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Voorjaar!! 

Het voorjaar is in volle gang. We hebben al even van lekker lenteweer kunnen genieten in  

februari en hoewel het nu buiten guur is hebben we met al die lammetjes het 

voorjaarsgevoel toch wel lekker te pakken. De mooiste tijd van het jaar. Dan is er zoals velen 

van jullie al weten groot nieuws: Nicolien is in blijde verwachting! Ze is half juli uitgerekend 

en het gaat heel goed met haar. Jammer voor Nicolien dat zij geen schapen mag verlossen 

maar gelukkig vinden Hans en Marieke dit niet erg. Nu kunnen zij er des te meer doen!  

Veel leesplezier, 

Hans, Marieke en Nicolien 

Drachtigheidsproblematiek bij koeien. 

Problemen met het drachtig krijgen van koeien komen regelmatig voor, het is heel erg zonde 

als een goede koe om die reden afgevoerd moet worden. Er zijn een aantal dingen die 

kunnen helpen om probleemgevallen alsnog drachtig te krijgen. Hieronder een aantal 

oorzaken en de behandeling. 

Cystes 

Dit komt regelmatig voor, de cystes kunnen goed behandeld worden. Soms is een 

behandeling met 5 cc Receptal voldoende om de cyste weg te krijgen. Anders kunnen ze eraf 

geknepen of aangeprikt worden, waardoor ze leeglopen. De koe krijg dan ook 5 ml Receptal 

om de hormoonhuishouding weer op orde te krijgen. Oorzaak van cystes is vaak een 

negatieve energie balans na het kalven. Als u hier regelmatig last van heeft is het zaak om 

het rantsoen van de droge en verse koeien eens kritisch te bekijken. 

Vuil 

Koeien die aan de nageboorte hebben gestaan of zwaar gekalfd (met hulp) hebben een grote 

kans op een vuile baarmoeder. Koeien die witvuilen hebben er baat bij om een keer tochtig 

gespoten te worden, het lichaam schoont de baarmoeder dan zelf op. Dit kan vanaf 10 

dagen na het kalven. Maar ook koeien die al meerdere malen geïnsemineerd zijn hebben 

vaak last van een lichte ontsteking in de baarmoederwand. Het helpt dan ook zeer goed om 

de koe de dag na KI te spoelen met bijvoorbeeld Metricure. 

Pinken  

Bij pinken worden wel eens iets andere oorzaken gezien van niet goed drachtig worden. 

Wanneer er meerdere pinken niet goed drachtig/tochtig worden, ligt de oorzaak vaak in de 

mineralen voorziening. Het geven van mineralenbolussen is dan zeer effectief. Uiteraard kan 

er ook bloedonderzoek gedaan worden om te kijken of er ook daadwerkelijk een tekort is.  
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Dan is er nog een reden waarom er een elke keer niet drachtig wordt, maar wel iedere 3 

weken mooi tochtig is. Het gebeurt weleens dat er een vliesje in de baarmoedermond of de 

geboorteweg zit waardoor het sperma niet bij het follikel kan komen. Wanneer u zo een pink 

heeft, is het nuttig om dit dier diep (in de baarmoeder) te insemineren. Uiteraard wordt zo’n 

dier dan ook niet drachtig van een natuurlijke dekking. 

Een ‘laatste’kans methode voor probleemkoeien: 

Deze methode past Marieke thuis vaak toe bij echte probleemkoeien, zij heeft hier al veel 

koeien mee drachtig gekregen. 

- Insemineren met sperma van twee verschillende stieren: Het sperma zou een competitie 

aangaan waardoor het bevruchtend vermogen verbeterd wordt. Gebruik een stier met goed 

bevruchtend vermogen, bijvoorbeeld een ras als een blaarkop. 

- Spuit 2½ ml Receptal bij inseminatie: Hierdoor wordt de ovulatie bevorderd. 

- De dag na inseminatie spoelen met Metricure: Hierdoor is de baarmoederwand mooi 

schoon en kan het vruchtje goed innestelen. 

- Eventueel een week na KI 2½ ml Receptal spuiten: Dit bevordert het ontstaan van een mooi 

geel lichaam op de eierstokken, dit moet de dracht in stand houden. Vooral belangrijk bij 

koeien die aanleg hebben voor cystes. 

Uiteraard zijn er nog meer problemen mogelijk, daarover een andere keer meer. Mocht u 

problemen hebben met een of meerdere koeien, overleg dan met ons. En dan als laatste tip: 

wacht niet te lang met ingrijpen als een koe niet tochtig en/of drachtig wordt en laat koeien 

die meer dan 3x geïnsemineerd zijn ook controleren. Wij wensen u een vruchtbaar voorjaar! 

Vaccineren schapen 

Met het voorjaar zijn ook de eerste lammetjes al geboren. Veel van u hebben de drachtige 

schapen laten vaccineren tegen “Het Bloed”. De lammeren krijgen hierdoor antistoffen via 

de biest binnen en zijn beschermd tegen verschillende Clostridium bacteriën die onder 

andere deze ziekte veroorzaken. Deze antistoffen bieden tot maximaal 3 maanden na de 

geboorte bescherming. Heeft u problemen met “Het Bloed” in de zomer, dan kan het dus 

nodig zijn ook de lammeren te vaccineren. Dit is uiteraard ook mogelijk als u de 

moederdieren niet hebt gevaccineerd. Lammeren van ongevaccineerde moeders kunnen 

vanaf 2 weken leeftijd en lammeren van gevaccineerde moeders vanaf ongeveer 8 weken 

worden gevaccineerd. Het voordeel van het enten van de lammeren is dat dit een 

gecombineerde enting is die direct ook beschermt tegen zomerlongontsteking (Pasteurella).  
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Longworm. 

Als u dit jaar uw jongvee weer de wei in doet, wilt u dat ze goed beschermd zijn tegen met 

name een longworminfectie. Longwormschade is nl. niet te genezen, maar wel te 

voorkomen! Door de dieren tweemaal te vaccineren met Bovilis Longworm® voordat uw 

jongvee de wei ingaat, zijn uw dieren bij normaal weidegebruik effectief beschermd. Let op: 

er moet minimaal zes weken zitten tussen de eerste vaccinatie en  het moment dat uw 

dieren naar buiten gaan. Daarom is het nu de tijd om het benodigde aantal doses vaccin te 

bestellen. 

Het proberen waard.. 

Begin februari werden we geroepen bij een kalf van zo'n 3 maanden oud die zijn 

rechterachterbeen niet meer belastte. Bij het onderzoek bleek er een breuk in het bot net 

onder de knie te zitten. Breuken bij kalveren genezen over het algemeen goed na een aantal 

weken gips, maar zo hoog in de poot is het lastig het gips dusdanig aan te leggen dat het 

goed blijft zitten en het gebroken bot goed stabiel blijft. Deze veehouder wilde het kalf toch 

graag een kans geven, dus hebben we een constructie bedacht waarbij het gips met een 

band over de rug bleef hangen. Na wat kleine aanpassingen tussendoor, hebben we 3½ 

week later het gips doorgezaagd zodat het iets wijder kwam te zitten en een week daarna 

het gips helemaal verwijderd. We waren blij dat we het een kans hadden gegeven, het 

proberen waard dus!                

Net in het gips. Afwachten of           Nu, 5 weken later: nog wat onwennig, maar het kalf staat   
dit de goede therapie is…            en loopt zelfstandig. Soms lukt alles. 
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TOT SLOT…… 

 

 Prikbord 

In ’t zonnetje 

De familie Wenneker heeft deze winter een melkrobot laten plaatsen. Een hele verandering 

voor het bedrijf en de koeien, waarbij we hen veel succes willen wensen. 

 

 


