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DEKSEIZOEN
In deze periode loopt bij velen de dekram weer bij het
koppel. Als u te maken heeft met 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. Vermijd in de
dekperiode en daarna te nauw contact tussen schaap
en rund. Zo voorkomt u dat ziekten overgaan van rund
op schaap of omgekeerd.
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MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK
We
zien
onderweg
veel
resistentie
voor
ontwormingsmiddelen
uit
Groep
3
(Ivomec/Dectomax/Cydectin/Noromectine/
Eprinex-multi). Houd hier rekening mee en laat
de mest 2 weken na ontwormen controleren.
Wij willen u vragen de visites tussen 8.00 uur en
9.00 uur door te bellen. Na 9.00 uur worden er
extra kosten in rekening gebracht.
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Drachtcontrole

Stijve overhouders

Drachtigheidsonderzoek bij schapen vindt
plaats door middel van scannen. Er kunnen
verschillende redenen zijn om een koppel
ooien te scannen:
Guste ooien opruimen
Tellen hoeveel lammeren er in zitten om de
voeding aan te kunnen passen
Drachtlengte inschatten voor een betere
planning
Drachtigheid is met behulp van echografie het
meest nauwkeurig vast te stellen op een
drachtlengte van 30 tot 70 dagen. Wanneer
men het aantal lammeren wil weten, is het
belangrijk om zo vroeg mogelijk te scannen,
tot om en nabij 40 dagen.
Drachten langer dan 70 dagen kunnen zeker
gediagnosticeerd worden, maar het aantal
vruchtjes is moeilijk te tellen, omdat de
lammeren zo groot worden dat ze niet meer
compleet op het scanbeeld passen. Het
scannen vindt plaats bij het staande schaap.
Het is een inwendig onderzoek waarbij de
scanner rectaal wordt ingebracht. Het is een
snelle en zekere methode.
Ter voorbereiding van het scannen heeft het
de voorkeur de schapen op te stallen.

1: kop
2: oog
3: rozen van de baarmoeder

4. hart
5. ribben
6. navelstreng
7. maag

Het is belangrijk om de drachtige
ooilammeren in de winter bij te
voeren, ook als er voldoende gras
staat. Gebeurt dit niet, dan
kunnen er bewegingsstoornissen
optreden. Het skelet van jonge
ooien is namelijk nog niet volledig
ontwikkeld. Aan het eind van de
dracht vraagt ook de ontwikkeling
van
de
lammeren
in
de
baarmoeder de nodige energie. Als
rond die tijd het aanbod van
calcium, fosfor en/of vitamine D
onvoldoende
is,
ontstaan
botstoffelingsproblemen.
In dat geval zie je dat de
ooilammeren stijf gaan lopen,
vandaar
de
term
stijve
overhouders. Even later gaan ze
kreupel lopen. Als ze niet
behandeld worden, krijgen ze
verdikkingen aan de uiteinden van
de lange beenderen.
Zorg daarom dat de dieren altijd
hooi en brok bijgevoerd krijgen
zodat er geen vitamine D tekort
ontstaat. De dieren die worden
behandeld op het moment dat er
al
klachten
zijn,
reageren
beduidend minder snel. Tevens
kunnen er bij deze dieren ook
geboorteproblemen
ontstaan,
omdat botverdikkingen op de
bekkenbodem een vernauwing
van de geboorteweg kunnen
veroorzaken.
Voorkomen is beter dan genezen!
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Casus uit de praktijk: fotosensibiliteit
De eerste gevallen van fotosensibiliteit bij schapen dit jaar zijn weer een feit. Symptomen waarop u alert
moet zijn:
Onverklaarbare dikke koppen
Huidafwijkingen rond de ogen of oren
Ernstige jeuk aan de kop
Gele slijmvliezen
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. Normaal gesproken 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. Bij symptomen, contacteer meteen uw dierenarts. We kunnen
een snelle behandeling instellen waardoor de kans op genezing groter is.

Uw mening telt!
Om de kwaliteit van onze service te kunnen verbeteren willen we graag
zo nu en dan uw mening over bepaalde onderwerpen peilen. Daarom
vindt u vanaf nu in deze nieuwsbrief een poll-knop, waarbij verscheidene
onderwerpen de revue zullen gaan passeren.
Als eerste willen wij graag van u weten:

Hoe informatief vindt u de nieuwsbrief van De Herkauwerspraktijk?
Weinig informatief

Zeer informatief
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