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In deze nieuwsbrief 

Wist u dat? 

Max 10 project 

Afgelopen maanden is het ‘Max 10 project’ van start gegaan. Met dit 
project proberen we in samenwerking met Zoetis bij de 
deelnemende veehouders het percentage koeien wat een 
(subklinische) uierinfectie oploopt in de droogstand onder de 10% te 
krijgen.  
Hiertoe hebben we op deze bedrijven een checklist nagelopen, 
waaruit een bedrijfsspecifiek advies naar voren is gekomen. 6 
November heeft er een workshop plaatsgevonden bij familie de Jong 
in Scharnegoutum. Tijdens deze workshop hebben we de praktische 
aspecten van het droogzetten met Orbeseal besproken en hebben we 
samen de risicofactoren tijdens de gehele droogstandsperiode in 
kaart gebracht. Dick Soede en Otlis Sampimon -dierenarts bij Zoetis- 
hebben de behaalde resultaten tot nu toe toegelicht.  
Dit project loopt nog door tot half 2020. We hopen dat we de 
komende maanden bij alle veehouders een verbetering kunnen 
maken. 
Als u vragen of interesse heeft, kunt u vragen naar Dick of Elske. 
 

 

Elske zwanger 

Babynieuws! Elske verwacht eind maart haar eerste kindje. 

Hierdoor zal zij de komende tijd haar werkzaamheden aanpassen 

en zult u haar tijdelijk minder tussen de koeien zien.  



Leverbot 

De gezondheidsdienst geeft ieder jaar een voorspelling uit voor de te verwachten schade door 

leverbot. Door de droge omstandigheden van het afgelopen jaar, verwacht de Werkgroep 

Leverbotprognose de komende maanden geen leverbotbesmettingen.  

Heeft u twijfels of leverbot voorkomt bij uw koeien? Het voorkomen van leverbot bij melkvee 

kunt u testen via tankmelk. 

Heeft u uw jongvee dit jaar uitgeschaard in drassig land, dan adviseren wij u enkele dieren te 

testen via het bloed. Op de praktijk kunnen wij een test uitvoeren die aangeeft of de galgangen 

in de lever beschadigd zijn (doordat de leverbot door de galgangen kruipt). Dit is vrij specifiek 

voor leverbot. 

 

Kalveren in de winter  

Enkele tips voor de verzorging van uw kalveren in deze periode.  

- Zorg voor een dik, warm en droog ligbed. Gebruik ruim voldoende strooisel, zodat 

kalveren altijd in een droog nestje liggen. Dreigt het hok vochtig te worden, strooi dan 

zaagsel of gemalen koolzaadstro in het hok. 

- Geef al uw kalveren tot ongeveer 1 maand leeftijd een kalverdekje. Een dekje 

beschermt tegen kou en regen, zodat kalfjes meer energie overhouden om te groeien. 

Zieke kalfjes verliezen extra warmte, dus deze kalfjes ook altijd een dekje geven. 

- Wrijf nieuwgeboren kalfjes goed droog. Een nat kalf verliest meer warmte dan een 

droog kalf! 

- Voor elke graad onder de 10 graden Celsius heeft een jong kalf 2% meer energie nodig 

om zichzelf warm te houden. Hang een thermometer in de stal; bij 

omgevingstemperatuur van 5 graden Celsius: 10% meer voeren. Bij temperatuur 0 

graden Celsius: 20% meer voeren.  

- Verplaats kalveren bij voorkeur pas rond 5 maanden leeftijd op de roosters. Pas dan 

zijn het herkauwers met een voldoende ontwikkelde pens om zichzelf op temperatuur 

houden. 

Met het koude weer, stijgt ook het risico op luchtwegproblemen bij kalveren. Voor het 

bepalen van de juiste behandeling is het van belang vast te stellen welke ziekteverwekkers er 

spelen. Door middel van bloedonderzoek of een longspoeling kan een advies op maat worden 

gegeven. Overleg voor de beste optie voor uw bedrijf met uw dierenarts. 

 



 Pijnstillers voor melkvee  

Wij verkopen op de praktijk meerdere soorten pijnstillers voor uw koeien. We merken dat er 

onduidelijkheid is over wachttijden en werkingsduur van de verschillende middelen, daarom 

staan ze hieronder nog eens op een rijtje voor u: 

 Werkingsduur Wachttijd 

melk 

Wachttijd 

vlees 

Dosering (koe 

700 kg) 

Kosten (excl. 

Btw) 

Novem  +- 3 dagen 5 dagen 15 dagen 2,5 ml/ 100 kg 

onder de huid 

€57.32/100 

ml = €10,- 

per 

behandeling 

Rimadyl +-3 dagen 0 dagen 21 dagen 1 ml/35 kg 

onder de huid 

€63,01/50 ml 

= €25,- per 

behandeling 

Ketoprosol 1 dag 0 dagen 4 dagen 3 ml/100 kg 

In de spier. 

€54,08 = 

€11,36 per 

behandeling 

 

Ondertekenen koekompas 

Denkt u eraan het koekompas te ondertekenen nadat de dierenarts het 

heeft ingevuld!! Dit doet u via dezelfde website (melkweb van Friesland 

Campina) als waar u uw eigen onderdeel ingevuld heeft. Met de Qlip 

controles moet dit in orde zijn!  

 

 

 
Dierenartsenpraktijk It Griene Hert wenst u fijne feestdagen!  


