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Herfst in aantocht 

Het weer slaat om, hitte maakt plaats voor regenbuien en de jassen komen weer van de 

kapstok. Tijd om weer eens van ons te laten horen. Allereerst een compliment. Tijdens de 

hitte is ons opgevallen dat er veel inspanningen zijn geleverd om de dieren koel te houden: 

ventilatoren, verneveling, schuilplekken voor dieren buiten, dieren overdag binnenhouden. 

Top! Verder zijn er veel dieren en mensen om in het zonnetje te zetten, veel koeien die een 

mooie mijlpaal behaalden, dat gaat natuurlijk niet vanzelf, daar is veel zorg en aandacht voor 

nodig, soms kunnen wij daar een handje bij helpen, heel mooi dat er zo veel koeien gezond 

oud kunnen worden. 

Dan is er, voor sommigen, nog een nieuwtje: Nicolien is zwanger van haar tweede kindje! Ze 

is 1 april uitgerekend 

Groetjes, 

Hans, Marieke en Nicolien 

 

Longworm 

Let op; het is weer de tijd voor longworm. U herkent 

de aandoening aan hoestende dieren die verder 

(meestal) niet ziek zijn. Bij de melkkoeien kan er ook 

sprake zijn van een (flinke) melkgiftdaling. Jonge 

dieren zijn meestal gevoeliger. De dieren kunnen 

over de rug worden behandeld, er is ook een middel 

voor melkkoeien waarop geen wachttijd voor de 

melk zit. Om longworm te voorkomen bij het jongvee 

kunnen deze voor het naar buiten gaan in het voorjaar worden gevaccineerd met een vaccin 

in de bek. Belangrijk is dan wel dat ze alsnog met longwormlarfjes in aanraking komen op 

het land zodat ze ook voor langere tijd afweer opbouwen. Dit doet u door ze daarna op een 

perceel te weiden waar eerder dat jaar ouder vee heeft gelopen. 

Koe Alert 

Alle melkveehouders moeten dit jaar nog een keer KoeAlert alert laten 

uitvoeren. Dit is een beetje vergelijkbaar met wat vroeger het PBB was. U moet 

echter wel online onze praktijk opgeven als dierenarts, zodat wij het vervolgens 

ook online kunnen invullen. Op https://www.koemonitor.nl/koealert/ leest u er 

meer over. U kunt ons opgeven op dezelfde site als KoeKompas, ga naar die site en log in, of 

https://www.koemonitor.nl/koealert/
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ga naar https://www.koealert.nl/ en log in met de gegevens van KoeKompas, klik op 

selecteer dierenartspraktijk en zoek dan op DAP Gorter, selecteer onze praktijk en bevestig 

dit. Voor FC boeren log in op melkweb klik rechtsboven op menu > externe links > 

koekompas en koealert > ga naar KoeAlert en selecteer een dierenartspraktijk. Ook bij 

andere melkfabrieken staat er in de online omgeving meestal een link aangegeven waardoor 

u rechtstreeks naar KoeAlert wordt verwezen. 

Corona 

Zoals u allemaal wel heeft meegekregen is de 2e golf een feit en zitten wij inmiddels zelfs in 

de zwarte regio van het land. Dit betekent 

dat er een heel aantal mensen rondloopt 

die het coronavirus bij zich draagt ook al 

weten ze dit zelf misschien niet. Onze 

werkzaamheden zullen niet veranderen de 

komende tijd, wellicht zullen we iets vaker 

ervoor kiezen een administratieve 

handeling thuis af te maken zodat we niet 

te lang bij elkaar aan tafel zitten. Verder, 

zoals ook per mail verzocht, horen we 

graag van u of u of iemand van uw 

contactpersonen corona-gerelateerde klachten heeft. We kunnen hier dan rekening mee 

houden en indien nodig extra maatregelen nemen. Verder proberen we ons zoveel mogelijk 

aan de 1.5 meter maatregelen te houden.  

Rode lebmaagworm bij schapen 

De extreme temperaturen zijn in principe gunstig tegen de rode lebmaagworm; de larven 

drogen snel uit op het land waardoor u sneller weer terug kunt met uw schapen naar een 

perceel wat besmet was. Wel is het zo dat regen na een langere tijd van droogte dan juist 

ineens kan zorgen voor een massale ontwikkeling van de larven die eerder niet verder 

konden groeien door de droogte. Er kan dan ineens een hele grote infectiedruk ontstaan. 

Extra oppassen geblazen dus. Bij een gunstige temperatuur kunnen in het snelste geval al 3 

weken na ontworming weer nieuwe gevallen ontstaan als de dieren op hetzelfde of een 

ander besmet stuk land worden gehouden. Let dus op; ontwormen is geen garantie om de 

rest van het jaar achterover te zitten! Ook in de herfst en soms zelfs winter komen nog 

gevallen voor. Het is zaak de schapen goed in de gaten te houden. Let op sloom gedrag en 

bleke slijmvliezen, de schapen hebben niet perse diarree. Zieke schapen kunt u naast het 

ontwormen ook ijzer en kobalt geven. Dan knappen ze sneller op en groeien ze daarna ook 

weer beter door. Bij twijfel kunt u mest langsbrengen voor onderzoek. 

https://www.koealert.nl/
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Een bijzonder geval; klauwamputatie 

Dit voorjaar kwamen we bij een koe met 

een diepe zoolzweer. Al een aantal keer 

was deze koe behandeld met blokjes en 

klauwzak, maar er zat geen verbetering in. 

De veehouder wilde graag nog verder met 

deze koe en vroeg of een klauwamputatie 

mogelijk was. We vroegen Dick Scholten 

om ons hierbij de helpen en opereerden 

de koe met een speciale Gentse methode. 

Hierbij wordt niet de klauw zelf afgezaagd maar verwijder je het hele onderste deel vanaf 

het kootgewricht. De huid die over is wordt over de wond heen gehecht waardoor je een 

dichte operatiewond krijgt i.p.v. vroeger een 

grote open wond. De koe was een pittige dame 

die meteen na de operatie graag naar het 

voerhek kwam en een stuk beter liep dan 

daarvoor. Daarna duurde het nog een tijdje 

voor de koe echt helemaal goed liep en de 

wond mooi was genezen, maar inmiddels staat 

de koe weer topfit in de stal op haar ene klauw 

en staat ze droog in afwachting van haar 

volgende kalf! We hopen dat ze nog een mooi aantal gezonde jaren op het bedrijf mag 

rondlopen! 

 

Een week later.. 

2 maanden later; de wond is 

volledig genezen. 
Een maand later.. 
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TOT SLOT…… 

 

 Prikbord 

In ’t zonnetje 

Fam Kemp uit Kortenhoef                                          Fam. Hans Pronk uit Naarden 

10.000 kg vet en eiwit en sterkoe 3                          100.000 liter koe 

                          
Fam. Verweij uit Weesp                                       Fam. de Haan uit Nigtevecht 

10.000 kg vet en eiwit  en sterkoe 3                  100.000 liter koe 

                                    3x 100.000 kg op rij 


