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Uit de praktijk van Marleen doornbos, dap

schildwolde

Onder de economische druk hebben veehou

ontstoken gewricht bij zo’n grote jongen kon genezen. Ik

ders bij een ernstig ziek dier in hun overwe

besloot de strijd met deze ontsteking aan te gaan en vroeg de

ging dat dier op te ruimen. Dat is begrijpelijk

veehouder of hij mij daarin wilde steunen. Dat bleek het

omdat het beter maken van zo’n dier soms

geval. Zo gebeurde het dat ik maar liefst acht visites nodig

niet opweegt tegen de verwachte opbreng

had om de ontstoken elleboog te begeleiden naar een gezond

sten aan melk en vlees. Dat het ook anders

gewricht. Om de stier iedere keer te behandelen moest ik

kan bewijst mijn verhaal.

hem eerst goed suf spuiten om niet zelf doelwit te worden
van hem. Ik spoelde en spoelde het ontstoken gewricht en

Zieke stier

behandelde hem met de juiste medicijnen. Uiteindelijk leek

Twee jaar geleden werd ik geroepen bij een

het een wonder wat geschiedde: de stier knapte met de

stier. De stier is eigendom van een melkvee

intensieve behandeling helemaal op.

houder die 400 koeien melkt. Je ziet het nog
maar sporadisch, en zeker bij een bedrijfs

Geduld

omvang als hier: eigen stieren in plaats van ki.

Een week na de inzet van de behandeling was het dier nog

De ‘grote jongens’ op dit bedrijf lopen los in

steeds stokkreupel en had hij 40 graden koorts. Mijn klant zei:

een strohok. Als een koe tochtig wordt,

‘Marleen, kom maar zo vaak langs als nodig is om de stier

‘kiepert’ de melkveehouder de betreffende

beter te maken’. Gek genoeg werd de stier naarmate ik vaker

koe bij zijn stier.

was geweest steeds makker. Na mijn behandeling heeft de

Ik werd dus geroepen bij een imposante twee

stier nog jaren goed kunnen dekken. Pas recent is hij opge

jaar oude HF-stier, aangekocht. Wat is er

ruimd, niet omdat zijn dekdiensten tekortschoten, maar meer

gebeurd, vroeg ik de veehouder? Het bleek

omdat de stier echt te groot werd.

dat de boer een week eerder was aangevallen

Zo’n langdurige behandeling met gunstige uitkomst geeft mij

door de stier waarvoor ik in consult werd

als dierenarts een enorme boost, zult u begrijpen. En mijn

geroepen. Op het moment van die aanval had

klant, de veehouder, niet minder.

de veehouder een hooivork in zijn hand en die
gebruikte hij om zich te verdedigen tegen zijn

De Nederlandse schapenslachterijen slachten geen schapen
meer met een geel oormerk. Alle schapen die voor de
slacht worden aangeboden, moeten zijn voorzien van een
elektronische chip.

De vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland onder
steunt deze handelwijze van de slachterijen. “De gele oor
nummers, die vóór 2010 werden gebruikt, blijken niet altijd
goed in de Identificatie en Regsitratie-database te staan.”
Van sommige schapen is bijvoorbeeld geen geboortemelding
gedaan. Een fout in de registratie kan grote problemen
geven, zoals blokkade van de slachterij. Bij een geel oor
nummer is het lastig om snel te zien of het dier goed is
geregistreerd, bij een elektronisch oormerk wordt dat direct
gedetecteerd.
De LTO-vakgroep adviseert om schapen met een geel oor
nummer alsnog te voorzien van een chip alvorens deze aan
te bieden voor de slacht. Schapen die toch met een geel
oormerk op de slachterij verschijnen, worden aangeboden
aan de destructor.

SDa meldt verdere daling
antibiotica
De Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa, heeft vastgesteld
dat in 2013 het antibioticumgebruik bij landbouwhuis
dieren in 2013 verder is afgenomen.

De SDa analyseert sinds 2011 het antibioticumgebruik bij
rundvee, varkens, vleeskalveren en vleeskuikens. Tussen
2012 en 2013 is het gebruik van antibiotica het sterkst
gedaald in de varkenshouderij en de vleespluimveehouderij
met respectievelijk 30 en ruim 25 procent. In de kalver
houderij is het gebruik in deze periode met 15 procent
afgenomen. Het antibioticumgebruik in de rundveehouderij
is over 2012 en 2013 onveranderd gebleven, maar het
gebruik bij rundvee blijft in absolute zin het laagst van alle
diersoorten, met gemiddeld slechts drie dierdagdoseringen
per jaar.

stier. Die vork belandde echter, zo bleek na
mijn onderzoek, precies in het elleboog
gewricht van de stier. De stier werd korte tijd
later stokkreupel.

Ontstoken elleboog
Ik kwam een week na dit incident bij mijn
Foto:

Schapen met geel oormerk
worden niet meer geslacht

patiënt, de stier, en vroeg me af hoe ik een

Vraag het de expert
Besmetting leverbot neemt toe
De besmetting met leverbot is de afgelopen
jaren toegenomen. Ook in gebieden als
Oost-Nederland waar de besmetting voor
heen niet werd gezien. Dat meldt de
Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) op
basis van tankmelkonderzoek naar lever
bot. De GD toonde vorig jaar op 31,5 pro
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cent van de circa 2.500 bedrijven een
besmetting aan. In de jaren ervoor lag dit
percentage lager.

Wederom herfsttijloos in hooi
De Gezondheidsdienst voor Dieren heeft
opnieuw in een hooimonster het giftige
herfsttijloos aangetroffen. Naar aanleiding

van de publiciteit in de afgelopen dagen
over de vondst van herfsttijloos in een
monster, stuurde een fouragehandelaar uit
het oosten van het land enkele planten in
die hij niet vertrouwde. Deze planten
waren afkomstig uit een partij hooi die in
december aangeleverd was vanuit het
Eifelgebied.

Vaccinatie Q-koorts beschermt allen
Testen en selectief ruimen van individuele
drachtige geiten die een gevaar vormen voor de
volksgezondheid, is met de huidige stand van
de techniek geen betrouwbare optie. Daarom
worden alle dieren jaarlijks gevaccineerd. De
huidige tests kunnen geen onderscheid maken
tussen dieren die wel of niet een infectie in de

baarmoeder hebben. Lenny Hogerwerf, promo
venda aan de Universiteit Utrecht, toont aan dat
preventieve vaccinatie inderdaad een goed mid
del is voor het terugdringen van de besmetting
van de omgeving en daarmee ook de blootstel
ling van mensen aan Q-koorts
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