
Nieuwsbrief 

DAP Gorter 

 
Hierbij ontvangt u de  

eerste nieuwsbrief van ons. Op deze 
manier willen wij u op de hoogte gaan 
houden van nieuws, weetjes en actue-

le zaken. Wij  hopen dat u het leuk 
vindt. Via deze weg willen wij u een 
heel mooi en gezond 2017 wensen, 

Wij hebben er zin in!! 
Groetjes, 

 
Hans, Nicolien en Marieke   

De Allerbeste wensen voor 2017!! 

Leverbot  

Prognose 2016: Door een zachte winter vorig jaar zaten er al vroeg besmettelijke slakjes op het land, waardoor er vroe-
ge gevallen van leverbot zijn voorgekomen. Door het droge najaar worden er echter weinig nieuwe leverbotbesmettin-
gen verwacht, ook in de praktijk zijn we nog niet erg veel leverbotbesmettingen tegengekomen.  
 
Diagnostiek 
Om iets te zeggen over de leverbotstatus op uw bedrijf zijn er verschillende mogelijkheden: 
 Tankmelk; antistoffen zegt iets over of de koppel de afgelopen twee jaar in aanraking is geweest met leverbot. 
 Bloedonderzoek (okt-mei) : antistoffen bij 5 koeien/schapen die afgelopen weideseizoen voor het eerst buiten 

hebben  gelopen; zegt iets over de leverbotbesmetting van het afgelopen weideseizoen van die dieren. 
 Mestonderzoe ((jan-aug): individueel of koppel (5 monsters) op ei-uitscheiding en dus het voorkomen van vol-

wassen leverbotten in het dier.  Eitjes in de mest worden pas 3 maanden na besmetting uitgescheiden in de mest. 

 
Botvanger     
Sinds kort kunnen we op de praktijk zelf mestonderzoek doen naar leverbot met behulp van de “Botvanger”. Dit is een 
torentje van verschillende fijne zeven waardoor uiteindelijk de leverboteieren achterblijven en met een speciale kleu-
ring onder de microscoop kunnen worden bekeken. (zie foto) 
 

 



Let op, het is weer bijna tijd om drachtige ooien te enten tegen ‘het bloed’ 
 
Wat is de ziekte 'het bloed'? ' 
Het bloed'  is een ziekte bij schapen en geiten met een zeer acuut verloop. Het wordt veroorzaakt door de bacte-
rie Clostridium perfringens. Deze bacterie produceert toxinen (gifstoffen) welke zeer veel schade veroorzaken.  Deze 
bacterie komt van nature voor in het darmkanaal van schapen en geiten. 
Wat is de oorzaak van de productie van deze toxinen door de bacterie? 
Wanneer er een groot aanbod aan koolhydraten (suikers) is in het rantsoen kunnen de Clostridium bacteriën zich in 
snel tempo vermenigvuldigen in de darm. Denk daarbij aan een te grote melkopname, te snelle overgang naar wei-
den met jong, eiwitrijk gras, het verstrekken van voer met een te ruime koolhydraat-eiwitverhouding in combinatie 
met te weinig structuur of een plotselinge voerverandering. Bij deze snelle vermenigvuldiging van de bacterie wor-
den tevens veel toxinen geproduceerd die de darmwand en de bloedvaten daarin beschadigen met diffuse bloedin-
kjes tot gevolg. 
 
Bij welke groep treedt 'het bloed' het meeste op? 
'Het bloed' treedt vooral op bij ‘de beste lammeren’ van 1 tot 4 maanden oud omdat deze groep veel melk, 
gras of brok opneemt. Ook bij  wat oudere, goed doorvoede dieren komt het nog wel eens voor. 
 
Wat zijn de symptomen van 'het bloed'? 
Bij de meeste dieren worden geen ziekteverschijnselen waargenomen maar liggen ze plotseling dood in de wei. Bij 
dieren die niet dood gevonden worden kunnen de volgende symptomen worden gezien: stoppen met eten, een op-
geblazen buik, speekselen, koorts, tandenknarsen, ademhalingsproblemen, coördinatieproblemen, krampaanvallen, 
coma en sterfte 
 
Hoe stellen we de diagnose? 
Op basis van het klinisch beeld, het verhaal van de schapenhouder en eventueel sectie van een kadaver wordt de 
diagnose gesteld. 
Wat is de behandeling? 
 
Er is meestal geen behandeling voor 'het bloed'. Het ziekteverloop is zo snel dat ingrijpen te laat komt en ook bij 
dieren die niet direct overlijden is er vaak zoveel schade op orgaanniveau dat behandeling niet helpt. 
 
Wat kan men preventief doen aan 'het bloed'? 
Bij de preventie speelt vaccinatie een grote rol. Dieren die nooit eerder zijn geënt worden twee maal gevaccineerd 
met 4 tot 6 weken tussentijd. Hierna kan men volstaan met een eenmalige jaarlijkse vaccinatie. Het is verstandig om 
drachtige ooien de tweede enting (of de eenmalige jaarlijkse) circa 2 tot 4 weken voor de verwachte werpdatum te 
geven. De ooien maken dan antistoffen die met de biest (de eerste melk) aan de lammeren worden doorgegeven 
en deze lammeren zijn hierdoor 6 tot 12 weken beschermd (wanneer zij uiteraard voldoende biest hebben opgeno-
men kort na de geboorte). Na deze periode kunnen de lammeren eventueel twee keer geënt worden volgens het 
schema. Het vaccin is een combinatievaccin van zeven typen Clostridium (waaronder ook 'tetanus') en waarin ook 
bescherming wordt verkregen tegen zomerlongontsteking (Pasteurella haemolytica).  Het spreekt voor zich dat 
naast vaccinatie voedingsfouten en plotselinge voerveranderingen moeten worden uitgesloten. 



In het zonnetje 
 
Bij de familie van Wijk is het tankmelkcelgetal lager dan de 
BSK. Dat vinden wij een prestatie om trots op te zijn!! 

Wist je dat? 
 
Een kalf met diarree minimaal  7 liter vocht per dag nodig heeft 
om niet uit te drogen! 
 
Je een kalf nooit langer dan 48 uur geen melk mag voeren,  an-
ders mist het kalf  belangrijke bouwstoffen en energie om te blij-
ven leven. 
 
Droge koeien geënt kunnen worden om diarree bij kalveren te 


