
 

Geachte veehouder, 

Na een prachtige nazomer is de herfst nu echt aangebroken.  
Regen, kou en somber weer, het is wel even wennen. De overheid houdt iedereen 
nog in het ongewisse, bij deze brengen wij u op de hoogte van de laatste actualitei-
ten. 
 

 Personele zaken 

Maartje Kramer is al weer bijna 3 maanden geleden de trotse moeder geworden van 
Lotte. Maartje zal eind november haar werkzaamheden in de praktijk weer volledig 
hervatten. Het zal wel weer even wennen zijn maar ze kijkt er naar uit om u weer te 
ontmoeten. Marlous van Dullemen heeft ons de afgelopen maanden goed bijge-
staan, eind november nemen we afscheid van haar. 

 Schmallenberg 

In het najaar van 2011 kregen we in Nederland te maken met een uitbraak van het 
Schmallenberg virus. Dit virus wordt overgedragen door vectoren en dan vooral via 
knutten. Geïnfecteerde koeien kregen last van koorts, diarree en melkproductieda-
ling. Later in 2012 werden daarnaast ook afwijkende kalveren geboren. Na onder-
zoek is gebleken dat in 2013-2014 ongeveer 80% van de koeien antistoffen en daar-
mee bescherming had tegen het Schmallenbergvirus. Jonge dieren vertoonden vanaf 
2013 geen antistoffen meer in het bloed wat betekent dat er vanaf toen nagenoeg 
geen infecties met Schmallenberg meer zijn opgetreden. 
Sinds kort word er echter weer melding gedaan van verschijnselen die passen bij een 
infectie met Schmallenberg en worden er op meerdere plekken in Nederland en ook 
binnen onze praktijk  bij jonge dieren (geboren in 2013) antistoffen gevonden. De 
verwachting is daarom groot dat er ook net als in 2012 afwijkende kalveren geboren 
zullen gaan worden.  
Infectie binnen een koppel kan door bloedonderzoek van jonge dieren worden aan-
getoond, oudere dieren kunnen dus nog antilichamen hebben door een infectie uit 
2012 zonder dat er nu een nieuwe infectie hoeft te spelen. Mocht u twijfelen of  
Schmallenberg speelt op uw bedrijf overleg dan met uw dierenarts of onderzoek 
eventueel zinvol is. De verwachting is groot dat er ook weer afwijkende kalveren ge-
boren zullen gaan worden, dus let in ieder geval goed op bij koeien waar het kalven 
niet wil vlotten en controleer tijdig op misvormde kalveren of afwijkende liggingen. 
 

 Pinkengriep 

Velen van u zijn al weer begonnen met het beschermen van het jongvee tegen long-
ontsteking. Waar steeds meer veehouders het hele jaar door de kalveren vaccineren 
neemt in het begin van de herfst de hoeveelheid kalveren die worden gevaccineerd 
toch nog toe.  
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In het natte en koude najaar en met het onvoorspelbare wisselende weer lopen kal-
veren een groter risico om longontsteking te ontwikkelen. Het klimaat in de stal is 
moeilijk constant te houden en veroorzaakt schade aan de luchtwegen, denk hierbij 
aan koude en vochtige lucht, maar ook ammoniak in de lucht door verminderde ven-
tilatie om de temperatuur op peil te houden. Als de weg daarmee is vrijgemaakt 
voor ziekteverwekkers hebben virussen doorgaans vrij spel.  De belangrijkste zijn het 
runder parainfluenza virus (PI3) en respiratoir syncytieel virus (BRSV) maar ook IBR 
en BVD spelen een belangrijke rol als de status van een bedrijf onbekend is. Tegen al 
deze virusinfecties zijn er goede vaccins beschikbaar die steeds meer worden ge-
bruikt (zie voor de verschillende vaccins het stuk bij longspoelingen). 
Mocht een virusinfectie echter niet worden voorkomen dan zorgt een secundaire 
bacteriële infectie bijna altijd voor een verergering van de longontsteking. Deze long-
ontsteking kenmerkt zich dan door hoesten en koorts bij de kalveren en moet direct 
worden behandeld met antibiotica en een koorts- pijn- en ontstekingsremmend mid-
del als Novem of Rimadyl. 
Een goed klimaat is vaak lastig te realiseren maar optimaliseren van de stalomstan-
digheden en een goed plan voor preventie van longaandoeningen kan veel proble-
men voorkomen. 
 

 Longspoelingen 

Al enige tijd bestaat de mogelijkheid om longspoelingen te doen bij kalveren om zo 
een beter inzicht te krijgen in welke virussen en bacteriën er precies spelen op het 
bedrijf. Een longspoeling is vrij gemakkelijk uit te voeren en kan oa met de PCR di-
agnostiek worden onderzocht om snel een betrouwbare uitslag te geven. De long-
spoeling kan geen kwaad voor het kalf en kost een paar minuten per kalf. Afgelopen 
maand hebben we met het gehele rundveeteam dit nog eens in de praktijk gebracht. 
Met de uitslag wordt het snel duidelijk welke virussen en bacteriën er spelen waar-
mee een vaccinatie op maat kan worden ingezet of de therapie kan worden aange-
past. Denk natuurlijk ook aan de preventieve maatregelen die een belangrijke rol 
spelen zoals een goede biestvoorziening, voldoende melkgift, een droog en warm 
ingestrooid hok, houd leeftijden goed gescheiden en voorkom koudeval in het hok. 
Voor de vaccinatie van kalveren kan middels Rispoval IN (neusenting) al vanaf 9 da-
gen leeftijd een bescherming tegen BRSV en PI3 worden verkregen en met Bovipast 
(in de spier) kan tegenwoordig ook al op vroegere leeftijd vanaf 2 weken worden 
gevaccineerd. Deze laatste geeft ook een bescherming tegen Mannheimia 
(bacteriële infectie). Sinds kort is er ook een vaccin dat specifiek tegen Mannheimia 
en Histophilus werkt en daarmee bescherming biedt tegen de belangrijkste bacteri-
ële verwekkers van longontsteking. 
Vraag ons naar de mogelijkheden voor een vaccinatieadvies op maat en de mogelijk-
heden van longspoelingen. Voorkomen blijft beter dan genezen. 
 

 Biodyl 

Sinds kort is Biodyl weer leverbaar. Het afgelopen jaar is dit product niet leverbaar 
geweest en hebben we tijdelijk een in het buitenland geregistreerde Biodyl kunnen 
inzetten om toch aan de vraag te kunnen voldoen.  
Op de vrije markt zijn in de afwezigheid van Biodyl veel producten verkocht met de 
claim hetzelfde te doen als Biodyl, echter de samenstelling van Biodyl is uniek  
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mbt de verschillende bestanddelen. Alleen de Vit. B12 (cyanocobolamine) komt in 
andere vitamine preparaten zoals Intravit en Multivitaminen terug maar de ande-
re bestanddelen niet. 
Biodyl wordt gebruikt bij spierzwakte zoals bij melkziekte en bij liggende koeien en 
is dus weer volledig leverbaar. Staat Biodyl op uw behandelplan dan kunt u dit dus 
weer gewoon op voorraad hebben. 
 

 Gesubsidieerd onderzoek BVD, IBR en masti-

tis  

Tot het einde van het jaar bestaat er nog de mogelijkheid om gebruik te maken 
van het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij 
(in totaal 30 miljoen euro) waarvan 3 miljoen beschikbaar is gemaakt voor het sti-
muleren van diergezondheid door het terugdringen van dierziektes als BVD, IBR en 
mastitis. De financiële steun bestaat uit de volgende vergoedingen bij onderzoek 
via de Gezondheidsdienst van onder andere:  
 110 euro korting op de BVD-quickscan  
 3 euro korting per oorbiopt op de onderzoekskosten voor BVD  
 200 euro korting op diagnostiekkosten voor bedrijven die nog in 2016 van een 

niet-vrije status naar een vrije status IBR en/of BVD-status gaan  
 Respectievelijk 50 en 90 euro korting op een BVD- of IBR-

bestrijdingsprogramma  
 Gratis onderzoek op de antibioticagevoeligheid van de koppel met een 

‘bedrijfsantibiogram mastitis’, ter waarde van 74 euro (deelname tankmelk BO 
noodzakelijk.  

De laatste tijd maken steeds meer veehouders gebruik van deze mogelijkheid ter 
voorbereiding op de ontwikkelingen met betrekking tot de bestrijding van IBR en 
BVD die vanaf volgend jaar waarschijnlijk verder vorm gaan krijgen. Voor vragen 
kunt u overleggen met uw dierenarts. 
 

Met vriendelijke groet, uw rundveedierenartsen: 
 
Barend ten Voorde  
Annemiek Veenkamp 
Annette Bogtstra 
Sjaak den Hartogh 
Maartje Kramer  
Jaap Mulder  
Marlous van Dullemen 
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COLOFOON 

 

ADRES: 

Gildenveld 76 

3892 DJ 

Zeewolde 

 

TELEFOON:  

036-5221521 

 

FAX: 

036-5226060 

 

MAIL: 

info@dapflevoland.nl 

 

MEDICIJNEN BESTELLEN VIA DE MAIL, 

INFO@DAPFLEVOLAND.NL 

VISITES AANVRAGEN WERKDAGEN 8.00-9.00 UUR 


