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LAMMERSEIZOEN

Het lammerseizoen is  inmiddels  in vol le gang.  We
ki jken terug op een succesvol le ver loskunde
workshop die in januari  met veel  enthousiasme door
velen is  ontvangen.  Veel  succes met het
verlosseizoen en mocht het u toch niet  lukken,  dan
staan de dierenartsen van De Herkauwersprakt i jk
24/7 voor u klaar!  Ook bl ikken we terug op een
mooie Texelaar keuring.  Mocht u zelf  een evenement
of een andere leuke gebeurtenis  in onze nieuwsbrief
wi l len zetten,  mai l  ons!
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FEBRUARI 2023 

MEDEDELINGEN VANUIT DE PRAKTIJK

Na 35 jaar  in Oss te hebben gewerkt ,  is  onze zeer
gewaardeerde col lega Wiel  per 1 februari  met
pensioen.

Sinds januari  is  Tomas bi j  ons werkzaam om het
herkauwteam te versterken.  Hi j  stelt  z ich
verderop voor.  Tomas welkom!

Verslag Texelaar keuring
Kapel-Avezaath
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Zeep/Citopogeen
Gli jmiddel
Schone handdoeken
Verlostouwtjes
Koptouw
Handschoenen lang + kort
Verlosbroek/regenbroek
Ademhal ingsst imulans (Respi  boost)
Warmtelamp
Merkst ift
Jodiumtinctuur
Kunstbiest  + kunstmelk
Speenflesje+ maagsonde
Warmtelamp mét kap
Telefoonnummer prakti jk!      Oss:   0412 -  67 60 60

                                                    Mil l :  0485 -  24 00 00

Verloskunde producten

Het Bloed (Clostridium)
Het Bloed komt vooral  voor bi j  opgroeiende lammeren en wordt 
 veroorzaakt door de  darmbewoner:  de Clostr idium bacterie .  Deze
vermeerdert  z ich explosief  bi j  een aanbod van veel  e iwit  en/of
koolhydraten.  Dit  komt vaker voor bi j  goed groeiende,  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 doodgaat .  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 s loom, kunnen
nauwel i jks meer staan of vertonen afwi jkend gedrag zoals  rondjes
draaien.  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 uiter l i jk  4 weken voor het lammeren hun
vaccinat ies gehad hebben.  Lammeren geboren uit  gevaccineerde
ooien z i jn ,  mits  ze voldoende biest  hebben opgenomen,  ongeveer 6
tot 12 weken beschermd tegen Het Bloed.  Als  op uw bedri j f  de
problemen jaar l i jks  pas optreden als  de lammeren al  ouder z i jn dan
6 weken,  dan is  het ju ist  verstandig de lammeren te laten
vaccineren .  Ook z i j  hebben dan twee vaccinat ies nodig om
voldoende beschermd te z i jn .

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 1.475 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
gesubsidieerd. We kunnen dit
onderzoek combineren met
bijvoorbeeld het vaccineren van uw
schapen en/of het toedienen van
mineralenbolussen. 

Heeft u een brief ontvangen van de GD
voor de steekproef? Neem dan contact
met de praktijk op voor het maken van
een afspraak. Idealiter als de schapen
geschoren zijn en na het lammeren.

Brucella steekproef 



Verslag Texelaar keuring Kapel-Avezaath

Even voorstellen: Tomas van Ham
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Ik  ben Tomas,  opgegroeid in Wel l ,  in  het noorden van
Limburg,  tussen de maas en de Duitse grens.  Na het VWO
ben ik in 2013 begonnen met Diergeneeskunde aan de
Universiteit  Utrecht.  Na 8 gezel l ige jaren heb ik in januari
2022 mijn diploma gehaald.  Hierna heb ik bi j  twee
prakt i jken in het groene hart  geholpen met een
zwangerschapswaarneming.  Het was voor mi j  a lt i jd a l  de
bedoel ing om terug te komen r icht ing het gezel l ige zuiden
en daar heb ik bi j  De Herkauwersprakt i jk  de kans voor
gekregen.  Ik  zal  me in de eerste periode voornamel i jk  bezig
gaan houden met de individuele z ieke dieren en de
spoedvis ites.  Ik  v ind de afwissel ing die dit  met z ich mee
brengt erg leuk en ik  haal  er  veel  energie uit  a ls  de
behandel ing succesvol  is  geweest en de dieren weer gezond
zi jn.  Tot z iens op uw bedri j f !

Op zaterdag 10 december vond in Kapel  Avezaath de 1e edit ie van rammenkeuring “de
Betuwe” plaats voor witte,  b lauwe en dassenkop Texelaars met een
zwoegerziektevri je  status,  open voor inschri jv ing vanuit  geheel  Nederland.  Een mooie
act iv iteit  in de jaarrond cyclus om de gebruikte fokdieren te laten z ien na de
dekperiode en voor het af lamseizoen.

Een groot gedeelte van de inzenders en het publ iek was afkomstig uit  het werkgebied
van De Herkauwersprakt i jk ,  waaronder ook een aantal  k lanten.  Het evenement was
goed bezocht,  gezel l ig  druk en met een 125 inzendingen zeer goed bezet.  De
getoonde rammen waren goed ontwikkeld met een beste kwal iteit  en funct ional i teit .
Verder waren er bedri jven met stands aanwezig waar je terecht kon voor informatie
en de nieuwste producten op het gebied van dier-  en ruwvoeders,  hokinr icht ing,
mechanisat ie en schapenbenodigdheden.  Het koude weer trok ook veel  mensen naar
de warme kantine voor de erwtensoep of een warme snack.

De Herkauwersprakt i jk  ondersteunde de fokdag met een sponsorbi jdrage en een
“grat is  mestonderzoek wormbesmett ing” voor de ver lot ing,  en was bovendien
aanwezig a ls  bezoeker.  Als  schapen je hobby en/of je vak z i jn ,  dan is  een bezoek van
de volgende edit ie de moeite waard.  Voor meer informatie en een uitgebreide
fotoreportage ga naar www.texelsheep.nl  onder “nieuws”.  -  Hendrik  de Leeuw- 


