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▪ Op 10 April is Elske 

moeder geworden van 

Job Rinse Houtsma!  

 

 

In deze nieuwsbrief 

Wist u dat? 

Visites 

Voor de duidelijkheid de verschillende visites die wij hanteren: 

- Visite veehouderij = doorgebeld tussen 8:00 en 9:00 en geen 

spoed. Voor de abonnementhouders zijn deze visites gratis 

 

- Extra visite = visite doorgebeld na 9:00 

 

- Spoedvisite = een visite die niet te lang kan wachten; hier wordt 

de route van de dierenarts voor aangepast of worden andere 

visites voor verplaatst. In principe zijn alle verlossingen 

spoedvisites, maar denk ook aan ernstig zieke koeien, bloedingen 

of prolapsen. 

 

Koe Alert 

Veehouders die aangesloten zijn bij Friesland Campina, worden vanuit de 

zuivel verplicht zich aan te melden voor koe-alert. Het invullen van koe-

alert dient 1x per jaar door de dierenarts te gebeuren en is vergelijkbaar 

met het vroegere PBB. Het invullen (achter de computer) is een paar 

minuten klaar.  

U heeft hiervoor de tijd tot 31 december, maar we proberen dit zoveel 

mogelijk te combineren met het koekompas. 

Voor meer informatie, zie www.koemonitor.nl/koealert/ 

Aanmelden kan via koekompas.nl; kies vervolgens voor “koe alert” en 

selecteer onze praktijk (D.A.P. It Griene Hert – Wommels). 

 

http://www.koemonitor.nl/koealert/


Gewicht melkkoe 

Een juiste schatting van het gewicht van een koe is belangrijk om 

over- of onderdosering van medicijnen te voorkomen. Volwassen 

Holsteins variëren tussen de 450 en 850 kilo. De ervaring is dat 

koeien qua gewicht vaak onderschat worden. De meeste dieren 

worden behandeld alsof ze 500kg wegen. Onderdosering van 

antibiotica helpt resistentievorming in de hand. 

Een gemiddelde van 650 kg zou een beter uitgangspunt zijn. Meten 

met een meetlint is het meest betrouwbaar om een inschatting van 

het gewicht te krijgen en het dier juist te behandelen. Wij adviseren 

regelmatig een koe te meten, zodat u een goede inschatting heeft 

wat het gemiddelde gewicht is van de koeien op uw bedrijf. 

Meetlinten zijn op praktijk te verkrijgen. 

 

 

Leverbiopten 

Mocht u aanhoudende problemen met weerstand  en of vruchtbaarheid van uw veestapel hebben, 

kan dit wijzen op een probleem in de mineralenvoorziening. 

We kunnen bepaalde tekorten of overmaten bij koeien aantonen met een bloedonderzoek. Helaas is 

dit niet voor alle elementen de meest betrouwbare methode. Bijvoorbeeld voor koper: een koper 

overmaat kan tot vage klachten leiden door een verminderde weerstand. In de melk en in het bloed 

is koper redelijk constant omdat de lever het overschot aan koper opslaat en daarmee dient als 

‘buffer’. De gouden standaard voor het bepalen van deze en enkele andere mineralen- en 

spoorelementen is het meten van de gehaltes in de lever.  

We kunnen dit doen door stukjes weefsel (biopten) uit de lever te nemen. De lever wordt dan met 

een lange naald van buiten af aangeprikt. Dit is een vrij eenvoudige ingreep die bij het staande dier is 

uit te voeren.  

Heeft u ‘vage’ klachten en denkt u aan een probleem in de mineralenvoorziening? Of wilt u inzicht of 

de mineralenvoorziening van de koeien goed is? (moet ik meer of minder mineralen bij voeren?)  

Neem dan contact met ons op en we kunnen bespreken of dit onderzoek voor u zinvol is.  

 

 



Ontwormen schapen 

In verband met toenemende resistentie tegen ontworm-middelen, moeten we hier zuinig mee om 

gaan. Daarom dient ontwormen alleen te gebeuren als dit noodzakelijk is, en niet preventief. 

1. Beweidingsschema: 
Middels een goed beweidingsschema wordt de wormendruk laag gehouden, waardoor 
ontwormen vaak niet nodig is. 
- Ooien met lammeren naar buiten op schoon land (waar minimaal 3 maanden geen schapen 
of geiten hebben gelopen). 
- Verweiden naar schoon land: 

* Elke 3 weken 
* 15 juni tot 15 september: elke 2 weken  

2. Ontwormen:  
- Alleen na mestonderzoek!!  

3. Wij adviseren mestonderzoek uit te voeren bij: 

- Lammeren:  binnen vier weken nadat ze op een perceel komen waar eerder schapen en 

lammeren hebben gelopen. 

- Ooien: alleen bij klachten (diarree, bleke slijmvliezen). In de regel ondervinden volwassen 

schapen geen hinder van maagdarmwormen omdat ze als lam weerstand hebben 

opgebouwd. 

- 2 weken na het ontwormen, om te controleren of het wormmiddel heeft gewerkt, of dat er 

resistentie is tegen het gebruikte wormmiddel.  

We adviseren om ieder jaar een ander wormmiddel te gebruiken, omdat de kans op resistentie 

groter is bij een middel dat al eerder is gebruikt.  

Zie voor meer informatie www.wormenwijzer.nl  

Voor advies, bel gerust de praktijk.  

http://www.wormenwijzer.nl/

