
  

 

 

 

 

Personalia  

 Vanwege toegenomen werkzaamheden is, naast Reinard Everts, 

per 1 mei Ymke Fokkema ons team komen versterken als die-

renarts landbouwhuisdieren. Ymke is in januari 2012 afgestu-

deerd aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

 Begin mei is Mariëlla Rijnders weer teruggekeerd van haar zwan-

gerschapsverlof. Zij en haar man hebben een gezonde zoon ge-

kregen die de naam Jonathan draagt. 

 

Praktische studieavond 31 mei.  Onderwerp: parasi tologie  

U wordt herinnerd aan de boerenavond van 31 mei a.s. in ’t Oelnbret in 

Dalen. De toegang hiervoor is gratis. 

Het weideseizoen doet langzaamaan weer zijn intrede. Naast gemak brengt weiden ook risico’s 

met zich mee, namelijk een mogelijke wormbesmetting. Aan het begin van het weideseizoen 

wordt hiervoor in principe altijd een prachtig weideschema opgesteld, maar helaas komt hier 

als gevolg van ons onvoorspelbare klimaat nog wel eens weinig van terecht. En dan? Plan 

bijstellen of niet? Dan maar wat meer risico lopen? Wat doen verschillende maatregelen zoals 

maaien en omweiden en de weersomstandigheden met de wormbesmetting op uw land? Hoe 

zorgt u voor opbouw van voldoende afweer? 

De zin en onzin rondom maagdarmwormen, longwormen en leverbot worden op deze avond 

voor u eens op een rij gezet. U kunt zich opgeven via info@zod.nl of telefonisch op 0524-

513694 (Coevorden) of 0591-361368 (Sleen) 

 

De Boerderij:  “Vaccineren neemt toe”  

In de uitgave van de Boerderij van 24 april 2012 wordt melding gemaakt van een verschui-

ving van het gebruik van antibiotica naar het gebruik van verschillende soorten vaccinaties. 

MSD Animal Health rapporteert dat het gebruik van vaccinaties de laatste jaren al een 

stijging laat zien. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn de steeds groter wordende koppels 
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koeien en de maatregelen met betrekking tot antibiotica reductie vanuit het ministerie van 

EL&I.  

Binnen de melkveehouderij is geen enkele enting meer verplicht sinds de IBR affaire eind 

jaren ’90. Sindsdien stijgt het aantal uitbraken van IBR echter weer gestaag. 

Daarnaast worden ook steeds meer uitbraken van het BVD virus gesigna-

leerd. De GD schat dat op 20% van de melkveebedrijven het IBR-virus 

voorkomt en op 20-30% het BVD-virus. Beide infecties geven schade door 

een lagere melkproductie en een verzwakking van het immuunsysteem 

waardoor andere infecties de kop op kunnen steken. Deze laatste zorgen weer voor een 

verhoging van het antibioticumgebruik onder het melkvee. 

Bij een hoog antibioticumgebruik bij het jongvee gaat men tegenwoordig ook steeds vaker 

enten tegen o.a. kalverdiarree en pinkengriep. Omdat pinkengriep voor het grootste deel door 

virussen wordt veroorzaakt is enten de belangrijkste preventiemethode aangezien antibiotica 

niet werkt tegen virussen. Daarbij stijgt op de steeds groter wordende bedrijven de infectie-

druk onder de kalveren zowel voor luchtwegaandoeningen als voor kalverdiarree. 

Kortom, enten is geen luxe. Op de grote melkveebedrijven hebben veehouders geen tijd meer 

om brandjes te blussen. Daarbij moet wel worden benadrukt dat vaccinatie nooit op zichzelf 

staat, het is onderdeel van het totaalmanagement. Voor een gezonde koppel zijn optimale 

voeding, correcte biestvoorziening, een goed stalklimaat en ruime huisvesting naast voldoen-

de verzorging natuurlijk onontbeerlijk.  

 

Uitbraak Brucella-abortus in België  

De recente Brucella-uitbraak in België toont opnieuw de noodzaak aan van monitoring via 

verwerpers. Door bloedonderzoek van verwerpers is Brucella in België aangetoond en worden 

contactbedrijven verder onderzocht. Nederland is sinds 1999 officieel Brucella-vrij, een status 

die alleen bewaakt wordt door het gratis bloedonderzoek van verwerpers. Alle verwerpers die 

drachtig zijn geweest tussen 100 en 260 dagen dienen binnen 7 dagen na verwerpen onder-

zocht te worden. Denkt u daarbij eraan dat afvoer van een verwerper alleen kan ná een 

gunstige agglutinatietest. Is de uitslag ongunstig en is de verwerper al afgevoerd, dan wordt 

het bedrijf namelijk geblokkeerd. 

 

Vervangende behandeling voor spoelen baarmoeder  

Het spoelen van baarmoeders met oxytetracycline om ontsteking  te verminderen is ‘off-label’ 

gebruik van antibiotica. In het kader van de nieuwe regelgeving omtrent antibioticagebruik is 

een alternatief voor deze behandeling gevonden in de vorm van zeer kleine nageboortetablet-

ten. Deze tabletten kunnen tot een week na afkalven nog in de baarmoeder worden inge-

bracht. Het is dan wel zaak de kling (vulva) van te voren goed te desinfecteren met behulp 

van bijvoorbeeld hibicet, wat ook bij 

ons op de praktijk verkrijgbaar is. Diergeneeskundig centrum Zuid-Oost Drenthe 

24 uur per dag, 7 dagen in de week 

Coevorden: 0524-513 694 

Sleen: 0591-361 368 

 

“Enten is 

geen luxe 

meer” 


