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VOORJAAR  DIENT ZICH AAN

Het lammerseizoen z it  er  weer op  en her en der
worden er op het moment schapen geschoren.  Welke
zaken behoeven de komende t i jd uw aandacht? U leest
het in deze nieuwsbrief .  Veel  leesplezier!  
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MEI 2022 

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

De  Neocidol  is  weer beschikbaar.  Denk er
desondanks aan Clik pour-on  te gebruiken ter
preventie van myasis .  

Na 10 jaar  nemen we helaas afscheid van onze
kwal iteitscoach Greetje.  We wensen haar veel
succes met haar nieuwe uitdaging!   

Zaterdag 11 juni :  Dag van het Schaap in Ermelo.

Zondag 10 jul i :  De 47e Schapendag in Odil iapeel .   

De Herkauwersprakti jk is  op beide evenementen      
aanwezig.   We hopen u daar te z ien!

Casus uit  de prakt i jk :
pootschurft
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Verhoogde ademhal ingsfrequentie
Ademen met open bek
Zweten
Tri l len
Onrust onder de dieren
Verl ies van coördinat ie
Kwij len of schuimen 

Zorg alt i jd voor voldoende schoon
drinkwater
Zorg voor genoeg schaduw  (bomen,
parasols ,  schaduwdoeken,  een platte kar in
de weide)
Scheer de schapen ruim voor warme
zomerse dagen en zorg voor  beschutt ing
om verbranding te voorkomen.  
Laat uw dieren niet  vaccineren t i jdens
warme dagen.  Door de stress st i jgt  de
l ichaamstemperatuur nog verder.

Als  schapenhouder bent u wettel i jk  verpl icht
om uw dieren te beschermen tegen s lechte
weersomstandigheden en stress ten gevolge 
 van hitte.  De schapen moeten worden
beschermd vanaf een THI (Temperature
Humidity Index)  van 71.  Dit  wordt a l  bereikt
bi j  een temperatuur van 23.2 graden Celcius
en een luchtvochtigheid van 81.7%. 

De NVWA controleert  vanaf zomer 2022 op
hittestress bi j  weidedieren.  

Symptomen van hittestress:

Waar moet u op letten:  

Op de website van GD kunt u z ich aanmelden
om een wekel i jks grat is  voorspel l ing in uw e-
mai l  te ontvangen.  Hierdoor kunt u eventueel
van te voren de nodige maatregelen treffen.  
 

Hittestress Mestonderzoek 
Het is belangrijk om op tijd
mestonderzoek uit te laten
voeren. Het meest beducht zijn
we op dit  moment voor de
voorjaarsworm Nematodirus
battus. De verschijnselen
hiervan zijn dunne mest bij de
lammeren en erge dorst. Het is
moeilijk om de symptomen te
onderscheiden van die van
coccidiose.

Daarom is mestonderzoek
belangrijk om het verschil te
kunnen maken alvorens te
behandelen. De behandeling is
namelijk niet hetzelfde voor
beide aandoeningen. 

Om de wormbesmetting in uw
koppel gedurende het jaar te
monitoren bieden wij het mest-
abonnement aan.  U krijgt
hiermee een bedrijfsspecifiek
advies wat betreft de
behandeling van uw schapen.  

Meer informatie hierover vindt
u op onze website of stel uw
vragen gerust aan  uw
dierenarts. 
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Casus uit de praktijk: pootschurft 
In de eerste weken van april hebben we meerdere telefoontjes
gehad over "gek gedrag’’ bij schapen: stampen met de poten op
de grond, bijten aan de onderpoten, schudden met de kop,
wegrennen naar een hoek in de stal. Na grondig microscopisch
onderzoek van huidafkrabsels in ons eigen lab, bleek al snel dat
het om de pootschurftmijt  Chorioptes ovis ging.  Deze mijt heeft
een voorkeur voor weinig bewolde delen van het schaap, zoals
de poten en speciaal de zone rond de bijklauwtjes. Bij rammen
komt de mijt voor op de balzak. De mijt leeft van huidschilfers
en beschadigt de huid nauwelijks, maar rond de bijklauwtjes
kunnen korstjes voorkomen. De aanwezigheid van deze mijt kan
zorgen voor jeuk. Dit is  de verklaring voor het gekke gedrag. 

Meestal verdwijnen de symptomen na een paar dagen. Hoewel
schapen er soms behoorlijk last van hebben, is een behandeling
zelden nodig.  Mocht dit toch een keer nodig zijn dan is een
dompelbad met Neocidol te overwegen. Hierbij zal het hele
koppel behandeld moeten worden. Een behandeling met
Dectomax heeft vaak weinig effect.

Deze specifieke schapen mijt kan niet worden overgedragen op
de mens, maar overleeft wel tot 3 weken in de omgeving.
Pootschurft komt meer voor op stal dan in de wei.

Pootschurftmi jt   
Chorioptes  ovis

Even voorstellen: Anita Tonies
Deze keer ben ik aan de beurt  om me voor te stel len in de nieuwsbrief .   Niet
dat ik  nieuw ben in de prakt i jk ,  want je zou kunnen zeggen dat ik  bi j  het
meubi la ir  hoor.  Dat gaat a l  terug naar 1999  toen ik er  voor heb gekozen om
mee te gaan naar de nieuwe fusie prakt i jk  wat nu de Herkauwersprakt i jk  is .
Alhoewel ik  voor die t i jd ook als  assistente gezelschapsdieren werkte heb ik
nooit  spi j t  gehad van die besl iss ing.
In de loop van de jaren z i jn de werkzaamheden voor de assistentes binnen de
prakt i jk  veranderd.  Mede door de administrat ieve verpl icht ingen waar
veehouders maar ook dierenartsen aan moeten voldoen z i jn we ons meer gaan
special iseren.  Ieder van ons heeft  z i jn eigen kerntaken gekregen en daardoor
meer expert ise.  Wel zo handig wanneer er  specif ieke vragen z i jn .  
Ik  houd me voornamel i jk  bezig met apotheekbeheer,  zorg samen met een
col lega ervoor dat de facturen elke maand de deur uit  kunnen en vind het een
uitdaging om me te verdiepen in ons prakt i jkmanagementsysteem. Deze taken,
de contacten met de veehouders en leveranciers en het werken in een
enthousiast  team zorgen ervoor dat ik  nog steeds met plezier  naar mi jn werk
ga.  


