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Coccidiose
Zichtbare symptomen:
Na één tot drie maanden.
Verbetering na behandeling:
Na drie tot vijf dagen.
Therapiecontrole:
Met mestonderzoek na veertien dagen.
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In de vorige twee edities van de GD Herkauwer zijn de gevolgen van coccidiose
besproken. Dat preventie en behandeling lonen werd hierin al duidelijk. In dit
laatste deel bespreken we hoe u de ziekte het best behandelt.
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Coccidiose wordt meestal veroorzaakt door een
menginfectie van eimeriasoorten. Bovenstaande
mengvormen kwamen het vaakst voor bij coccidioseinfecties tussen 2007 en 2011.

Hygiëne
Heeft u veel problemen met coccidiose
op uw bedrijf? Denk dan vooral aan de
hygiëne. De kalveren worden besmet via
de omgeving of besmet voer. Maak de
hokjes waar de kalveren in zitten dus
schoon en laat ze opdrogen voordat u ze
met een stoomcleaner nogmaals reinigt.
Daarnaast zouden kalveren het voer in
het hok kunnen trekken, dus kunt u
beter werken met een lekbak.

Het kan best lastig zijn om te zien of een kalf last heeft van coccidiose, maar wees
erop bedacht. Het dier zit niet lekker in zijn vel (minder kleur en glans), heeft soms
diarree, perst op de mest of er zit bloed in de mest. De symptomen laten zich meestal
al na één tot drie maanden leeftijd zien. Wanneer u coccidiose vermoedt, dan kunt u
in overleg met uw dierenarts mestonderzoek laten doen.
Vroegtijdig behandelen
Doe dat zo snel mogelijk, want vroegtijdig behandelen is essentieel. Wees alert op de
symptomen en begin met een behandeling direct nadat deze zichtbaar zijn. Als de
ziekte blijft sluimeren kan er ernstige en mogelijk blijvende darmschade ontstaan.
Het dier reageert dan bovendien niet goed meer op een behandeling, en dat betekent
een langer en heftiger ziekteverloop en dus een langere behandeling en daardoor
bijvoorbeeld groeiverlies.
Bespreek een behandeling altijd met uw dierenarts. Hij of zij kan goedwerkende diergeneesmiddelen voorschrijven voor een eenmalige behandeling. Toedienen kunt u zelf,
en na drie tot vijf dagen zou u verbetering moeten zien. Om zeker te weten dat de
behandeling effect heeft gehad kan het verstandig zijn na veertien dagen nogmaals
mestonderzoek te laten doen.
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