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ZOMERVAKANTIE

In augustus is  het t i jd om eens goed naar de condit ie
van uw ooien te ki jken.  Als  de dieren in een té ruime
condit ie verkeren,  dan kunt u ze nog een t i jd je
schraler  voeren.  Het streven is  een condit ie van 3-3,5
aan het begin van de dekperiode (op pagina 2 van de
nieuwsbr ief  augustus 2020  v indt  u  meer  u it leg h ierover :
k l ik  h ier ) .  Ooien met een veel  lagere condit ie kunt u
geleidel i jk  een beetje ruimer weiden.  Augustus is  ook
de maand dat de rode  lebmaagworm vaak voor
problemen zorgt .  Deze wormsoort veroorzaakt geen
diarree,  maar bloedarmoede.  Doe t i jd ig
mestonderzoek!  Verder wenst het team van De
Herkauwersprakt i jk  u een f i jne zomervakantie toe en
veel  leesplezier!
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MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

Vanaf heden is  het mogel i jk  om mee te doen
met het service-abonnement.  Verderop leest  u
hier  meer over.
Een interessante casus uit  de prakt i jk  v indt u op
de laatste pagina.
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Casus uit  de prakt i jk :
erfel i jke nierafwi jk ing bi j  de
Zwartbles
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https://www.deherkauwerspraktijk.nl/wp-content/uploads/2020/08/De-Herkauwerspraktijk-Schapen-Nieuwsbrief-augustus-2020.pdf
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Begint zich af te zonderen
Probeert zichzelf te krabben

Kwispelt met de staart
Krijgt een typische 

Krijgt verkleurde wol en de 

Wordt sloom

De groene vlieg, de Lucilia Sericata, is actief van april tot medio
oktober en legt eieren op het schaap. Deze ontwikkelen zich
razendsnel tot larve en kunnen zich in een tijdsbestek van uren
door de huid heen vreten. De vlieg kan overal in de wol eieren
leggen, maar de plekken waar je ze het meeste tegen kan komen,
zijn op de achterhand rond de staart. Als de dieren diarree hebben,
net afgelammerd hebben of staartplassers zijn, is extra alertheid
nodig.

Een schaap met myiasis:

/bijten

penetrante geur

wol is nattig

    Na scheren
 

Controleer het schaap goed, want myasis kan een dodelijke afloop
hebben. De behandeling bestaat uit het scheren van het schaap.
Vervolgens wordt het schaap gewassen met Neocidol, dit doodt
de eieren en larven onmiddelijk en heeft een werkingsduur van 6
weken. Wanneer de huid al door is, is een
antibioticumbehandeling en een pijnstiller vaak noodzakelijk.
Overleg dit met uw dierenarts.

Voorkómen is beter dan genezen. Daarom adviseren wij om de
schapen jaarlijks preventief te behandelen tegen  maden met Clik
pour-on. Dit middel is 4 maanden werkzaam. Het beste
toedieningsmoment hiervoor is direct na het scheren in het
voorjaar. 

Myasis Service-abonnement

Wanneer er  mest gebracht
dient worden in combinat ie
met een mest-abonnement
Vaak dezelfde dag nog
telefonisch contact over de
uits lag
Waarmee er ontwormd dient
te worden
Wanneer er  gevaccineerd
dient te worden en waarmee
Wanneer er  gescand kan
worden op dracht
Wanneer er  bloed getapt moet
worden voor cert i f icer ings-
onderzoeken (zwoeger,
scrapie/genotypering,  etc. )
Wanneer er
mineralenbolussen moeten
worden toegediend
Wanneer er  met Cl ik
behandeld dient te worden
Dat u een up-to-date Schapen
Bedri j fs  Behandel  Plan (BBP)
heeft
Dat u een vast  aanspreekpunt
heeft

Vanaf heden is  het mogel i jk  om je
aan te melden voor het serivce-
abonnement .  Dit  is  voor zowel
hobbyhouders a ls  de grotere
schapenhouders.  Voor een vaste
pri js  per jaar  wordt u 'ontzorgd'* .
Voor dit  bedrag kr i jgt  u 4 vis ites
per jaar  en houden wi j  bi j :

Heeft  u hier  interesse in ,  vraag
uw dierenarts naar meer
informatie of  geef u meteen op
door een mai lt je  te sturen naar
de prakt i jk .  Er  wordt dan z .s .m.
contact met u opgenomen.

*Uiteindel i jk  i s  de veehouder  ze l f
verantwoordel i jk .

Verpakkingsgrootte: 2,2 liter en 0,8 liter



Mineralen Schapenavond
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Het is  belangri jk  voor de vruchtbaarheid en de gezondheid
van uw schapen om voldoende mineralen te voeren.  Dit
zorgt voor meer lammeren per ooi  en een hoger
geboortegewicht.  Naast een l ikemmer kunt u kiezen voor
mineralenbolussen.  Deze werken zes maanden en dekken de
jodium-,  selenium-,  kobalt-  en koperbehoefte van uw
schaap.  2x per jaar  dient de hele koppel  een bolus te
kr i jgen.   Het voordeel  van een bolus ten opzichte van een
l ikemmer is  de continue opname. Daarnaast worden
l ikemmers in de regen snel  ranzig.  
De bolussen z i jn bedoeld voor schapen met een
l ichaamsgewicht van meer dan 40 kg.  Er  z i jn bolussen mét
en zonder koper.  De texelaar bi jvoorbeeld,  is  gevoel ig voor
koper-vergift ig ing.  Dit  ras kr i jgt  daarom een bolus zonder
koper.  Voor de lammeren en schapen met een lager gewicht
(zoals  Ouessanten)  z i jn er  speciale k leine bolussen.

Het is  ook mogel i jk  om koper,  z ink,  selenium en jodium in
bloed te onderzoeken (uit  één buis)  en hierdoor de balans
tussen de actuele opname en actuele benutt ing van deze
elementen uit  voer te bepalen.  Met deze methode is  snel  en
precies te meten of het aangeboden rantsoen voldoet aan
de behoefte van de schapen.  

Wilt  u meer informatie over de sheep bul lets? Vraag het uw
dierenarts .

 

Casus uit de praktijk: erfelijke nierafwijking bij de Zwartbles

Een volwassen zwartbles ooi, vermagerd en net geschoren in verband met myasis die het schaap heeft
gehad. Tevens behandeld met neocidol. De huid was niet door en is slechts oppervlakkig beschadigd.
Het schaap heeft een versnelde ademhaling en hartslag en kan niet zelfstandig overeind. Koorts heeft ze
niet. Met een beetje hulp staat ze wel, maar zakt als snel weer door haar poten. Haar kop houdt ze
schuin en trilt. Dan denk je al snel aan een neurologische aandoening. Het schaap is behandeld, maar
werd onverklaarbaar alleen maar slechter. In overleg met de eigenaar is het dier ingestuurd voor sectie
naar de GD. Bij pathologisch onderzoek bleek dat er geen sprake was van een hersenafwijking, maar van
een chronische nierafwijking met neerslagen van oxalaatkristallen. Deze kristallen komen in meer of
mindere mate voor in de voeding, zoals in bieten. Normaliter lossen deze kristallen op, maar bij sommige
zwartblessen die een zeldzame erfelijke genmutatie hebben zoals in dit geval, slaan ze neer in de nieren.
De nieren raken beschadigd en kunnen niet meer goed functioneren. Hierdoor zie je symptomen zoals
veel drinken, veel urineren, vermagering en uiteindelijk sterfte. Er is een test om de afwijking op te
sporen, maar deze is (nog) niet commercieel beschikbaar. Wees alert op de symptomen en contacteer
uw dierenarts bij een verdenking.

Normaal  gesproken zou u rond
deze t i jd van het jaar  een
uitnodiging ontvangen voor de
jaar l i jkse schapenavond.  Echter ,
voor het 2e jaar  op r i j  is  dit  door
een verwachtte opkomst van
meer dan
100 personen niet  te
combineren met de huidige
corona- maatregelen.  De avond
zal  daarom verplaatst  worden
naar een later  moment in het
jaar .

Graag uw begrip hiervoor.

Uw inbreng wordt zeer
gewaardeerd.  Ideeën voor
onderwerpen z i jn daarom alt i jd
welkom. 

Stuur hiervoor een
mai lt je  naar:

r .v .helden@deherkauwersprakt i jk .nl

Alvast bedankt namens het team
van De Herkauwersprakt i jk !


