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LAMMERSEIZOEN

Het lammerseizoen is  inmiddels  in vol le gang.  We
mogen terugki jken op twee succesvol le ver loskunde
workshops die in januari  j l .  met veel  enthousiasme
door velen z i jn ontvangen.  De belangri jkste
producten die u achter de hand kunt hebben om het 
 lammerseizoen soepelt jes door te komen hebben we
op pagina 2 voor u opgesomd. Veel  succes,  en mocht
het u toch niet  lukken,  dan staan de dierenartsen
van De Herkauwersprakt i jk  24/7 voor u klaar!
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FEBRUARI 2022 

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

We hebben helaas afscheid moeten nemen van
onze zeer gewaardeerde col lega Frank .  Na 10 jaar
bi j  ons te hebben gewerkt ,  heeft  hi j  heeft  de
overstap gemaakt naar RVO.
Helaas is  de neocidol  voorlopig niet  leverbaar .
Dit  wordt vaak gebruikt  bi j  myasis  (maden) .
Gebruik daarom preventief  Cl ik over de rug!

De wolf :  preventieve
maatregelen
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Pagina 3
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Ademhal ingsst imulans (Respi  boost)
Bedri j fskleding
Zeep/Citopogeen
Gli jmiddel
Schone handdoeken
Verlostouwtjes
Koptouw
Handschoenen lang + kort
Verlosbroek/regenbroek
Warmtelamp
Merkst ift
Jodiumtinctuur
Kunstbiest  + kunstmelk
Speenflesje+ maagsonde
Telefoonnummer prakti jk!      Oss:   0412 -  67 60 60

                                                    Mil l :  0485 -  24 00 00

Verloskunde producten

Het Bloed MEDICIJNBESTELLINGEN
Het Bloed komt vooral  voor bi j  opgroeiende lammeren en wordt 
 veroorzaakt door de  normale darmbewoner:  de Clostr idium
bacterie .  Deze vermeerdert  z ich explosief  bi j  een aanbod van veel
eiwit  en/of koolhydraten.  Zoals  bi j  goed groeiende,  vaak eenl ing
lammeren die veel  melk van de moeder kr i jgen of bi j  een leblam
dat veel  melk dr inkt .  De gifstoffen r ichten binnen enkele uren
zoveel  schade aan dat het lam binnen enkele uren en vaak zonder
verschi jnselen dood gaat .  De lammeren z ien er  vaak opgeblazen
uit  en l iggen gestrekt op hun z i j .  Soms l igt  er  bloederige diarree
achter .  Dieren die nog net leven z i jn vaak zeer s loom, kunnen
nauwel i jks meer staan of vertonen afwi jkende gedrag zoals  rondjes
draaien of f ietsen.  Behandel ing komt vaak te laat .

De nadruk l igt  op preventief  vaccineren .   Wij  adviseren om de
hoogdrachtige ooien te vaccineren zodat de antistoffen via de
biest  direct  worden overdragen aan de lammeren.   Eerstejaars
ooien hebben een dubbele vaccinatie nodig met vier  weken
tussenti jd .  Hierna is  een jaar l i jkse vaccinat ie voldoende.  Zorg
ervoor dat de ooien 4 weken voor het lammeren z i jn afgeënt,
d.w.z . :  1 (of  2 bi j  eerstejaars ooien)  ent ingen vóór een maand voor
af lammen. Lammeren geboren uit  geënte ooien z i jn – mits  ze
voldoende biest  hebben opgenomen – ongeveer 6 tot 12 weken
beschermd tegen Het Bloed.  Als  de problemen jaar l i jks  pas
optreden als  de lammeren al  ouder z i jn dan 6 weken is  het ju ist
verstandig de lammeren te laten enten .  Ook z i j  hebben dan twee
vaccinat ies nodig om voldoende beschermd te z i jn .

Als u vóór 9.00 uur
medici jnen bestelt  (en u
woont in een straal  van 50
km rond Oss of  Mil l ) ,  dan
heeft  u het dezelfde dag nog
in huis .  Om te voorkomen dat
onze bezorgservice voor een
enkel  f les je heen en weer
r i jdt ,  worden er €8,63
bezorgkosten in rekening
gebracht bi j  een bestel l ing
onder de € 150,- .  Als  u een
bestel l ing doet boven de
€150,  worden de medici jnen
grat is  bi j  u thuis  bezorgd.   

Uiteraard kunt u de
medici jnen ook kosteloos op
komen halen op de prakt i jk  in
Oss (Obrechtstraat 2)  of  op
de prakt i jk  in Mil l
(Meulenveldt 32) .  

Indien u vóór 9.00 uur een
vis ite doorgeeft ,  dan nemen
we de medici jnen uiteraard
ook gewoon voor u mee
zonder bezorgkosten.



Ophokken van de schapen in een nachthok/kraal

Minimaal 4.5 kV elektrische spanning; minimaal 1,5 joule
impulsenergie.
Minimaal 5 draden bij nieuwe stroomdraden en/of poorten.
Verdeling van de draden:

Onderste draad maximaal op 20 cm hoogte van de grond.
Bovenste draad minimaal 120 cm hoogte vanaf de grond.
Tussen draden op 40, 60, 90 cm hoogte.

We willen u informeren over de preventieve maatregelen die u kunt
nemen om uw koppel schapen te beschermen tegen de wolf. Kijk voor
meer info op www.BIJ12.nl.

1.
Dit is een betrouwbare maatregel, omdat de wolf vooral s' nachts actief
is. Een afrastering (met stroomdraad) kan ook dienen als
kraal/nachtweide.

   2. Afrasteringen
Normen voor vaste afrastering met stroomdraden:

   3. Kuddewaakhonden
Er is echter meer kennis vereist om tot een duidelijk advies te komen met
het inzetten van kuddewaakhonden in de Nederlandse situatie. 

   4. Visuele middelen: vlaggen en linten, zoals in de tekening hieronder.

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
toedienen van mineralenbolussen. Dit jaar
zit er een gratis abortus kit bijgevoegd.
Hiermee kunt u één verworpen lam laten
onderzoeken bij GD d.m.v. het nemen van
twee keelswabs en deze op te sturen.

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

De wolf: preventieve maatregelen

Uw mening telt!

Brucella tap + abortuskit
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Om de kwal iteit  van onze service te kunnen verbeteren wi l len we
graag uw mening over bepaalde onderwerpen pei len.  Daarom vindt
u in deze nieuwsbrief  een pol l-knop,  met deze keer een vraag over
het contact met de prakt i jk .

Wij wi l len graag van u weten:

Hoe waardeert  u het contact ,  wanneer u De Herkauwersprakt i jk
benadert  voor bi jvoorbeeld een medici jnbestel l ing?

Weinig informatief Zeer informatief
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