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TWEEDE GOLF 

Driekwart jaar na de 
introductie van het 
coronavirus is Nederland nu 
in de ban van de tweede lock 
down periode. Ook in de 
praktijk merken we hier de 
gevolgen van. Hieronder nog 
een korte opsomming van de 
maatregelen die we nemen 
op de praktijk. 
 

Daarnaast hebben we een 

primeur op het gebied van 

ontwormingsmiddelen, een 

waarschuwing voor 

eikelvergiftigingen en een 

belangrijke nieuwsbrief 

special. 

 

Verder stellen dierenarts 

Rianne van Helden en 

Wessel ten Haaf zich  aan u 

voor én hebben we een 

nieuwe medewerker.  

 
 

Foto: Paulien en Martijn van den Berg, Veghel 
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EEN PRIMEUR: ONTWORMING VOOR OVER DE RUG 
 
Eindelijk is er een alternatief voor het oraal en in de nek toedienen van ontwormingsmiddel bij schapen.  Eprinex 

Multi® is het eerste middel dat voor schapen is geregistreerd waarmee men het schaap kan ontwormen over de rug 

oftewel: pour-on. Dit kan zowel bij het geschoren als bij het ongeschoren schaap met behulp van een speciaal 

opzetstuk. De werkzame stof valt in groep 3, zie de figuur hieronder, die u kent van het mestabonnement 

inzendformulier. Ook voor dit middel geldt dat er ressistentie kan optreden. Laat daarom altijd 2 weken na het 

ontwormen de mest controleren op wormeieren. Lees hier meer over op onze website onder het kopje ‘diagnostiek’.  

 

Eprinex multi geeft bescherming tegen longwormen en maagdarmwormen, waaronder Haemonchus en 

Nematoridus. Het middel is er in de verpakkingsgroottes 1, 2.5 en 5 liter. De dosering is 2ml per 10 kg 

lichaamsgewicht. Wachttijd voor vlees is 2 dagen. 

Omgaan met corona bij de 

Herkauwerspraktijk 

Er komen steeds meer maatregelen vanwege het 

oprukkende coronavirus. Dit heeft ook 

consequenties voor de Herkauwerspraktijk. De 

Herkauwerspraktijk volgt de richtlijnen zoals die 

worden aangegeven door het RIVM. We hebben 

als praktijk een aantal maatregelen getroffen:  

• De dierenartsen komen zo min mogelijk op de 

praktijk. 

• Wij hanteren de regel dat iedereen die thuis 

kan werken, thuis werkt. 

• Alle dierenartsen hebben een mondkapje in de 

auto. Als u dit prettig vindt, dan dragen wij die 

als we op uw bedrijf arriveren. 

De maatregelen die we hebben genomen, mogen 

natuurlijk niet ten koste gaan van de service die u 

van ons gewend bent. Wel willen we u vragen om 

medicijnen en visites op tijd door te geven. Ook als 

wij medicijnen met een visite mee moeten nemen, 

is het handig als wij dit ruim van tevoren weten. 

Daarnaast willen we u vragen om tijdens het 

doorgeven van een visite te melden als u 

verkoudheidsklachten heeft, zodat wij hier 

passende maatregelen voor kunnen nemen. Komt 

u medicijnen op de praktijk ophalen, dan vragen 

we u om een mondkapje te dragen. Bedankt voor 

uw medewerking. 

EVEN VOORSTELLEN 

Rianne van Helden 

Ik ben opgegroeid in het Zuid-Hollandse dorp Berkel en 
Rodenrijs. Tegenwoordig woon ik al weer enkele jaren in 
Brabant, waar ik heen ben verhuisd voor mijn werk. Hiervoor 
heb ik als dierenarts in Nieuw-Zeeland en Duitsland gewerkt 
om buitenlandse werkervaring op te doen. 

Mijn veterinaire expertise ligt bij de schapen en de koeien. 
Naast het behandelen van zieke dieren adviseer ik ook 
melkvee- en schapenbedrijven om de diergezondheid 
optimaal te houden. De vertrouwensband met de klanten en 
het buiten werken vind ik mooie aspecten aan het werk als 
dierenarts. 

In mijn vrije tijd sport ik graag en daarnaast houden mijn 
vriend en ik ons bezig met het fokken van Walliser 
Schwarznase schapen. Mijn border collie Flock probeer ik het 
vak van drijfhond bij te brengen, dit is echter nog niet zo 
succesvol; de hond rent het liefst voorop en de kudde volgt… 
 
Onlangs is Omroep Brabant met  
mij mee geweest de boer op  
voor  een reportage. Het filmpje  
vindt u door op onderstaande 
link te klikken:  

 

 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270132/veearts-

rianne-ik-werd-in-de-skilift-gebeld-voor-bloeduitslagen 

 

 

 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270132/veearts-rianne-ik-werd-in-de-skilift-gebeld-voor-bloeduitslagen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3270132/veearts-rianne-ik-werd-in-de-skilift-gebeld-voor-bloeduitslagen
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EIKELVERGIFTIGING  

De laatste tijd hebben we meerdere schapen 

gezien met een eikelvergiftiging. De stof 

tannine is de veroorzaker van een 

eikelvergiftiging. Deze stof is in grote 

hoeveelheid terug te vinden in onrijpe, 

groene eikels en groene eikenbladeren. Ook 

bruine eikels vormen een risico wanneer er 

veel van wordt ingenomen. Als gevolg 

daarvan ontstaat schade aan bloedvaten, 

nierschade en leverproblemen.  

 

Dieren zonderen zich af, hebben een 

verlaagde temperatuur, een versnelde 

ademhaling, buikpijn, diarree en gaan 

uiteindelijk dood. De behandeling is niet 

eenvoudig en meestal treedt er sterfte op. 

Voorkomen is dus beter dan genezen: 

1. Zorg dat de schapen geen honger 

lijden, dus voer bij wanneer nodig. 

2. Zet plekken af waar eikels liggen. 

 

EVEN VOORSTELLEN 

Wessel ten Haaf 

Na het afronden van de studie  Dierwetenschappen en 

tweede afstudeerrichting agrarische bedrijfskunde aan 

de Wageningen Universiteit, heb ik de studie 

Diergeneeskunde gevolgd op de faculteit in Utrecht.  

 

Het praktische werk ligt mij het beste. Zo probeer ik mijn 

adviezen, in zowel het ambulante werk als de begeleiding 

te formuleren.  Een speerpunt voor mij is de 

klauwgezondheid. Vaak een onderbelichte zaak, maar o 

zo belangrijk. Zonder een goede klauwgezondheid, komt 

er van een top koe niets terecht.  Ik mag dan ook graag 

het mes ter hand nemen. Tyloom operaties voer ik uit, 

zodoende een koe die eigenlijk afgevoerd zou zijn, nog 

minstens een aantal lactaties mee kan.  

 

Ik ben getrouwd met een Nijmeegse, zodoende ook daar 

woonachtig. Heb 3 kinderen 6, 4 en 1 jaar oud, 2 

chagrijnige ponies en een geriatrische poes. Ter 

ontspanning klus ik aan onze monumentale 

boerderij,  loop ik hard, en werk ik in de boomverzorging.  

 

 

 

OOIEN BIJ DE RAM 
De gemiddelde draagtijd van een ooi is 147 

dagen (5 maanden min 5 dagen). Als op 1 

november de ram bij de ooien wordt 

gelaten, worden de eerste lammeren in de 

laatste week van maart geboren. 

 

Het is aan te raden om de ram te voorzien 

van een dektuig met dekblok. Als de ram 

de ooi dekt schuurt het dekblok over de rug 

van de ooi en zal hierdoor de vacht kleuren. 

Als alternatief kunt u ook dekpoeder of 

rammenverf gebruken.  Dekpoeder en 

rammenverf dienen handmatig 

aangebracht te worden op de borst van de 

ram. Elke twee weken dient men van kleur 

te wisselen, zodat je specifieker weet in 

welke periode de ooien gedekt zijn. 

 

Als u te maken heeft met te veel 

terugkomers, neem dan contact op met uw 

dierenarts voor nader onderzoek. De 

problemen kunnen zowel afkomstig zijn van 

de ooien als van de dekram. 

Versterking team 

Marieke Coppens komt het team versterken in de 

functie van praktijkmanager. In de volgende 

nieuwsbrief meer hierover. Marieke welkom! 

FACEBOOK 
 

Wist u dat de Herkauwerspraktijk ook een eigen 
Facebook-pagina heeft? Hier worden wekelijks 
interessante weetjes en casussen op gezet. Neem eens 
een kijkje en laat een reactie achter!  

facebook.com/DeHerkauwerspraktijk.nl 
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NIEUWSBRIEF SPECIAL: FOTOSENSIBILITEIT 
De laatste maanden hebben we opmerkelijk veel gevallen gehad van fotosensibiliteit bij schapen. Ook bij 

de Gezondheidsdienst is dit bekend en hier wordt op het moment verder onderzoek naar gedaan. Er is 

daarom in korte tijd een nauwe samenwerking opgezet met Piet Vellema van de GD. Het is hierdoor 

mogelijk om, nadat wij het schaap gezien hebben, gratis diagnostisch materiaal, zoals bloed en 

grasmonsters, op te laten sturen naar de GD. De meeste getroffen schapenhouders hebben dit beeld bij 

hun schapen nog niet eerder gezien. Omdat de ziekte fataal kan verlopen wanneer er niet ingegrepen 

wordt, willen we via deze weg onze schapenklanten attenderen op de verschijnselen, zodat u op tijd actie 

kunt ondernemen en de praktijk kunt bellen.  

 

Fotosensibiliteit is een overgevoeligheid voor zonlicht veroorzaakt door een stof (fytoporfirine) die via de 

bloedbaan in de huid terecht komt. Deze stof wordt in de pens aangemaakt door de omzetting van 

bladgroen. Onder invloed van zonlicht leidt dit tot beschadiging van de huid. Normaliter wordt deze stof 

met de gal uitgescheiden, dit gebeurt echter niet als de lever beschadigd is. Vaak komt dat door bepaalde 

planten en schimmels die deze leverschade veroorzaken. Dit is waarom het nodig kan zijn grasmonsters op 

te sturen voor onderzoek op schimmels. Met bloedonderzoek kan een eventuele leverbeschadiging worden 

aangetoond. 

 

Heeft u één of meerdere schapen met één of meerdere van de onderstaande symtomen: 

• Onverklaarbare dikke koppen 

• Huidafwijkingen rond de ogen of oren 

• Ernstige jeuk aan de kop  

• Gele slijmvliezen 

 

Bel dan zo snel mogelijk de praktijk. We kunnen een snelle behandeling instellen waardoor de kans op 

genezing groter is. 

 

 

 

 

 


