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De beste wensen voor 2018!! 

De eerste nieuwsbrief van 2018, waarin we u natuurlijk als eerste een gezond en 

voorspoedig 2018 willen wensen! Het belooft weer een roerig jaar te worden, maar we 

kunnen niet wachten er weer wat moois van te maken!  

Groetjes, 

Hans, Marieke en Nicolien 

Schapenhouders avond over (niet) ontwormen 

Op 5 februari organiseren we een avond voor onze schapenhouders. De afgelopen jaren 

merken we dat er in ons praktijkgebied nog altijd veel last is van wormen en leverbot. De 

natte drassige weilanden helpen ons niet mee en ook hebben we soms te maken met kleine 

percelen, waardoor omweiden lastig kan zijn. Helaas werken de wormmiddelen ook lang niet 

altijd meer voldoende. In de regio is er zelfs een bedrijf geconstateerd waar geen enkel 

wormmiddel meer werkt!  Harm Ploeger parasitoloog aan de faculteit diergeneeskunde in 

Utrecht, verdiept zich al jarenlang in het (niet) ontwormen van de kleine herkauwers en zal 

ons op deze avond vergezellen om hierover te discussiëren. Hij is erg enthousiast en 

praktisch ingesteld, waardoor we hopen met een aantal bruikbare tips naar huis te gaan. Het 

wordt een interactieve avond waar u al uw vragen en opmerkingen kwijt kunt!  

Vanwege beperkte aantal inschrijvingen graag bij ons opgeven per mail/telefoon. 

IBR/BVD 

Zoals u weet zijn we het afgelopen jaar erg druk geweest de rundveehouders enthousiast te 

maken om vrij te worden van BVD en IBR. Per 1 januari zou de verplichting ingaan, maar dit 

is voorlopig in elk geval tot april uitgesteld. We vinden het jammer dat de regelgeving nog 

niet is doorgezet. Toch zijn we erg blij dat we in ons praktijkgebied de 

ziektes al zo actief bestrijden. Het levert voor de gezondheid van de 

koeien en dus het rendement van het bedrijf veel voordelen op! De 

reden van uitstel heeft met name te maken met dat het straks mogelijk 

zal zijn via andere laboratoria dan enkel de GD onderzoek te laten 

uitvoeren. Hier was nog teveel onduidelijkheid over om 1 januari van start te gaan met het 

landelijk programma. Eind januari hopen we meer informatie te krijgen over de laatste 

ontwikkelingen op een bijeenkomst voor dierenartsen. We houden u op de hoogte!  
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Een bijzonder geval…. 

In december kwam Hans bij een koe die plotseling erg benauwd 

was geworden. Hij stond met gestrekte hals, had veel slijm uit de 

bek en had duidelijk moeite met ademen. De veehouder maakte 

zich zorgen want de avond daarvoor had hij hem een magneet 

gegeven, zou deze soms vast kunnen zitten in de luchtpijp? Hoe 

kom je hier nu achter? Hans zoeken naar zijn röntgenapparaat, 

maar die paste toch net niet in de bus. Dus kwam hij op het 

briljante idee om hiervoor een kompas te gebruiken. En ja, die 

sloeg uit bij de luchtpijp! Toen moest hij er nog bij zien te 

komen… De koe werd onder narcose gebracht en Hans dook met 

volle overtuiging met zijn arm in de keel van de koe. En ja hoor 

daar viste hij de magneet eruit! 

Leverbot 

Dit jaar is er gelukkig weinig leverbot geconstateerd. Door de droge zomer hebben de slakjes 

niet goed kunnen overleven, waardoor er zich minder leverbot heeft kunnen ontwikkelen. 

Toch komen we af en toe nog een geval tegen, waarbij dan ernstig leverschade kan 

optreden. Dit schaap heeft knalgele slijmvliezen, omdat de lever deze kleurstoffen niet meer 

goed kan verwerken. Ook waren de stollingsstoffen die in de lever werden gemaakt 

onvoldoende aanwezig om bloedingen te stoppen. Helaas heeft dit schaap het niet gered. 

Blijft opletten dus.. Bij twijfel kunnen we op de praktijk een (meng)mestmonster 

onderzoeken op leverboteieren, om leverbot uit te sluiten. 

 

Behandeling mastitis 

Afgelopen tijd zijn er een aantal 1e keus mastitis injectoren op de markt gekomen (Orbenin 

lactation en Ubropen). Deze zijn alleen geschikt om eenvoudige mastitis te behandelen 

omdat deze meestal door Staphylococcen of Streptococcen worden veroorzaakt. Op het 

bedrijfsbehandelplan vindt u een richtlijn om op juiste moment de juiste behandeling in te 

zetten. Hier een kort overzicht. 

1e graads Vlokje in de melk 1e keus injector 

2e graads Vlokje en hard kwartier 1e keus injector + evt. in nek bijspuiten+pijnstilling 

3e graads Vlokje, hard kwartier, zieke koe 2e keus injector+in nek bijpspuiten+pijnstilling 
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TOT SLOT…… 

 

Prikbord 

In ’t zonnetje 

In het najaar heeft Jaap de Jong een melkveebedrijf overgenomen in Eemnes. Hij zal hier rond 

de 50 koeien gaan melken en is druk bezig met het opruimen en reorganiseren van dit mooie 

bedrijf. Het ziet er al goed uit! 

 

We wensen Jaap veel succes toe met deze nieuwe uitdaging! 

We hebben nu een pijnstiller met 24 uur wachttijd 
op het vlees. Kelafen werkt korter dan Novem 
maar biedt uitkomst bij verder gezonde 
(liggende)koeien die eventueel nog kunnen 
worden geslacht. 

Finadyne pour on al op uw 
BBP zien staan? Deze 
pijnstiller gaat over de rug, 
werkt snel en sterk, maar kort 
en is dus met name geschikt 
voor acute gevallen zoals 
ernstige mastitis. 


