

De tijd voor longworm is weer aangebroken; Hoestende dieren die verder niet ziek zijn, 

kunnen duiden op de aanwezigheid longworm. Bij de melkkoeien kan er ook sprake zijn van 

een (flinke) melkgiftdaling. Jonge dieren zijn meestal gevoeliger.  

https://www.regelsvoordieren.nl/#/welkom
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TOT SLOT…… 

 

Prikbord 

In ’t zonnetje  

Er zijn het afgelopen jaar weer een aantal mijlpalen gehaald: 

Naam Vader Dagen Kg melk % vet % eiwit kg v+e AV Eigenaar Nr 

Nooit Gedacht Riekje Twister 3.158 100.776 4,27 3,43 7.762 83 G F de Graaf, Vreeland 3 

Nooit Gedacht Josje Mascol 3.741 100.448 4,40 3,35 7.786 85 G F de Graaf, Vreeland 2 

Sonne 221 Natural 3.349 100.708 4,31 3,51 7.875 80 CPL Sonneveld & ME Volkering, Muiderberg 5 

Sonne 286 Masada 3.062 100.172 4,41 3,39 7.813 77 CPL Sonneveld & ME Volkering, Muiderberg 6 

Corrie 247 Rafael 3.919 123.676 4,60 3,49 10.014 81 
Mts E J J+A Voshaart-Witteveen, 
Nederhorst den Berg 

2 

We willen de familie Sonneveld en de familie de Graaf van harte felicteren met het behalen 

van twee 100.000 liter koeien. De familie Voshaart mogen we feliciteren met een 10.000 kg 

vet en eiwit koe. 

Sonne 221           Sonne 286 

                         Fam. de Graaf                     Corrie 247 

 

                            

 
Wist u dat?  

Corticosteroïden kunnen niet worden gebruikt 

bij drachtige dieren. Met name in de laatste 3 

maanden van de dracht is er een grote kans dat 

de dieren hiervan gaan verwerpen. Het gaat in 

onze praktijk om Dexamecine® (voorheen 

Rapidexon). 

Haal kalveren met diarree maximaal 

24 uur van de melk. Benfital® is een 

goede tijdelijke vervanger, omdat er 

ook glucose (energie) in zit, maar de 

eiwitten en andere voedingsstoffen uit 

de melk zijn erg belangrijk  om op 

kracht te komen/blijven. Geef de 

kalveren totaal 10-12 liter vocht per 

dag zolang ze dunne mest hebben. 

De najaarsactie voor het onderzoeken van de 

ziekte van Cushing/PPID bij paarden is weer 

begonnen. U kunt van 1 september t/m 31 oktober 

uw paard met 50% korting laten onderzoeken. 

LET OP; Orbenin lactation®, 

Ubropen® en Mamyzin® 

werken niet bij coli koeien!! 

Wist u dat deze  nieuwsbrief nooit 

zou verschijnen als we op Hans 

Gorter zouden moeten wachten? 

Dus Marieke en Nicolien: bedankt 

voor jullie inzet! 


