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Op een mooi 2021 

We sluiten 2020 af in een lockdown. Veel merken we er zelf niet van, want op de boerderij 

gaat voor u en ons het werk natuurlijk gewoon door. Ook de boerenprotesten hebben niet 

stilgestaan, vele van u zijn hier actief in geweest. De leukste vonden wij toch wel de 

kerstlichtjestocht, waar ook wij (in de trekker of naast de weg) van hebben mogen genieten! 

Laten we hopen dat er zowel op politiek gebied als op het vlak van corona vooruitgang 

wordt geboekt en we een positief 2021 tegemoet gaan, met kopjes koffie, stalfeesten en 

alles erbij! 

Groetjes, 

Hans, Marieke en Nicolien 

 

Vaccineren schapen 

De lammertijd komt er weer aan. Wilt u uw lammeren via de biest tegen ’het Bloed’ 

beschermen? Dan is het tijd om dit vast in te plannen. De enting moet tussen 8 en 2 weken 

voor het lammeren worden gegeven. Schapen die voor het eerst worden gevaccineerd 

moeten 4 tot 6 weken hiervoor een basisenting hebben gehad. De enting beschermt de 

lammeren tot 2-3 maanden na de geboorte. Ontstaan de problemen bij u later in de zomer, 

dan kunt u beter de lammeren zelf vaccineren vanaf 2 weken leeftijd. Ze moeten dan ook 2 x 

gevaccineerd worden met 4-6 weken tussentijd.  

Heeft u veel last van blauwuier bij de schapen of geiten? Hiertegen kun u vaccineren met het 

vaccin VIMCO®. Het moet 2 keer worden toegediend met een tussentijd van 3 weken en 

beschermt ongeveer 4 maanden. Wilt u de ooien direct na de geboorte van de lammeren 

beschermen? Zorg dan dat de laatste enting uiterlijk 2 weken voor het lammeren wordt 

gegeven. 

Koe Monitor/BGP; leuker kunnen we het niet maken wel makkelijker... 

Het is u vast niet ontgaan, maar er is het afgelopen jaar een hoop gesteggel geweest rondom 

KOEmonitor/bedrijfsgezondheidsplan. De KOEmonitor voldoet niet aan alle wettelijke eisen 

en het gezondheidsplan niet aan alle kwaliteitseisen van ZuivelNL. Ondanks de inspanningen 

om tot een gezamenlijk systeem te komen is de conclusie helaas dat er voorlopig 2 systemen 

naast elkaar zullen lopen. De reeds gemaakte koekompassen blijven een jaar geldig, maar 

vanaf 1 januari 2021 zal er naast het Koekompas ook weer een BGP moeten worden 

gemaakt. Verder moeten we voor alle veehouders een controle voor voedselveiligheid doen. 

Uiteraard doen we ons best het voor u en ons zo praktisch mogelijk te houden. 
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Mineralen 

Regelmatig merken we dat er bij de melkkoeien of het jongvee sprake is van gebrek aan 

mineralen. Deze zijn erg belangrijk voor de algehele weerstand van de koppel. Vaak worden 

het eerst problemen gezien met de vruchtbaarheid van de koeien, maar ook zijn de dieren 

gevoeliger voor andere gezondheidsproblemen. Met een steekproef van 3-5 dieren kunt u 

eenvoudig een beeld krijgen van de mineralenvoorziening van niet-melkgevende koeien. Er 

wordt dan gekeken naar koper, zink, selenium en jodium en indien gewenst vitamine E. In de 

tankmelk kunt u eenmalig de mineralen laten bepalen. U geeft het monster dan aan ons 

mee. Ook kunt u kiezen voor een abonnement waarbij een aantal keer per jaar automatisch 

wordt gekeken naar de mineralenvoorziening.  

Teatsealer of niet? 

Sinds er minder koeien met antibiotica mogen worden drooggezet, gebruiken steeds meer 

van u een teatsealer zoals Intraseal® of Orbeseal® om de koeien te beschermen in de 

droogstand. Maar wat is nu echt het verschil tussen droogzetten met een teatsealer en het 

gebruik van droogzetters? Een droogzetter is bedoeld voor het behandelen van koeien die 

met een infectie de droogstand ingaan en niet om bescherming te bieden tegen nieuwe 

infecties. Dit heeft te maken met het feit dat: 

1. De droogzetter alleen werkt tegen grampositieve bacteriën. Een langdurig verhoogd 

celgetal wordt meestal door deze kiemen veroorzaakt (b.v. Staphylococcus aureus of 

Streptoccoccus uberis). Als een infectie in de droogstand wordt opgelopen gaat het 

vaak om omgevingsbacteriën zoals b.v. E. Coli. Je ziet dit terug in een verhoogd 

aantal gevallen van klinische mastitis in de eerste 100 dagen van de lactatie. Omdat 

E.coli een gramnegatieve bacterie is wordt deze dus niet met de droogzetter 

bestreden. 

2. De droogzettter niet de hele droogstand beschermt. Hoewel de wachttijd vaak wel 

langer is, is de werkingsduur van de antibiotica in de droogzetter maar een paar 

weken. Dit betekent dat in het tweede deel van de droogstand er geen bescherming 

meer is. Dit is nu juist het deel waar de weerstand van de koe afneemt tegen het 

afkalven en waar de slotgaten alweer wat open gaan. 

Hierbij kan een teatsealer dus een vervanging óf aanvulling geven. Koeien die met een laag 

celgetal droog gaan kunt u alleen met een teatsealer droogzetten. Het behandelen van een 

bestaande infectie is dan tenslotte niet nodig, maar zo is de koe wel beschermd tegen 

nieuwe infecties. Koeien die met een hoog celgetal droog gaan doet u een droogzetter in om 

de bestaande infectie te behandelen. Dit biedt echter onvoldoende bescherming tegen 

nieuwe infecties, dus combineert u hiervoor de droogzetter met een teatsealer.  
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Is dan op elk bedrijf een teatsealer nodig? Houd hiervoor uw droogstandsevaluatie in de 

gaten. Deze vindt u terug in de uiergezondheidsuitslag van de MPR op de CRV pagina en in 

sommige gevallen in uw eigen managementprogramma. Belangrijk is dat koeien die laag de 

droogstand in gaan (LAAG IN) ook laag eruit komen (LAAG UIT). Als teveel koeien HOOG UIT 

komen betekent dit dat ze dus een infectie in de droogstand hebben opgelopen. Ook 

gevallen van acute mastitis in de eerste 60-100 dagen van de lactatie zijn vaak al opgelopen 

in de droogstand. In deze gevallen is het gebruik van een teatsealer dus aan te raden. 

Daarnaast moet natuurlijk ook aandacht worden besteed aan hygiëne van de huisvesting en 

de weerstand van de droge koeien (rantsoen/mineralen). 

Behandeling mastitis 

Het blijft soms lastig om een keus te maken tussen al die verschillende behandelingen. Op 

uw behandelplan staan de verschillende vormen van mastitis uitgelegd. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen 1e, 2e en 3e graads mastitis. Bij eerstegraads wordt uitgegaan 

van een milde mastitis met alleen een vlokje in de melk. Deze kunt u behandelen met alleen 

een injector of in sommige gevallen even afwachten of dit de volgende melkbeurt vanzelf is 

overgegaan. Bij tweedegraads wordt er ook een hard kwartier gezien en kan het dier koorts 

hebben. Meestal worden deze twee mildere vormen van mastitis veroorzaakt door gram 

positieve kiemen. We hebben het dan over Staphylococcen (aureus, CNS etc) en 

Streptococcen (uberis, dysgalactiae). Deze kunnen/moeten behandeld worden met een 1e 

keus injector zoals Orbenin lactation of Ubropen. Dit kan in het geval van tweedegraads 

worden gecombineerd met Mamyzin in de nek. Al deze middelen werken niet tegen 

gramnegatieve kiemen zoals E. Coli en Klebsiella. Bij een derdergraads mastitis; de koe is ziek 

en er is koorts, vaak waterige of gelige melk (maar niet altijd!) gaan we er vanuit dat er een 

gramnegatieve kiem een rol speelt. Dan moet je dus kiezen voor een bredere behandeling 

die ook deze kiemen doodt. Dan komen we bij de beter bekende injectoren die 2e keus zijn 

zoals Avuloxil en Ubrolexin. Combineer deze liefst altijd met Diatrim in de nek. Dit omdat de 

bacterie bij E.coli vaak al weg is uit het uier, maar nog wel in het bloed kan zitten waardoor 

de koe ziek wordt.  

Hier nog een kort overzicht van de vormen van mastitis en behandeling hiervan; in het 

bedrijfsbehandelplan worden alle middelen genoemd. 

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 bijspuiten + pijnstilling 
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Schmallenberg 

Er is weer Schmallenberg virus geconstateerd in Nederland. Dit virus geeft afwijkingen aan 

lammeren; kromme poten, draainekken en bochels in de rug zijn typische gevallen. Het virus 

wordt door knutten verspreid en de afwijkingen ontstaan tussen dag 25 en 60 van de dracht. 

Ook kalveren kunnen aangeboren afwijkingen vertonen, maar bij koeien zien we vaker 

problemen bij de volwassen runderen in de vorm van koorts, diarree en productiedaling. 

Het is nog even afwachten hoeveel schapenhouders er dit seizoen last zullen krijgen van het 

probleem. Omdat de vorige uitbraak in 2012 is geweest zullen er nu nog weinig schapen 

over zijn die al weerstand tegen het virus hebben opgebouwd.  

Wees dus alert op misvormde lammeren, met name bij de verlossing kan dit voor problemen 

zorgen. Er is geen meldingsplicht, maar u kunt de lammeren op eigen kosten wel bij de GD 

op het virus laten onderzoeken. 
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Een bijzonder geval 

Helaas komen we het regelmatig tegen: een hond die tussen de schapen is gekomen en flink 

wat schade heeft veroorzaakt. Het verraderlijke is dat het soms op het eerste gezicht mee 

lijkt te vallen omdat er alleen een paar gaatjes in de huid zitten van de tanden van de hond. 

Echter, wat honden doen is het schaap grijpen en dan met de kop schudden. Daardoor raakt 

de huid los van het onderliggend weefsel. De bacteriën uit de bek van de hond kunnen daar 

hele nare ontstekingen veroorzaken. Vaak begint de huid er dan na een paar dagen af te 

vallen en ontstaat er ineens een veel grotere wond. Onderschat een klein wondje daarom 

niet en geef het dier altijd antibiotica na een hondenbeet, hiermee kan vaak erger worden 

voorkomen. Een heftig voorbeeld hebben we laatst gezien.  Zo kwamen we deze keer bij een 

schaap waar eerst alleen een paar gaatjes op de flank en onder de staart van het schaap 

waren te zien. Het schaap kreeg antibiotica en pijnstiling en leek het goed te doen, maar een 

goede week later bleek de schade toch wat erger dan verwacht. Marieke ging langs en de 

enige optie was om de hele staart de amputeren. Het kon niet helemaal bij elkaar worden 

gehecht, maar er was nu een schone verse wond over die door de eigenaren goed is 

verzorgd. 2,5 week later ziet het er al een stuk beter uit en 3,5 weken later is er bijna niets 

meer te zien. Het schaap maakt het goed en kan weer lekker mee met de koppel. 
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TOT SLOT…… 

 

 

 Prikbord 

In ’t zonnetje 

Alle boeren die hebben meegewerkt aan de kerstlichtjestocht op 19 december willen we bij 

deze graag in het zonnetje zetten. Wat een positief gebaar in deze nare tijd! Speciaal willen 

we nog even de familie Harm Jansen onder de aandacht brengen. Met veel enthousiasme 

werd de dag voor de tocht de trekker versierd, maar helaas begaf deze het en konden ze 

last minute toch niet deelnemen. Hier ziet u de prachtige (stilstaande) tractor. 

 

Bent u klaar voor de schapentijd? Medicijnkast 

op orde? Denk b.v. aan glijmiddel, touwtjes, 

ontsmettingsmiddel voor handen en navels, 

pijnstilling, antibiotica, kunstbiest. 




