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Droge zomers,  

De onafgemaakte nieuwsbrief van maart heeft een tijdje liggen wachten en hierbij de 

enigszins gewijzigde versie. Een goed teken dat we er niet eerder aan toe kwamen, het is 

gelukkig druk in de praktijk. Met alles wat nu speelt, hopen we u nog vele jaren op deze 

manier te mogen blijven helpen. Wij steunen de boeren! 

Groetjes, 

Hans, Marieke, Nicolien en Eva 

Geboorte Evi 

Het is al even geleden en waarschijnlijk bent u al op de hoogte, maar bij deze nog even het 

officiële bericht van de geboorte van Evi. Tom en Bas zijn trotste grote broers. Over niet al te 

lange tijd mogen we Marieke weer terug verwelkomen in onze praktijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze weg willen we iedereen heel erg bedanken voor de leuke kaarten en cadeaus! We 

genieten van de tijd samen, we zijn net terug van een heerlijke vakantie!  

Groetjes en tot binnenkort weer! 
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Schapen mestonderzoek en bleke slijmvliezen 

De laatste maanden zijn we geconfronteerd met de snelheid waarmee een infectie met rode 

lebmaagworm kan optreden. Zelfs bij onze eigen schapen gaat het nog wel eens mis. De dag 

ervoor komen ze de biks nog vreten en de dag erna 

liggen ze zomaar dood of erg verzwakt in de wei. 

Mestonderzoek is een goede leidraad om beginnende 

infecties op te sporen. Hierbij moeten we echter niet 

vergeten dat dit natuurlijk altijd een gemiddelde van 

de koppel betreft. Hoe hoger de eitelling, hoe meer 

kans op ernstige worminfecties in de koppel. Echter in 

uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat er een zeer 

lage eitelling van de koppel is en dat er toch een enkel 

dier rondloopt die al een ernstige infectie te pakken 

heeft. Blijf daarom altijd alert. U kunt letten op 

sloomheid van de dieren, de mest is meestal goed en 

de slijmvliezen worden bleker. Met name dit laatste is 

iets wat u goed kunt vergelijken tussen de dieren en 

wat ook in een vroeg stadium al verandert. Deze 

dieren kunt u dan individueel behandelen of bij twijfel 

even overleggen of de hele koppel moet worden 

behandeld. Soms kun je aan de kleur van de ogen of 

vulva ook al een goed idee krijgen. Verder willen we 

nog even aanstippen dat de cyclus van de worm met 

dit weer erg kort is. De eitjes die via de mest op het 

land komen, komen door het warme weer snel uit en 

de larve kan zich makkelijk ontwikkelen. Soms zijn er dan al 3 weken na een behandeling 

nieuwe zieke dieren. Deze tijd is natuurlijk afhankelijk van het al dan niet omweiden na 

behandelen. Als de dieren nog op het besmette land lopen en direct weer besmettelijke 

larven opnemen, gaat het het snelst. Het mooiste is de dieren na het ontwormen een nacht 

binnen te houden, zodat ze daar de laatste eitjes uitpoepen en dan om te weiden naar een 

schoon perceel. Een alternatief is om ze direct na het ontwormen om te weiden. Dit is beter 

dan ze nog op het oude land te laten waar ze in 24 uur nog heel veel wormpjes kunnen 

opeten. Als laatste: we zien steeds meer resistentie tegen bepaalde wormmiddelen. 

Controleer minimaal 1 keer per jaar of het middel nog op uw bedrijf werkt door 10 dagen na 

de behandeling de mest te laten controleren. 
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Longworm 

 

Rond deze tijd kunnen de eerste verschijnselen van 

longworm weer optreden. Wees bij het jongvee 

alert op hoestende dieren die verder geen of weinig 

ziekteverschijnselen vertonen. In de melkgevende 

koppel kan daarnaast ook (flinke) melkgiftdaling 

optreden. Ook is er de mogelijkheid dit te laten 

controleren via de tankmelk bij de GD. De 

veehouders die hier inmiddels al uitslag van hebben 

gekregen kunnen contact met ons opnemen voor informatie en advies. 

Een gekantelde lebmaag 1 

We hebben de afgelopen weken weer een aantal lebmagen geopereerd. Reden om weer 

even op een rijtje te zetten waar u ook alweer aan moet denken om dit te voorkomen. Een 

lebmaagverplaatsing ontstaat door gasvorming in de lebmaag in combinatie met een lege 

buik/pens. Daarom komt dit vaak voor na afkalven, meestal op ongeveer 2 weken. 

Risicodieren zijn koeien met slepende melkziekte of andere onderliggende oorzaken 

waardoor ze niet eten. Denk hierbij b.v. aan een lebmaagzweer of ‘scherp in’. Met dit hete 

weer eten de koeien ook minder, dus extra reden om goed op te letten dat de pensvulling 

van de (pas afgekalfde) koeien voldoende is. Dieren die om wat voor reden dan ook matig 

vreten, kunt u ondersteunen met een drenchpoeder, die wij of u met de drenchpomp 

kunnen toedienen. Voorkom hittestress met behulp van ventileren en benevelen. Houd de 

koeien op het heetste deel van de dag binnen en zorg buiten voor voldoende schaduw. 

Een gekantelde lebmaag 2 

Het is alweer een tijdje geleden dat we bij deze koe kwamen die, pas gekalfd, plots helemaal 

uit de melk was. Het vermoeden van een gekantelde lebmaag werd al snel door een 

onderzoek bevestigd. De maag was naar de rechterkant verplaatst. Verplaatsingen naar 

rechts kunnen ernstiger zijn dan naar links omdat de lebmaag naast een verplaatsing 

omhoog ook nog een draaiing kan maken. Je ziet dan dat de koe snel zieker wordt. De 

veehouder was er in dit geval snel bij wat de prognose van een operatie gunstiger maakt. Zo 

gezegd, zo gedaan. De voorbereidingen voor de operatie werden gedaan en 20 minuten 

later was de koe klaar om geopereerd te worden. De buikholte werd geopend en er kon 

binnenin worden gevoeld hoe groot de lebmaag was en hoe de verplaatsing lag. Was er ook 

sprake van een draaiing? De lebmaag was enorm groot, opgeblazen en gespannen. Bij het  
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verder voelen volgde er een enorme knal. Wat was dat, vroeg de veehouder? Zelf ook nog 

geheel verbaasd moest ik melden dat de maag uit elkaar was geklapt. Het bevoelen van de 

maagwand was de koe fataal geworden. Daar was geen redden meer aan. Daarop is de koe 

snel geëuthanaseerd.  

Zo zie je maar. Wat aanvankelijk een standaard operatie zou zijn, zoals zo vaak uitgevoerd, 

blijkt helemaal niet zo standaard. En naast de vele gevallen waar je wel succes hebt moet je 

soms ervaren dat niet alles lukt en het soms ook heel erg tegenvalt. Het zijn levende wezens 

waar we mee omgaan en garanties voor succes zijn er niet.  

Een paard in de sloot 

In een weekend werden we geroepen bij een paard dat in de sloot was beland. Het dier had 

de hele nacht in de sloot gelegen en was erg verzwakt. De brandweer was ook aanwezig en 

toen wij ter plaatse kwamen was het dier al uit de sloot gehaald. De brandweer Nederhorst 

had dit goed voor elkaar met een speciaal tuig wat hiervoor is gemaakt. Hierbij wordt een 

grote halfronde haak onder het paard door geschoven waardoor er banden onder de buik 

door kunnen worden getrokken. Zo kan het paard eruit worden getakeld zonder hem te 

beschadigen. Mocht u een keer voor de situatie staan een paard uit de sloot te moeten 

halen, doe dit dan niet door aan de benen of het hoofd te trekken. Het paard kan daarmee 

ernstig en blijvend letsel oplopen. Voor koeien geldt eigenlijk ook dat een band achter de 

kont of onder de buik veiliger is. Helaas hebben we in het verleden wel eens dieren moeten 

euthanaseren, omdat ze schade aan de nek hadden opgelopen met het uit de sloot halen. 

Wat dit paard betreft: het zag er eerst erg slecht uit. Ze had slootwater binnen gekregen en 

was in shock. Tegen alle verwachtingen in is ze ‘s middags weer opgestaan en maakt ze het 

inmiddels goed. De wonderen zijn de wereld nog niet uit! 
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TOT SLOT…… 

 

 

 

 

 

 

 

Melkbron 453 en 463         Corrie 54                                                         Glenda 3747 

 

Prikbord 

In ’t zonnetje  

We mogen weer wat mensen feliciteren! De familie Verweij uit Weesp, de familie Engele uit 

Weesp en Frans-Jan ter Beek uit Muiden. 

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

Alles-Wisselt Melkbron 453 Kian 3.607 100.226 4,50 3,67 8.188 84 D Verweij, Weesp 

Alles-Wisselt Melkbron 463 Gibor 3.211 101.339 4,07 3,33 7.499 81 D Verweij, Weesp 

Corrie 54 Kian 3.712 100.587 4,76 3,74 8.550 77 Mts Engele-Kok, Weesp 

Terbeek Glenda 3747 Shottle    3.321 100.707 3,85 3,27 7.172 90 F.J ter Beek, Muiden 

 

 




