
NIEUWSBRIEF 

SCHAPEN

In deze nieuwsbrief:

Mededel ingen vanuit  de
prakt i jk
Pagina 1

Coccidiose

Pagina 2

Bestel len via WhatsApp
Pagina 2

Dierenarts Wiel  stelt  z ich
voor
Pagina 2

EEN NIEUW JASJE

Zoals u kunt z ien is  de nieuwsbrief  in een nieuw
jasje gestoken:  een fr isse look met de vertrouwde
berichtgeving over wat er  speelt  in onze prakt i jk .
Het lammerseizoen hebben we inmiddels  achter ons
l iggen.  We hebben veel  hulp kunnen bieden aan
veehouders t i jdens ver lossingen,  maar ook moesten
er de nodige problemen worden opgelost ,  zoals
prolapsen oftewel  l i j fbieden.   Ook in deze edit ie
praten we jul l ie  bi j  over ontwikkel ingen en gaan we
wat dieper in op onderwerpen die we in de prakt i jk
tegenkomen. 
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MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

Vanaf heden is  het mogel i jk  om
medici jnbestel l ingen per Whatsapp te plaatsen.
Verderop in deze nieuwsbrief  meer informatie
hierover.

Vanaf maart  is  er  een nieuwe dierenarts bi j  ons
begonnen.  Ze stelt  z ich verderop voor.

Prolapsen:  a l le  ins & outs
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Ik  ben s inds 1987 act ief  in De Herkauwersprakt i jk .  In 1987 ben ik ook
afgestudeerd en na even op de faculteit  en in de USA gewerkt te
hebben ben ik vr i j  snel  in Oss terecht gekomen.  Ik  v ind het heerl i jk  om
in een team te werken en zeker in een gemotiveerd team zoals  bi j  De
Herkauwersprakt i jk ,  met diverse aandachtsvelden.  Ik  heb 2 volwassen
zoons uit  mi jn eerste huwel i jk ,  woon samen met Martha en heb er 2
st iefdochters bi j  gekregen.  Sinds 13 december ben ik ook opa
geworden van een kleindochter van mi jn oudste zoon.  Ik  ben
voornamel i jk  te vinden op melkveebedri jven,  waar ik  mi jn best  doe om
de bedri jven in a l le  facetten van de bedri j fsvoering te ondersteunen,
dus vruchtbaarheid,  voeding,  uiergezondheid,  technische resultaten
enz.  Juist  die brede aanpak vind ik  zelf  heel  interessant om mijn
steentje aan bi j  te dragen.  Vaak is  er  dan ook overleg met andere
adviseurs van de melkveebedri jven als  voervoorl ichter ,  accountant en
zo.  Verder ben ik momenteel  act ief  in het bestuur van Kernprakt i jken
Rundvee;  dit  is  een samenwerking van 15 prakt i jken door het hele land
heen met veel  kennis op het gebied van herkauwers.  Als  hobby ga ik
graag fotograferen,  met name in de natuur maar ook vanuit  de lucht
met een drone.  Verder vind ik  het heerl i jk  om even onderuitgezakt op
de bank naar muziek te lu isteren.

Coccidiose is een jaarlijks terugkerend probleem bij de lammeren.
Het komt voornamelijk voor op een leeftijd tussen de 3-8 weken.
In tegenstelling tot een worminfectie, kan een coccidiose-infectie
wél worden opgelopen op stal. De oöcysten worden door de
lammeren opgenomen uit de omgeving en tasten de darmwand
aan. Hierdoor gaan bloedvaten ook kapot, waardoor er vaak bloed
bij de mest wordt gezien of zwarte mest. De dieren worden sloom,
vermageren en staan vaak te persen. Als er niet wordt ingegrepen
kan sterfte optreden.

Bij een verdenking kan er op basis van mestonderzoek in
combinatie met de bijpassende symptomen een diagnose worden
gesteld.

Hygiëne is preventief het allerbelangrijkst: houd de stalbodem
schoon en droog. Schoonmaken met water en zeep is niet
afdoende. Desinfecteer het hok daarna ook met Kenocox. Mocht
het dan alsnog een jaarlijks terugkerend probleem zijn, dan kan
preventief Baycox worden ingezet. Dit heeft een werkingsduur
van 5 weken.

Wiel van den Ekker

Coccidiose

Bestellen via WhatsApp

Sinds kort  is  het mogel i jk  om
medici jnbestel l ingen te plaatsen
via WhatsApp.  Het telefoon-
nummer is  06-58759561.                   
Dit telefoonnummer is  uits luitend
bestemd voor het indienen van
medici jnbestel l ingen.  
Voor overige vragen en/of het
maken van afspraken is  het team
van De Herkauwersprakt i jk
bereikbaar via het bekende
telefoonnummer van de prakt i jk .  

Enkele belangri jke
aandachtspunten:
• Plaats de bestel l ing met de
vol ledige gegevens:  naam + adres,
naam product en aantal  stuks.
• Bestel l ing door ons ontvangen
vóór 9 uur zul len dezelfde
werkdag nog bezorgd worden.  
• Bestel l ing zelf  ophalen?
Vermeld dan duidel i jk  locat ie Mil l
of  locat ie Oss zodat we de
bestel l ing op de juiste locat ie
klaar kunnen zetten.
• Komt de dierenarts naar uw
bedri j f ,  vermeld dit  erbi j  dan
neemt de dierenarts de
medici jnen mee.



Dit lammerseizoen hebben we te maken gehad met veel prolapsen,
zowel van de schede als de baarmoeder. 

De schedeprolaps treedt vooral op gedurende de laatste weken van de
dracht en wordt ook wel lijfbieden genoemd. Er zijn meerdere
oorzaken die hiertoe kunnen leiden:
- Het verslappen en uitrekken van de ophangbanden
- Te weinig ruimte en daardoor te weinig beweging
- Geen optimale conditie: te schraal of juist te ruim in conditie
- Erfelijke aanleg
- De gevolgen van meerdere zware geboortes
De schede wordt door de dierenarts teruggeduwd en er wordt een
Bühner óf een Daltonlepel (rechter foto) opgezet, eventueel in
combinatie met een prolapstuig (linker foto). Let op dat niet vergeten
wordt om de Bühner los te maken als het schaap gaat lammen. Het
advies is om de dieren met een schedeprolaps niet opnieuw aan te
dekken.

De baarmoederprolaps zien we na het lammen. De primaire oorzaak is
vaak een onvoldoende samentrekken van de baarmoeder na de
geboorte. Is de nageboorte nog aanwezig dan wordt deze eerst
verwijderd. Daarna wordt de baarmoeder teruggeduwd. Makkelijk
hierbij is om het dier achter hoog te houden. Als laatste wordt er een
Bühner gezet, ook wel een veter genoemd.

Nederland is officieel vrij van Brucella
melitensis en dient jaarlijks aan te tonen
dat dit nog steeds het geval is. Door de
vrije status is het exporteren van dieren
en dierlijke producten makkelijker en
goedkoper dan zonder deze status. 

Jaarlijks worden 1475 bedrijven in
Nederland onderzocht om de ziektevrije
status te behouden.

Per bedrijf wordt er van 13 dieren ouder
dan 6 maanden bloed getapt. Heeft u
minder dan 13 dieren? Laat dan alle
dieren op het bedrijf die ouder zijn dan 6
maanden onderzoeken.

De kosten voor dit onderzoek zijn
gesubsideerd. We kunnen dit onderzoek
combineren met bijvoorbeeld het
vaccineren van dieren en/of het
opschieten van mineralenbolussen. 

Heeft u een brief ontvangen van de
GD voor deze steekproef? Neem dan
contact met de praktijk op voor het
maken van een afspraak.

Prolapsen: alle ins & outs 

Lisa Paagman

Bloedtappen voor Brucella
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Zolang als  ik  mi j  kan herinneren wi l  ik  a l  dierenarts worden en door
overal  en nergens stage te lopen (van melkveehouder tot
zeehondencrèche) ,  ben ik erachter gekomen dat ik  herkauwers het
leukste vind.  Zelf  kom ik uit  Breukelen en ik heb de afgelopen jaren
in Utrecht gestudeerd.  Ik  heb de master Landbouwhuisdieren en
Veterinaire Volksgezondheid gevolgd en onderzoek gedaan naar het
gebruik van sensoren in de melkveehouderi j ,  waarvan ik de
resultaten heb gepresenteerd op een congres in Japan.  Afgelopen
najaar l iep ik  stage bi j  De Herkauwersprakt i jk  en ben ik gevraagd
om hier  na mi jn afstuderen te komen werken.   Inmiddels  ben ik
verhuisd naar het gezel l ige ’s-Hertogenbosch en s inds maart
versterk ik  het herkauwersteam als  dierenarts .  Ik  ben erg
enthousiast  om na een jaar  grotendeels  thuis  te studeren nu in de
prakt i jk  aan de s lag te kunnen.  De afwissel ing van vis ites tussen
koeien,  v leesvee,  schapen en geiten vind ik erg leuk.  In mi jn vr i je
t i jd hou ik van koken,  lekker (uit )eten,  hardlopen en ga ik  graag op
bezoek bi j  mi jn ouders in Ita l ië .


