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Tropische temperaturen 

Na een aantal tropische stormen in mei nu al enige tijd tropische temperaturen en droogte. De 

koeien hebben het warm en wij ook! De zomer brengt weer wat ongemakken met zich mee zoals 

wormen bij de schapen en vliegen bij…. nou ja overal! In deze brief wat tips om de zomer door te 

komen! 

Groetjes, 

Hans, Marieke en Nicolien 

Drenchen 
Sommigen van u hebben inmiddels al eens kennis gemaakt met het 

drenchen van een koe. Bij het drenchen wordt een hoeveelheid water 

(meestal 20-40 liter) met behulp van een slang in de pens gebracht. In 

het water kunnen, afhankelijk van de situatie, verschillende drench 

poeders worden gemengd. Hierdoor zorgt het drenchen niet alleen 

voor het herstellen van de vochtbalans, maar ook voor het stimuleren 

van de penswerking. Het drenchen wordt met name toegepast rondom 

afkalven, bij melkziekte of 

slepende melkziekte. 

Hiermee kan soms erger, bijvoorbeeld een 

lebmaagverplaatsing, worden voorkomen. Ook koeien 

met een ernstige colimastitis kunnen hier profijt van 

hebben. Ze zijn vaak ernstig uitgedroogd (diepliggende 

ogen)  en de koeien hebben veel gifstoffen in het bloed 

die door de nieren moeten worden afgevoerd. Het extra 

water wat ze door het drenchen binnenkrijgen helpt 

hierbij. 

Rode lebmaagworm bij schapen 

LET OP! Sinds twee weken geleden zijn de eerste gevallen van rode 

lebmaagworm (Haemonchus) weer opgetreden. Met dit warme 

weer ontwikkelen de larven extra snel op het land. Binnen 2 weken 

nadat schapen eitjes op het land hebben gebracht kunnen er al 

weer besmettelijke larven op het land liggen. Verschijnselen: bleke 

slijmvliezen, sloom, vaak geen diarree! 

De worm kan zowel bij schapen en lammeren voorkomen en is te 

behandelen met de meeste wormmiddelen zoals Cydectin, Dectomax en Noromectin. Ook is het 

goed om een ijzerpreparaat bij te spuiten bij bloedarmoede. Op sommige bedrijven is er wel sprake 

van resistentie. Check daarom na 10-14 dagen door middel van mestonderzoek of de besmetting 

onder controle is.  
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Een bijzonder geval.. 

Op een zondagavond werden we bij een verlossing van een tweeling 

geroepen. Twee achterpoten, twee voorpoten en een kop. Na meerdere 

pogingen van Hans en Nicolien om deze “tweeling” te verlossen, dachten ze 

dat het misschien om een misvormd kalf kon gaan en zijn overgegaan tot 

een keizersnede. Hierbij werd een zogenaamde” Schistosoma reflexus” 

aangetroffen ook wel “binnenste-buiten-kalf” genoemd. Hierbij zit het kalf 

over de rug dubbelgeklapt, waarbij de borst en buikholte open liggen. Aan 

de ene kant voel je dus de 4 poten en de kop van het kalf, aan de andere 

kant voel je de organen zitten. De koe maakt het gelukkig goed. 

Melkmonsters 

Heeft  u wel eens een melkmonster verstuurd voor bacteriologisch 

onderzoek (B.O.) en herkent u deze uitslag: “MEF” (mengflora) of “VER” 

(verontreiniging) of “geen groei”? Dan kent u vast ook de frustratie die dit 

op kan leveren. Deze uitslag heeft verschillende oorzaken die zowel te maken hebben met 

monstername en verzending als met het uitscheidingspatroon van de bacterie. Staphylococcus 

aureus kan zich bijvoorbeeld bovenin het uier ophouden en niet altijd in de melk zijn te vinden. Hier 

wat tips om de kans op een nuttige uitslag zo groot mogelijk te maken: 

- Kies de juiste koe; een koe die: 

o acute klinische uierontsteking heeft en nog niet is behandeld met antibiotica 

o nieuw verhoogd of 2 keer op rij verhoogd celgetal heeft (koe>250.000, vaars 

>150.000) 

- Neem het monster voor het melken; dit verkleint de kans op een negatieve uitslag 

- Neem het monster zo schoon mogelijk: 

o Draag schone handschoenen  

o Maak het uier en de speen schoon met een droge doek 

o Melk 3 stralen weg (hiermee spoelt u het tepelkanaal door) 

o Ontsmet alleen de speenpunt (zorg dat er geen alcohol druppel aan hangt) 

o Maak het buisje open (houdt hierbij het dopje op zijn kop en het buisje schuin zodat 

er niets in kan vallen) 

o Melk met de andere hand weer 3 stralen weg 

o Melk 1 flinke straal in het buisje. (voor B.O. is 2-3 ml al voldoende!, hoe vaker je aan 

speen trekt hoe meer kans op contaminatie) 

o Sluit flesje en noteer hierop; Naam veehouder; koenummer, kwartier 

- Verstuur het monster zo snel mogelijk; uit onderzoek blijkt dat hoe eerder de bacterie op zijn 

groeibodem wordt geplaatst hoe minder overgroei van omgevingskiemen.  

- Bewaar een monster in de koelkast (enkele dagen) of in de vriezer (enkele weken); 

bijvoorbeeld in het weekend of als u meerdere monsters tegelijk wilt versturen. Invriezen 

heeft ook voordelen; S. aureus is dan makkelijk te vinden. 

- Overleg met ons: 

o Of het zinvol is een monster in te sturen van de betreffende koe(ien) 
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o Wanneer u het monster langsbrengt, zodat het niet te lang in het kastje staat 

Lees meer over melkmonstername en mastitis op https://www.gddiergezondheid.nl/uiergezondheid  

 (Oud &)Nieuw op de markt 

Misschien kent u al langer de Kexxton® bolus. Dit is een bolus voor koeien die u toedient tussen 4 en 

2 weken voor het afkalven en deze geeft dan 95 dagen lang het stofje monensin af in de pens. Dit 

stofje zorgt voor een verschuiving van de bacteriepopulatie in de pens. Hierdoor ontstaat er een 

betere pensflora met meer bacteriën die proprionaat (voorproduct van glucose) produceren. Dit 

zorgt uiteindelijk voor een efficiëntere energieproductie, waardoor meer glucose in het bloed komt 

en minder slepende melkziekte op zal treden. Koeien die in aanmerking komen voor dit product zijn 

koeien die in vorige lactatie(s) slepende melkziekte hebben gehad en koeien met een overmatige 

conditie. Ook bij alle koeien die 3e kalfs of ouder zijn zal het wat opleveren omdat deze groep vaker 

last heeft van (subklinische) slepende melkziekte, die niet altijd als ketose-melding naar voren komen 

op de MPR. 

Minder bekend bent u waarschijnlijk met het product Imrestor®. Dit product is vrij nieuw en wordt 

op een aantal praktijken in Nederland toegepast. De behandeling bestaat uit 2 injecties voor het 

afkalven en stimuleert het immuunsysteem tot het aanmaken van witte bloedcellen. Hierdoor moet 

de koe beter door de ‘weerstandsdip’ komen die ze altijd rondom afkalven heeft. Op de geteste 

bedrijven worden bij verse koeien minder mastitis, minder stofwisselingsproblemen en een betere 

vruchtbaarheid gezien. 

Vliegen 

Het is weer vliegentijd. Voor mens en dier zijn deze insecten uiterst vervelend. Maar…. u kunt hier 

wel wat aan doen. Er zijn sprays die vliegen korte tijd op afstand houden als u deze op het dier of in 

de omgeving spuit. Ook zijn er kort- en langwerkende middelen voor over de rug (pour on) en is het 

mogelijk een anti-vliegenmiddel aan het oormerk te bevestigen. Heeft u binnen ook veel last van 

vliegen? Voor het strohok bestaat er madendood. Dit sproeit u over het stro waardoor de 

vliegenlarven worden gedood.Houd goed in de gaten houden of de vliegen geen eitjes leggen in 

wondjes bij de dieren. Ook bij schapen met vieze konten wil dit nog wel eens gebeuren. Uit deze 

eitjes ontstaan dan maden waar de dieren erge last van hebben. Dit kan zich erg snel uitbreiden. We 

noemen dit myasis. Voor de behandeling zijn er verschillende middelen, hiervoor kunt u altijd even 

overleggen met de praktijk. Ter preventie van myasis is er ook een pour on Clik® 

Vakanties 

In de maanden augustus en september gaan wij afwisselend op vakantie, dat betekent dat alles een 

beetje anders gaat op de praktijk. Het werk wordt gedurende deze tijd maar door 1 dierenarts 

gedaan. Het kan dus voorkomen dat niet iedereen vroeg geholpen kan worden.                               

Vanaf 1 augustus is Hans op vakantie. Dat houdt ook in dat er niet even snel wat in het kastje gezet 

kan worden als u belt. Probeert u dus uw bestellingen tijdens het spreekuur door te geven (8.00 tot 

9.00). U hoort dan van ons wanneer en waar het klaar wordt gezet.  

Als u zelf nog weg gaat: alvast een fijne vakantie gewenst! 

 

https://www.gddiergezondheid.nl/uiergezondheid
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TOT SLOT…… 

 

 Prikbord 

In ’t zonnetje 

De familie Rebel heeft als eerste in de omtrek 2 nieuwe Lely A5 robots geplaatst in hun nieuwe 

stal. We wensen hen veel succes en plezier van deze nieuwe aanschaf! 

                         

 

  

 

Graag willen we de familie Verweij uit 
Weesp feliciteren met hun 100.000 
liter koe. 
Melkbron 420, Geboren 1 mei 2005  
8 Lactaties, 104.261 liter melk met 
4,66 % vet en 3,64 % eiwit 

Ook feliciteren we onze sportieve 

collega Nicolien van der Wilt van 

harte met het behalen van de 20e 

plaats bij de vrouwen in de 

Triathlon van Nederhorst op 17 

juni! 


