
  

 

 

 

Personalia 

Peter Stoop is gelukkig restloos hersteld van een hernia die hem enkele maanden aan de kant 

heeft gehouden. Hij heeft zijn werkzaamheden weer voor 100% opgepakt. 

Avuloxil tijdelijk niet leverbaar 

Avuloxil is tot eind juni niet leverbaar wegens een storing in het productieproces bij de 

farmaceut. Het alternatief voor Avuloxil is Albiotic Formula. Dit is een preparaat dat net als 

Avuloxil geregistreerd is voor de behandeling van klinische mastitis tijdens de lactatie 

veroorzaakt door stafylococcen, streptococcen en E. coli. 

Bij elke verpakking Albiotic Formula wordt een schriftelijke verklaring gevoegd dat u als 

veehouder mag afwijken van het reeds eerder opgestelde bedrijfsbehandelplan gedurende de 

periode dat Avuloxil niet leverbaar is. 

Gebruik Novem20 bij  kalveren onthoornen 

Op veel bedrijven worden de kalveren periodiek onthoornd. Omdat dit een pijnlijke ingreep is 

voor de kalveren worden ze door de dierenarts verdoofd (wettelijk verplicht). Deze lokale 

verdoving werkt ongeveer 3-4 uur.  

Uit Canadees onderzoek is gebleken dat kalveren tot 2 dagen na ont-

hoornen meer liggen, veel met de kop en de oren schudden, niet of 

minder met de kop door het voerhek willen en minder voer opnemen.  

Om de pijn te verlichten kunt u de kalveren een lang werkende pijnstiller 

geven, wat neerkomt op 1 ml Novem20 per 40 kg. Uit het Canadese onderzoek, maar ook uit 

ervaring binnen de praktijk blijkt dat de kalveren actiever zijn, beter door het voerhek willen 

en daardoor meer voer opnemen. Dit voorkomt een dip in de weerstand waardoor ziekten 

zoals diarree en longontsteking aan kunnen slaan. Kortom: beter voor het welzijn van boer en 

kalf! 
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Evaluatie BBP/BGP vóór 1 april  

• Vóór 1 april dient uw BBP en BGP geëvalueerd en opnieuw opgesteld te worden. U 
bent zelf verantwoordelijk om hiervoor een afspraak te maken met uw dierenarts.  

• Veehouders die reeds samen met hun dierenarts het bedrijfspecifieke behandel plan 
en het gezondheidsplan hebben geëvalueerd, moeten niet vergeten deze digitaal te on-
dertekenen in Veeonline. 

Brief  Medirund over hoge dierdagdosering 

Een aantal veehouders heeft vorige maand een brief van Medirund ontvangen waarin een 

aanzienlijk hogere dierdagdosering (DDD) stond vermeld dan verwacht mocht worden op 

basis van de getallen die wij doorgegeven hadden bij de tussentijdse bespreking van de DDD. 

Dit bleek in alle gevallen te komen door een fout in de koppeling van de zogenaamde EAN-

code waardoor 1 ml Colisol (gebruikt bij een uierinfuus) uit ons systeem in het systeem van 

Medirund terecht kwam als 1 liter Colisol. In Medirund is dit inmiddels aangepast. De 

berekening wordt in Medirund echter maar een keer per kwartaal gedaan dus in het systeem 

staat nog steeds het oude getal. 

Veehouders die boven de actiewaarde van 11.5 zaten door deze fout hebben een brief moeten 

insturen naar hun zuivelaar met een verklaring en een handtekening van de dierenarts. 

Veehouders die onder deze actiewaarde zaten hebben een (onterechte) waarschuwing gekre-

gen over de hoogte van hun DDD maar hoeven hier geen verdere actie op te ondernemen. 

Longworm vaccinatie 

De mest wordt weer uitgereden en het voorjaar staat weer voor de deur. Hét moment om na 

te denken over longworm vaccinatie van uw (oudere) jongvee. Dieren die voor de eerste maal 

naar buiten gaan en op besmette weide komen lopen groot risico tegen een longworm infectie 

aan te lopen.  

Koeien en pinken die longwormlarven uitscheiden besmetten de weide. 

De larven worden via het gras opgenomen in het lichaam waar ze een 

trektocht maken van de darm naar de long. Daar vermenigvuldigt de 

longworm zich, waarna nieuwe larven opgehoest en doorgeslikt worden 

om zo de weide opnieuw te besmetten.  

Jongvee dat gevaccineerd wordt, krijgt via een drankje verzwakte larven toegediend die wel 

naar de longen trekken maar niet volwassen worden. Gevaccineerde kalveren kunnen dus 

geen andere runderen besmetten. Op deze manier komt het lichaam in aanraking met de 

longworm en bouwt het weerstand op. De longworm entstof moet tijdig worden toegediend, de 

eerste vaccinatie 6 weken voor de weidegang, de tweede vaccinatie 4 weken later (2 weken 

voor weidegang). 

Laat het ons tijdig weten als u wilt gaan vaccineren, de entstof wordt namelijk op naam 

besteld en er gaan een aantal werkdagen overheen voordat het binnen is. 
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