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Pinkengriep 

Voor de bedrijven die niet het jaar rond 

vaccineren tegen pinkengriep, maar dit alleen in 

het najaar doen  is de tijd om tegen pinkengriep  

te laten vaccineren weer aangebroken.  Door niet 

eerder gevaccineerde kalveren nu te vaccineren 

geeft u ze tijd om weerstand op te bouwen 

voordat pinkengriep de kop op steekt. 

Pinkengriep uitbraken zien we vooral in de herfst 

en winter.  De vaccinatie beperkt of voorkomt 

schade door een pinkengriep uitbraak. Kalveren 

kunnen gevaccineerd worden vanaf een leeftijd 

van 2 weken.  De tweevoudige  vaccinatie moet 

na 3 tot 4 weken herhaald worden.  

 

Dierziekte monitoring, bloedonderzoek 

Om de gezondheidsstatus van uw bedrijf, 

bijvoorbeeld met betrekking tot BVD te 

beoordelen, moet u  regelmatig bloedonderzoek 

laten doen.  U was gewend dat wij  voor u 

bijhielden wanneer er weer bloed moest worden 

afgenomen. Dit konden wij doen doordat wij met 

de post inschrijfformulieren en stickers van de GD 

ontvingen. Nu dat inschrijven van monsters alleen 

nog digitaal kan krijgen wij geen stickers (bericht) 

meer van GD. Dit betekent dat u zelf aan ons 

moet doorgeven als er weer bloedmonsters 

genomen moeten worden. U krijgt hiervan wel 

bericht van de GD. 

Salmonella 

In de praktijk zijn we de afgelopen maanden 

geconfronteerd met een aantal uitbraken van 

salmonella op bedrijven die voorheen vrij waren.  

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijk heeft  een weerstand vermindering bij 

de koeien, veroorzaakt door de warmte het 

aanslaan van salmonella vergemakkelijkt. Een 

salmonella besmetting op het ene bedrijf kan heel 

anders verlopen dan op een ander bedrijf. Soms 

zijn er geen symptomen en is er alleen sprake van 

een tankmelk omslag, als er wel symptomen zijn 

beperken deze zich soms alleen tot de kalveren. 

We zien dan bijvoorbeeld  diarree en/of 

gewrichtsontsteking  en/of longaandoeningen en 

sterfte optreden. Koeien krijgen soms diarree, 

hoge koorts en kunnen verwerpen, maar ook 

sterven als gevolg van een infectie. Hoewel vaak 

niet duidelijk is waar een nieuwe infectie vandaan 

komt zijn er wel een aantal duidelijke risico 

factoren. Aankoop van vee, onvoldoende 

bestrijding van ratten en muizen en het niet 

werken met bedrijfskleding voor alle bezoekers 

zijn een potentieel risico voor het binnenhalen 

van een infectie. 

 

Bacteriologisch onderzoek melk 

Mastitis is nog altijd een van de grootste kosten 

posten met betrekking  tot diergezondheid op een 

melkveebedrijf. Om gericht te kunnen behandelen 

en interventie maatregelen te kunnen nemen is 

het van belang om te weten welke kiemen een rol 

spelen bij de op uw bedrijf optredende mastitis 

gevallen. Daarbij zijn melkmonsters van nieuw 

verhoogde celgetal  koeien en klinische mastitis 

gevallen interessant. Monsters kunnen op de 

praktijk onderzocht worden. Wij adviseren om 

minimaal 5 monsters per jaar te laten 

onderzoeken om een goed beeld te krijgen van de 

mastitis kiemen die op u bedrijf een rol spelen.  

 

 



 

 

Steriele monsterbuisjes zijn op de praktijk 

verkrijgbaar. Voor meer informatie omtrent 

monster nemen en uitslagen kunt u altijd uw 

dierenarts raadplegen. Met een goed beeld van 

de kiemen die op uw bedrijf mastitis veroorzaken 

kunt u gerichte maatregelen nemen om te 

proberen de mastitisincidentie te verlagen.  

 

Nieuw 1 op 1 contract 

Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is Gijs 

Hofstraat onze nieuwe dierenarts. Alle 

dierenartsen die handelingen uitvoeren op een 

rundveebedrijf moeten vermeld staan op het 1 op 

1 contract. Daarom zijn veel contracten up to date 

gemaakt. Deze contracten kunt u online op 

www.inforund.nl ondertekenen. Omdat daar 

tegenwoordig het contract digitaal wordt 

bewaard kunt u altijd bij uw 1 op 1 contract als de 

Qlip daar om vraagt en is het contract altijd up to 

date. Diegene onder u die nog niet digitaal zijn 

kunnen even bellen voor overleg. Vraag naar Wim 

Schaap. 

 

Dofatrim, diatrim 

Afgelopen zomer zijn enkele medicijnen geschrapt 

van de Europese toelatingslijst waaronder 

Dofatrim-ject.  Als vervanger van de Dofatrim-ject 

hebben we Diatrim. Vooralsnog is dit het beste 

alternatief voor de Dofatrim-ject. Diatrim bevat 

net als Dofatrim-ject de werkzame stof 

Trimethoprim/Sulfa (TMPS) maar heeft een ander 

oplosmiddel. Dofatrim-ject is het enige TMPS 

preparaat dat een registratie heeft voor de 

behandeling van mastitis. Diatrim heeft deze 

registratie niet. Doordat er geen alternatief is die 

wel deze registratie heeft mag u Diatrim 

gebruiken bij de behandeling van mastitis. De 

fabrikant van Diatrim is bezig om de registratie 

voor mastitis in orde te maken.  

 

 

 

Uiersmet, Udder Cleft Dermatitis 

Er is een nieuw middel voor de behandeling van 

uiersmet. Hoewel geen enkele behandeling 100% 

werkt, blijkt het nieuwe middel BoTop een 

duidelijk positief effect te hebben op de genezing 

van uiersmet. Zonder behandeling geneest 

ongeveer 10% van de dieren vanzelf. Met gebruik 

van BoTop stijgt dit genezingspercentage naar 

30%. Hoe eerder u behandelt hoe groter de kans 

op herstel. Milde gevallen behandelt u 3x per 

week en ernstige gevallen dagelijks.  

Knijpfles BoTop €57,46 excl BTW.  

 

http://www.inforund.nl/

