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DEKSEIZOEN IS WEER BEGONNEN

Het is  goed om te z ien dat bi j  het doorkruisen van het
prakt i jkgebied er overal  schapen met een gekleurde
achterhand te z ien z i jn .  Dit  betekent dat we weer
kunnen uitki jken naar veel  mooie lammeren in het
nieuwe jaar .  Verderop in deze nieuwsbrief  leest  u een
waarschuwing over erfhonden en een van onze
herkauwcol lega's  stelt  z ich voor.
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Wilt  u een afspraak maken om uw schapen te
laten scannen? Dit  kan vanaf 30 dagen dracht.

Straks vita le lammeren? Nu
een mineralenbolus
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Bi jt incident erfhond:
voorkomen is  beter dan
genezen!

Pagina 2

Even voorstel len

Pagina 3



Nieuwsbrief  schapen |  pagina 02

Het belang van een goede mineralenvoorziening voor je
schapen is  duidel i jk .  Cobalt ,  Selenium en Jodium hebben
een posit ieve uitwerking op het aantal  e icel len dat vr i j
komt t i jdens de eisprong en op de kwal iteit  van de
gevormde embryo’s .  Voor een optimaal  effect is  het
verstandig om al  voor de start  van het dekseizoen de
voorziening op pei l  te hebben,  maar l iever laat  dan nooit .

Een van de opties hiervoor is  een drench-product .  Deze
werken echter maar kort  en moeten dus herhaald worden.
Dit  is  telkens een stress moment voor uw schapen en
stress  heeft  een negatief  effect op het spermatransport  in
de baarmoeder en op de innestel ing van embryo’s  na de
bevruchting.  Het opsluiten van de schapen om ze te
drenchen op het moment dat ze gedekt worden en de
eerste 15 tot 30 dagen daarna is  ongunst ig en moet zoveel
mogel i jk  voorkomen worden.  

Een alternat ief  kan z i jn mineralenemmers .  Het nadeel  is
dat men zich er  niet  van kan verzekeren dat elke schaap
voldoende (en evenveel ! )  opneemt.  Op bedri jven met
rotkreupel  vormen de emmers bovendien vaak een plek
waar de rotkreupelbacter ie van de ene ooi  op de andere
kan worden overgedragen.

Een goede mineralenvoorziening is  ook van belang voor de
vital i te it  van het pasgeboren lam. Schapenhouders die
mineralenbolussen gebruiken noemen vaak als  eerste dat
de geboren lammeren zo opval lend vitaal  z i jn en na de
geboorte snel  in de been komen en het uier  zoeken.  De
bolussen werken 6 maanden en zorgen er dus voor dat de
mineralenvoorziening de hele dracht geborgd is .

Selenium speelt  hier in een belangri jke rol .  De
seleniumstatus van de moeder is  gel i jk  aan die van de
ongeboren lammeren.  Heeft  de moeder aan het einde van
de dracht een tekort  aan selenium dan zul len de lammeren
ook duidel i jk  minder reserves hebben.  Bi j  meerl ingdrachten
valt  dit  snel ler  op dan wanneer de ooi  drachtig is  van een
eenl ing.  Andersom geldt dat a ls  de voorziening van de
moeder op pei l  is ,  de ongeboren lammeren hier  ook van
profiteren.  

Door middel  van bloedonderzoek kan inzicht worden
verkregen in de actuele mineralenopname van een
individueel  schaap.  Wil  je  dus straks vita le lammeren? Zorg
dan nu al  dat de mineralenvoorziening op pei l  is .  

Straks vitale lammeren? 
Nu een mineralenbolus

Lange werkingsduur van
maar l iefst  6 maanden!
Arbeid- en t i jdbesparend
Gecontroleerde gift  per dag
Zorgt voor een optimale
vruchtbaarheid
Mineralenbolussen mét en
zonder koper ( i .v .m.
kopergevoel ige schapen)
Uno lamb bolus is  geschikt
voor dieren met een
gewicht van minder dan
40kg
Meer lammeren per ooi
Zorgt voor een hoger
geboorte gewicht
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Even voorstellen: Geert van Dinther

Bijtincident erfhond: 
voorkomen is beter dan
genezen!

Er komen de laatste t i jd regelmatig berichten in de
media over bi j t incidenten met honden,  zowel  bi j
d ieren als  bi j  mensen.  Meestal  betreft  het
loslopende honden.  Ook loslopende erfhonden
kunnen wel  eens problemen veroorzaken en iedere
dierenarts bi j  ons heeft  wel  eens iets  meegemaakt.  

Omdat er  vanuit  de prakt i jk  ook meerdere mensen
op het erf  komen (dierenartsen en bezorgers)
wi l len wi j  het verzoek doen om ervoor te zorgen
dat er  geen problemen kunnen ontstaan als  er
medici jnen besteld z i jn of  a ls  er  gebeld is  voor een
vis ite.  

Aangezien een bi j t incident vervelende gevolgen
kan hebben voor zowel  s lachtoffer a ls  ook voor de
eigenaar ,  wi l len wi j  eenieder verzoeken om mee te
werken om dit  soort  incidenten te voorkomen.

 

Op jonge leeft i jd mocht ik  a l  kennismaken met de
werkzaamheden van de dierenarts bi j  ons op de boerderi j .
Vanaf toen was ik  a l  overtuigd dat ik  ook
landbouwhuisdierenarts wi lde worden.  Het was dus
vanzelfsprekend dat ik ,  na uitgeloot te z i jn in Utrecht ,  in
Antwerpen en Gent diergeneeskunde zou gaan studeren.  Na
het behalen van mi jn diploma heb ik enkele
ziektewaarnemingen gedaan en ben ik daarna begonnen bi j  De
Overlaet .  Dit  was in 2004 en s inds die t i jd werk ik  nog steeds
met veel  plezier  bi j  deze prakt i jk ,  momenteel  vooral  in de
begeleiding van melkvee- en melkgeitenbedri jven.  Binnen de
prakt i jk  ben ik (mede)verantwoordel i jk  voor de
personeelszaken.


