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Het einde van het jaar!! 

 

Het jaar is weer voorbijgevlogen. Hier dan weer de laatste nieuwsbrief van 2019. Er is weer 

een hoop gebeurd, binnen de praktijk en daarbuiten. We denken onder andere aan de 

protesten van de boeren en de saamhorigheid daarbij. Maar ook de vele KoeKompassen die 

er eind van dit jaar gemaakt moesten worden staan nog vers in ons geheugen. Wij zijn blij 

dat het er weer op zit. Nog even de feestdagen en we gaan al weer uitkijken naar de eerste 

lammetjes van 2020! 

Wij hebben er zin in en wensen iedereen fijne feestdagen en een gezond 2020! 

Hans, Marieke en Nicolien 

De droogstandsevaluatie 

Dit is een heel handig hulpmiddel om te kijken hoe effectief de gebruikte droogzet methode 

is. U vindt het in uw managementsysteem of bij de MPR uitslag.  Er staat heel simpel welke 

dieren met laag celgetal de droogstand in gingen en er laag uitkomen (= gezond blijven), er  
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met laag celgetal  in gaan en er hoog uitkomen (nieuwe infectie), er met een hoog celgetal in 

gaan en er laag uitkomen (genezen) en er hoog in en hoog uit (persisterende infectie) 

komen. Wanneer er te veel dieren met een hoog celgetal de droogstand uitkomen is het 

goed om eens kritisch naar de droogstand te kijken. Zijn er veel nieuwe infecties? Dan is het 

belangrijk om de hygiëne bij de droge koeien te verbeteren en uiteraard een seal te 

gebruiken. 

Het gebruik van een seal 

Tijdens de droogstand moeten koeien een keratine plug vormen in het slotgat, zodat er geen 

bacteriën in het uier kunnen doordringen. Het blijkt echter dat maar 25% van de koeien een 

goede plug ontwikkelt. De meeste koeien zijn dus vatbaar voor naar binnen dringende 

bacteriën. Bovendien is het ook zo dat droogzetters met antibiotica geen bescherming 

bieden tegen infecties met Coli of Klebsiella. Uiteraard is het van groot belang dat er bij het 

inbrengen van een seal zeer hygiënisch gewerkt wordt, de procedure moet hetzelfde 

benaderd worden als een chirurgische ingreep. Dus eerst reinigen van het speen, daarna 

ontsmetten om vervolgens met schone handschoenen aan de seal in te brengen. Op deze 

manier is er geen kans om zelf een infectie te veroorzaken.                                                        

Zijn er te veel dieren met een persisterende infectie? Dan is het goed om wat onderzoek te 

doen waarom de koe niet reageert op de behandeling. Dit kan door melk van hoogcelgetal 

koeien op te sturen voor BO en een gevoeligheidsbepaling. Het is ook een optie om de 

koeien met Orbenin Extra Dry Cow droog te zetten. Hier hebben we goede resultaten mee. 

Uiteraard zijn er meer oorzaken van een niet optimaal verloop van de droogstand; de 

weerstand van de koeien kan verlaagd zijn door niet optimale huisvesting, voeding, hygiëne, 

droog gaan met te veel liters (meer dan 12). Mocht u niet tevreden zijn over uw droogstand? 

We kunnen het er altijd eens even over hebben. 

Schapen 

Vaak horen we dat schapen worden ontwormd bij opstallen. Op stal kunnen schapen elkaar 

niet besmetten met wormen. Wel hebben de schapen overwinterende wormpjes in de 

darmwand die vrijkomen rond de geboorte en het zogen van de lammeren, omdat de 

weerstand van de schapen dan minder is. De ingekapselde wormpjes worden niet gedood 

met een ontwormmiddel. Het heeft dus pas zin om de schapen te ontwormen als de 

wormpjes los in de darm zijn gekomen. Dit kunt u dus het beste doen vlak voor de schapen 

naar buiten gaan. Om te bepalen of dit nodig is kunt u een mengmestmonster van ongeveer 

10 dieren langsbrengen bij de praktijk voor wormonderzoek. Twijfelt u of een behandeling 

nog bij uw schapen werkt? Ontworm de schapen dan 2 weken voor het beweiden en breng 

na 10 dagen (nogmaals) een mengmestmonster langs ter controle. Dan weet u zeker dat de 

schapen schoon de wei op gaan. 
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Ten slotte 

 

In ’t zonnetje 

Bij de familie Verwey uit Nederhorst den Berg zijn 10 december de koeien verhuisd naar 

de nieuwe stal op de nieuwe locatie aan de Vecht. Het is een prachtige stal met twee 

FULLWOOD melkrobots, waterbedden en een roostervloer met deels rubber. De 

verhuizing en opstart zijn goed gegaan en wij wensen de familie Verwey heel veel 

werkplezier en geluk met de nieuwe stal! 
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Prikbord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ’t zonnetje: De geiten die in het Vestingmuseum in Naarden wonen hebben nieuwe 

huisvesting gekregen. Elke geit een eigen drie-sterrenappartement! 

  

 

 


