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Leeswijzer	en	disclaimer	

•  Opbouw	presentatie:	
–  I:	Beweidingsplan	verschillende	diergroepen:	
–  II:	Randvoorwaarden		

•  (Ruw)voermanagement	irt.		
																																															weiden	

–  III:	Aandoeningen	en	infecties	
–  IV:	Overige	onderwerpen	

•  Alternatieve	concepten	
•  Jongvee	in	natuurgebieden	

	

•  Weidegang	is	uitgangspunt!	
•  Op	veel	onderdelen	zou	
best	uitgebreider	en	meer	
genuanceerd	ingegaan	
kunnen	worden	

•  è	tekst	heeft	altijd	relatie	
met	bedrijven	met	
weidegang	



Deze	diaserie	is	tot	stand	gekomen	
op	initiatief	van	de	Stichting	
Weidegang	en	de	Kenniscoöperatie	
Veerkracht.	Daarnaast	hebben	veel	
organisaties	input	gegeven	
(voerleveranciers,	faculteit	
Diergeneeskunde,	WUR,	
Schothorst,	Gezondheidsdienst).	
Initiatiefnemers	aanvaarden	geen	
enkele	aansprakelijkheid	voor	
eventuele	schade	voortvloeiend	uit	
het	gebruik	van	de	resultaten	van	
het	getoonde	onderzoek	of	de	
toepassing	van	de	adviezen.	



	
III	Aandoeningen	en	infecties		

in	combinatie	met	beweiden 		
	•  Vaste	opbouw:	

–  Wat	is	het? 	 		
–  Wat	is	de	betekenis?	
–  Hoe	pak	je	het	aan?	
	

•  Onderwerpen:	
•  Maagdarmwormen	
•  Longwormen	
•  Leverbot	
•  Weidecoccidiose	
•  Vliegen/Zomerwrang/Weidekoorts	
•  Salmonella/ParaTBC	
•  Tussenklauwontsteking	
•  Neospora	



Maagdarmwormen(1)	
Wat	is	het	?	

•  Twee	soorten	bij	rundvee:				
	-dunne	darm	worm	(Cooperia)	
	-	lebmaagworm	(Ostertagia)	

•  De	levenscyclus	loopt	van	
gras	naar	rund	en	weer	terug	

•  Kalverweide	van	vorig	jaar	
altijd	zwaarder	besmet	dan	
pinkenweide,	koeienweide	
licht	besmet	

•  Later	inscharen	en	maaien:	
minder	overwinterde	larven	

•  Infectiedruk	hoger	in	loop	
van	juli-augustus	

Cyclus		van	7	
weken,	niet	te	
verwarren	met	

veilige	periode	op		
hetzelfde	perceel	

als	dieren	al	
geïnfecteerd	zijn	

Opname	
(over-

winterde)	
larven	

Na	3	weken	
eieren	op	
het	land	

Na	2	weken	
besmette-
lijke		L3	
larven	

Na	2	weken	
gemigreerd		
naar	het	
gras	

Toename	
infectiedruk	
7	weken	na	
inscharen	



Maagdarmwormen(2)	
Wat	is	de	betekenis?	

•  Aanwezig	op	elk	bedrijf	met		
	 	 	 	 	 	 	 	weidegang	

•  1e	jaar	
– opbouw	immuniteit	centraal	
–  è	door	lichte	tot	matige	beheersbare	infectie	
–  è	bepaalt	ernst	gevolgen	in	2e	jaar	
– zware	infectie	2e	helft	weideseizoen	

•  groeivertraging	bij	jongvee	
•  melkproductiedaling	bij	lacterende	dieren		



Maagdarmwormen(3)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

Eitelling	in	gepoold	mestmonster	5-8	weken	na	start	beweiding.	
Indruk	van:	
•  de	ernst	van	de	infectie	per	perceel	
•  de	mogelijke	schade	van	de	infectie		
•  de	mate	van	ei-uitscheiding	op	het	land		
Wel	of	niet	behandelen	en	omweiden	op	basis	van	deze	uitslag!	
	
Pepsinogeenbepaling	in	bloed	(5	dieren)	
•  verderop	in	het	weideseizoen	en	bij	opstallen	

Tankonderzoek	maagdarmwormen		
•  indicatie	voor	worminfectie	bij	melkvee	
•  eventueel	maatregelen	

Diagnostiek	en	monitoring	

•  Wormsleutel	GD	https://www.gddiergezondheid.nl/wormsleutel	



Maagdarmwormen(4)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

	
	
	
	
	
Wat	wil	je?	
	
•  Goede	immuniteitsontwikkeling	
•  Goede	groei	met	weidegras	
•  Ook	goede	aanpak	van	longworm	

	
	

Randvoorwaarden	
•  Eerste	keus:	kalveren	en	pinken	

200	dagen	weidegang	(kalveren	60,	
pinken	140	dagen)	voor	ze	aan	de	
melk	komen	

•  Kalveren	i.v.m.	bijvoeding	in	
perceel	bij	de	boerderij,	pinken	
kunnen	in	perceel	op	afstand	(wel	
voldoende	controle)		

•  Bijvoeding	kalveren	richten	op	
overmaat	OEB	in	weidegras	

•  Tweede	keus:	kalveren	op	stal,		
pinken	150-200	dagen	weidegang	

•  Altijd	beweidingssysteem	met	
voldoende	grasaanbod	

Beweiding	



Maagdarmwormen(5)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

	

•  Uitbrengen	op	weide	waar	dit	of	vorig	jaar	runderen	gelopen	hebben	

•  Let	op	op	bedrijven	waar	Paratbc	en	Salmonella	een	rol	spelen	

•  Na	6-8	weken	omweiden	op	etgroen	(afhankelijk	van	het	grasaanbod),	
vervolgens	om	de	2	weken	omweiden	op	etgroen.		

•  Kalveren	opstallen	na	min.	2	maanden	weidegang	(vóór	15-9)	
	
•  Monitoring	via	mest	of	bloed	

Strategie	jaar	1	



Maagdarmwormen(6)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

	
	

	
	

•  Goede	immuniteit	opgebouwd	in	eerste	jaar	
–  grasaanbod	bepalend	

•  Mogen	bij	uitbrengen	op	etgroen	
•  Regelmatig	omweiden	(om	de	1-4	weken)	
•  Geen	monitoring	via	mest	of	bloed	nodig		
•  Geen	behandeling		
	

Strategie	jaar	2(1)	



Maagdarmwormen(7)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

•  Geen	goede	immuniteit	opgebouwd	in	het	eerste	jaar	
–  b.v.	weiden	op	schoon	land	en	te	frequent	omweiden		
–  dieren	die	voor	het	eerst	in	de	weide	komen	samen	met	dieren	die	

voor	het	tweede	jaar	in	de	weide	komen	
•  Grasaanbod	bepalend	
•  Bij	omweiden	rekening	houden	met	ontwikkeling	immuniteit	

(nieuwe	weiders!)	
•  Uitbrengen	op	percelen	waar	dit	of	vorig	jaar	runderen	gelopen	

hebben	
•  Na	6-8	weken	omweiden	op	etgroen,	daarna	regelmatig	omweiden		
•  Monitoring	via	mest,	bloed	of	tank,	evt.	behandeling	

–  kan	gericht	worden	op	dieren	die	voor	het	eerst	in	de	weide	komen)	

	
	

Strategie	jaar	2(2)	



Maagdarmwormen(8)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

groep	2:		
geb.	vorig	jaar			
1	jan.-21	dec.	

weiden	min.	2	maanden		
half	april	–	half	juli		

insemineren	
op	stal	(>	half	

juli)	

groep	1:		
geb.	dit	jaar	
1	jan.	–	1	april	

weiden	min.	2	maanden	half	
juli	–	half	sept.		

(min.	3	maand	oud)		

opstallen		
half	sept.	

groep	3:		
drachtig	

Weiden		
vroeg	voorjaar	–	laat	najaar	

opstallen	min.	
4	weken	voor	

kalven	

Voorbeelden	



Maagdarmwormen(9)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

•  Bevorderen	immuniteit	uitgangspunt:	
–  eitelling	(gepoold	mestmonster)	of	pepsinogeenbepaling				

•  weinig	eieren/laag	pepsinogeengehalte	niet	behandelen!!	
•  veel	eieren/hoog	pepsinogeengehalte	wel	behandelen	

•  Behandel	geen	dieren	binnen	2	maanden	voor	het	
kalven	met	een	middel	op	basis	van	Ivermectine	of	
Doramectine	(residuen)	

•  Er	zijn	middelen	met	een	wachttijd	van	0	dagen	voor	
de	melk	

	
	
	

Diagnostiek	en	behandeling(1)	



Maagdarmwormen(10)	
Hoe	pak	je	het	aan?	Behandeling	

Interpretatie	eitelling	
•  Koppel	EPG*	<100:		

–  geen	behandeling	
–  monitoren	groei	van	dieren,	die	voor	het	eerst	in	de	weide	
komen	

•  Individueel	EPG	<200:		
–  geen	behandeling	

•  Koppel	EPG	>=100	eieren:		
–  behandeling,	indien	groeivertraging		
–  geen	behandeling	bij	normale	groei:	wel	pepsinogeenbepaling	
bij	opstallen.	

*	EPG	=	eieren	per	gam	faeces	

	
	

Diagnostiek	en	behandeling(2)	



Maagdarmwormen(11)	
Hoe	pak	je	het	aan?	Behandeling	

Interpretatie	pepsinogeenbepaling:	
•  <	1,5:		

–  lage	infectiegraad	(overmatig	behandelen,	kort	weideseizoen,	
aanwezige	weerstand)	

–  geen	schade	lebmaagwand	
–  geen	behandeling	

•  1,5-3,5:		
–  normale	infectiegraad	met	voldoende	opbouw	immuniteit.		
–  geen	behandeling	

•  >	3,5:		
–  hoge	infectiegraad.		
–  (opstal-)behandeling	

	

Diagnostiek	en	behandeling(3)	



Maagdarmwormen(12)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

Nieuwe	weiders,	ook	geen	jongvee	geweid:	
•  Eerste	twee	jaar	nog	relatief	schoon	land	
•  Kans	op	onvoldoende	immuniteit	omdat:	
–  er	wordt	begonnen	op	schone	weide	(weide	waarop	vorig	
jaar	geen	dieren	gelopen	hebben)	

–  mogelijk	te	frequent	wordt	omgeweid	op	etgroen		
•  Actie:		
–  Eitelling	in	gepoold	mestmonster	vanaf	5-8	weken	na	start	
beweiding	

–  of:	mengmelkmonster	bij	jonge	melkkoeien.	



Longwormen(1)	
Wat	is	het	?	

	
•  Parasitaire	rondworm	(Dictyocaulus	

viviparus)	

•  Veroorzaakt	infectie	van	de	
diepere	luchtwegen	(longen)	bij	
kalveren,	pinken	en	melkkoeien	
die	voor	het	eerst	in	de	weide	
komen	

•  De	levenscyclus	loopt	van	gras	
naar	rund	en	weer	terug	en	duurt	
ruim	4	weken	

•  Longwormlarven	overwinteren	in	
ons	klimaat	slecht	op	de	weide,	
maar	voornamelijk	in	dragers	

•  Door	dragers	een	explosie	van	
longwormlarven	

Vanaf	4	weken	
na	inscharen	
neemt	de	

infectiedruk	op	
een	perceel	

toe.	

Opname		
larven	(L3)	

Dringen	in	
darmwand	

en	
verplaatsen	
naar	longen	

Daar	van	L3	
larve	naar	
volwassen	
longworm	

Worm	legt	
eieren	

Ophoesten/
doorslikken	
van	eieren,	
komen	uit	in	
darm:	L1	
larven	

L1	larven	met	
mest	op	land,	
in	1	week	tot	
infectieuze	
L3	larven	

L3	larf	
gebruikt	
voor	

verspreiding	
de	schimmel	
Pilobolus		



Longwormen(2)	
Wat	is	de	betekenis?	

•  Ernstige	verschijnselen	vanwege	
longproblemen:	bronchitis,	
longontsteking	

•  Groeivertraging	of	
melkproductiedaling	in	het	eerste	
jaar	weidegang	bij	zware	
besmettingsdruk	

•  Meestal	vanaf	midden	augustus,	
na	zachte	winters	eerder	

•  Dieren	die	niet	in	contact	komen	
met	longworm	bouwen	geen	
immuniteit	op	

•  Bij	beginnende	hoest	in	koppel	is	
er	nog	geen	permanente	
(meetbare)	productiederving	



Longwormen(3)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

Diagnose	en	behandeling:	
Bij	beginnende	hoest	(droge	kuch)	bij	opjagen:	
•  klinisch	onderzoek	(auscultatie)		
•  mestonderzoek	om	diagnose	te	bevestigen	(Baermann	test	op	L1	larven	in	

mest)		
							Zonodig	onmiddellijk	behandelen		

–  kies	bij	dieren	die	binnen	2	maanden	kalven	of	lacterende	dieren	een	middel	
zonder	wachttijd	voor	de	melk	

Monitoring	
•  via	mestonderzoek	weinig	zinvol	door	het	snelle	verloop	van	de	infectie	
•  via	antistoffen	tankmelk	

–  nooit	basis	voor	aanpak	klinische	infectie	
–  indicatie	of	longworm	infectie	een	rol	speelt	bij	de	melkkoeien	(augustus)	
–  basis	voor	aanpak	longworm	volgend	jaar	



Longwormen(4):	
Hoe	pak	je	het	aan?		

Preventie:	
•  Op	weidende	bedrijven	(met	een	historie	van	longworm):	

vaccineren	van	de	dieren	die	voor	het	eerst	de	weide	in	
gaan	

•  Bij	vaccinatie	gestructureerd	werken:			
–  vanaf	minimale	leeftijd	van	6	weken	2	keer	met	4	weken	
tussentijd	(ook	oudere	dieren	kunnen	worden	gevaccineerd)	

–  daarna	nog	twee	weken	binnen	houden		
–  altijd	in	de	weide,	dat	kan	tot	3	maanden	na	vaccinatie.	
–  zorgen	voor	lichte	besmetting	voor	een	solide	immuniteit	
(beweidingshistorie	percelen	kennen)	

	



Longwormen(5)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

Nieuwe	weiders	
•  Uitgegaan	wordt	van	onbesmette	weides		
•  Dagelijkse	controle	op	hoestverschijnselen	
•  Eerste	jaar	vaccineren	niet	zinvol	
•  Bij	beginnende	hoest	(bij	opjagen)	sterke	verdenking	op	

longworminfectie	
•  Ter	bevestiging	klinisch-	en	mestonderzoek	(Baermann)	
•  èindien	behandeling	vereist:	direct!		
•  Volgend	seizoen:		

–  Bij	voorkeur	vaccinatie	
–  eventueel	zelfde	strategie	



Samenvatting	1e	jaars	weidegang	
		

Longwormen	
•  Kalveren	longworm	enten	(6-4-2),	binnen	3	maanden	na	2e	vaccinatie	in	de	

weide	
•  6-8	weken	weiden	op	(licht)	besmet	land	
•  Bijvoeren	voor	voldoende	groei	
•  Daarna	omweiden	om	de	2	weken	

Maagdarmwormen	
•  Gepoold	mestmonster	vanaf		5-8	weken	na	start	beweiding	
•  Kalveren	minimaal	2	maanden	weiden,	in	herfst	tijdig	op	stal	
•  Oudere	kalveren	doorgaan	met	omweiden	(om	de	2	weken),		

eventueel	standweiden	
•  Pepsinogeenbepaling	(5	dieren)	verderop	in	weideseizoen	of	bij	opstallen,	met	

name	bij	tegenvallende	groei	
Ø  Resultaat:	goede	immuniteit	tegen	maagdarm-	en	longworm	in	

tweede	en	navolgende	jaren	weidegang	



Leverbot(1)	
Wat	is	het	?	

•  Is	een	platworm	(Fasciola	hepatica)	die	
in	de	galgangen	van	de	lever	leeft	

•  Komt	bij	veel	diersoorten	voor,	naast	
runderen,	schapen	en	geiten	o.a.	ook	
bij	reeën	en	hazen	

•  Leverbotslak	(Galba	truncatula)	is	de	
cruciale	tussengastheer	

•  Relatie	met:		
–  vochtige	omstandigheden		
–  slechte	ontwatering	
–  peilverhoging	

•  Belangrijk	
–  de		uitgangspopulatie	van	de	slak	

vóór	de	winter	
–  al	of	niet	inscharen	van	schapen	in	

de	winter	
–  de	kansen	op	voortplanting	in	

voorjaar	en	zomer		

Toenemende	
infectiedruk	en	
schade	vanaf	
augustus	

Overwintering:	
*cyste	op	het	

land	*volwassen	
stadium	in	
gastheer)	

*tussenstadium	
in	de	

leverbotslak	

Eieren	via	de	
gal	in	de	mest	

Opname	door	
leverbotslak,	
ontwikkeling	

tot	
besmettelijke	
cyste	op	het	

gras	
Rund	neemt	cyste	
op,	wordt	klein	
leverbotje,	

trektocht	door	
darm	naar	lever	

Na	enkele	
maanden	
volwassen	
leverbot	in	
galgangen:	

grote	
eiproductie	

Onder	natte	
omstandighe-
den	toename	

van	de	
infectiedruk	



Leverbot(2)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

Preventie:	
•  Kartering	van	percelen	op	

leverbotslakken	(foto:	PPP	Agro	advies)	
•  Beweidingsplan:	vermijden	

besmette	percelen,	vooral	bij	
natte	omstandigheden	
wanneer	slakken	actief	zijn	
(vanaf	augustus)	

•  Onderhoud	greppels	en	
sloten:	scherpe	greppels	in	
augustus/september	=	minder	
risico		

•  Leverbotprognose	in	najaar	
voorspelt	het	infectieniveau	



Leverbot(3)	
Wat	is	de	betekenis?	

Acute	infectie:		
•  Trektocht	van	duizenden	jonge	

slakjes	door	lever	geeft	
verbloeding	(vooral	schaap/
lam)	

	
Chronische	infectie:	
•  Weerstandsdaling,	

vermageren,	sterfte	en	
vruchtbaarheidsproblemen	

•  Leverbot	verhoogt	de	
gevoeligheid	voor	Salmonella	
door	vermindering	algehele	
weerstand	



Leverbot(4)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

Diagnose:	
•  Acute	infectie:		

–  Sectie	van	gestorven	dieren	
•  Chronische	infectie:	

–  Tankmelkonderzoek	vanaf	4	weken	na	opstallen	
–  Bloedonderzoek	op	antistoffen	bij	5	dieren	per	groep	in	eerste	

weideseizoen	2-3	weken	na	opstallen		
•  dieren	kunnen	3	weken	na	oplopen	van	infectie	afweerstoffen	hebben	(bij	
een	vroege	infectie	is	dus	eerder	onderzoek	mogelijk)	

•  eerder	testen	kan	ook	ten	onrechte	negatieve	uitslag	opleveren	als	het	
infectieverloop	niet	in	beeld	is	

–  Poolmonster	van	mest	van	5		dieren	vanaf	12	weken	na	opstallen,	op	basis	
daarvan	al	of	niet	behandelen	

–  Uitslagen	ook	gebruiken	om	gevaar	percelen	in		kaart	te	brengen	
–  Terugkoppeling	van	slachthuisgegevens	
	

	



Leverbot(5)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

Behandeling	na	vaststellen	van	leverbotinfectie!	
•  Jongvee		

–  vanaf	2	weken	na	opstallen	met	een	middel	dat	ook	jonge	
stadia	doodt		

–  10-12	weken	na	opstallen	met	een	middel	tegen	volwassen	
stadia	

•  Droge	koeien	of	gehele	koppel	
–  bij	een	flinke	infectie	op	het	bedrijf	
–  vanaf	10-12	weken	na	opstallen	met	middel	tegen	volwassen	
stadia	

–  controle	op	effect	behandeling	door	mestonderzoek	3	weken	na	
behandeling		

–  bij	gebruik	van	een	middel	dat	volwassen	stadia	doodt	een	
tweede	controle	6	weken	later	

	
	
	



Leverbot(6)	
Hoe	pak	je	het	aan?		

In	NL	geregistreerde	middelen:	
•  Triclabendazol		
–  werkzaam	tegen	alle	stadia,	alleen	bij	niet-melkgevend	
vee!	

–  alleen	bruikbaar	bij	droogstand	langer	dan	45	dagen	en	bij	
jongvee	

•  Oxyclozanide	
–  werkzaam	tegen	volwassen	stadia,	melkgevende	dieren	
(wachttijd!)		

–  bij	aantonen	van	leverboteieren	en	12	weken	na	opstallen	
–  maximale	dosering	volgens	bijsluiter	aanhouden,	d.w.z.	
niet	meer	dan	103	ml	per	dier	geven	bij	gewicht	>	350	kg.	

	
	
	



Bron:	GD	



Weidecoccidiose(1)	
Wat	is	het	?	

•  Darmparasiet,	in	de	
weide	veroorzaakt	door	
een	specifiek	type:	
Eimeria	alabamensis	

•  Oöcysten	zijn	zeer	
resisten,	ook	tegen	
ontsmettingsmiddelen	
en	kunnen	meer	dan	1	
jaar	overleven	op	de	
weide	

Toenemende	
infectiedruk,	
overwinteren	
op	het	land.	Er	
zijn	volwassen	

dragers	

Eieren	
(oöcysten)	
overwintere
n	op	de	

weide.	Zijn	
zeer	

resistent	

Opname	
met	gras,	
gaan	in	

darm-cellen	
zitten	

Ongeslach-
telijke	

voortplanting,	
over	naar		
andere	

darmcellen.	
Schade	

Later	
geslachtelijke	
voortplanting:	

massale	
productie	van	

eieren	
(oöcysten)	



Weidecoccidiose(2)	
Wat	is	de	betekenis?	

•  Ernstige	darmschade	in	
de	dunne	darm	met	
diarree	

•  Meestal	binnen	10-14	
dagen	nadat	dieren	in	een	
besmet	perceel	komen.	
Kan	al	vanaf		4	dagen	

•  Komt	zowel	bij	kalveren	
als	pinken	voor	die	voor	
het	eerst	in	de	weide	
komen.	

•  Ontwikkeling	van	
weerstand	na	eerste	
infectie	

•  Besmet	hooi	kan	
weidecoccidiose	op	stal	
geven	



Weidecoccidiose(3)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

•  Niet	inscharen	op	percelen	waar	vorig	jaar	
weidecoccidiose	voorgekomen	is	

•  Voorkom	stress	
•  Mestonderzoek	in	geval	van	diarree	
–  Let	op!	Kort	na	de	start	van	de	diarree	kan	het	
mestonderzoek	negatief	op	oöcysten	zijn.	

•  Positief	monster:		
–  behandelen	(cascaderegeling,	overleg	met	de	dierenarts)	
–  opstallen	of	omweiden	op	meerder	keren	gemaaid	
perceel.	



De	belangrijkste	vliegen		
bij	het	rund	in	de	weide(1)	

(bron:	Virbac,	foto	Bestprevco)	

•  Huisvlieg:	komt	het	meest	voor	in	en	rond	
stallen.	Kan	passief	ziekten	overbrengen,	
b.v.	de	mastitisverwekker	Staphylococcus	
aureus	

•  Daas	(blinde	vlieg):	bijt	en	zuigt	bloed	bij	
rund,	paard	en	mens	en	veroorzaakt	
irritatie	en	onrust.	Meer	in	bosrijke	
omgeving	

	
•  Stalvlieg:	steekvlieg,	die	zich	voedt	met	

runderbloed	en	vanaf	het	voorjaar	ook	in	de	
weide	voorkomt.	Veroorzaakt	irritatie	en	
onrust	

•  Zomerwrangvlieg:	komt	voor	in	de	zomer	in	
de	weide.	Overdrager	van	de	
zomerwrangbacterie	

Stalvlieg	(Stomoxis	Calcitrans)	

Bijtende	en	stekende	vliegen	
meer	in	bosrijke	omgeving	



De	belangrijkste	vliegen		
bij	het	rund	in	de	weide(2)		

(bron:	Virbac,	foto	Colijn	van	Noort)	

•  Herfstvlieg:	komt	voor	in	de	weide	in	
(na)zomer	en	herfst,	vaak	rond	ogen	en	
kop.	Kleiner	dan	de	huisvlieg.	Draagt	de	
bacterie	Moraxella	bovis	over,	de	
oorzaak	hauw,	een	besmettelijke	
oogontsteking	

•  Hoornvlieg:	kleine	bloedzuigende	vlieg,	
te	vinden	op	de	achterhand	van	het	
rund.	Kan	Staphylococcus	aureus	
overdragen	

•  Knutten:	kleine	bloedzuigende	muggen	
die	voorkomen	in	de	weide.	Kunnen	
Blauwtong	en	Schmallenbergvirus	
overbrengen	

Bijtende	en	stekende	vliegen	
meer	in	bosrijke	omgeving	



Vliegen(1)	
Wat	is	de	betekenis?	

Verschijnselen	
•  Geven	irritatie:	welzijnsprobleem	
•  Belemmeren	een	ongestoorde	droge	stof	opname	in	de	

weide	en	op	stal	
•  Onrust	ook	op	stal	en	tijdens	het	melken	
•  Slecht	voor	de	hygiëne	
•  Overdracht	van	infecties	

Ontwikkeling	van	de	vliegenpopulatie,	cyclus	
•  2	vliegen	binnen	een	maand	500	nakomelingen	
•  in	5	maanden	1	miljoen	vliegen	
	



Vliegen(2)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

Op	tijd	actie	om	uitbreiding	van	de	vliegenpopulatie	tegen	te	gaan:	
•  Hygiëne:	plekken	waar	vliegen	eieren	kunnen	leggen	aanpakken	
•  Vliegenlampen	op	strategische	plekken	
•  Spuit-	of	smeermiddelen	in	de	stalomgeving:	gebruik	bij	elke	

behandeling	een	andere	werkzame	stof	i.v.m.	
resistentieontwikkeling	

•  Mestkelder:	aanpak	larven	met	middelen	die	uitsluitend	werken	
tegen	vliegenlarven		

•  Op	het	dier:		
–  behandeling	met	een	pour-on	vanaf	april,	zonodig		om	de	8-10	weken	

herhalen	(werkzame	stof	Deltamethrin	of	Permetrin)		
–  of	met	oorflappen	(werkzame	stof	Permetrin)	



Zomerwrang(1)	
Wat	is	het	?	

•  Uierontsteking	door	etterverwekkende	bacterie	
Trueperella	pyogenes	

•  Nestelt	zich	in	niet	productief	uierweefsel	(jongvee,	
droge	koeien)	

•  Overgebracht	door	de	zomerwrangvlieg	
•  actief	van	juni	t/m	september	
•  bij	warm	en	vochtig	weer	
•  in	bosrijke	gebieden	of	in	struikgewas	voornamelijk	op	
zandgrond	

•  vliegen	kunnen	ook	Staphylococcus	aureus	overbrengen	



Zomerwrang(2)	
Wat	is	de	betekenis?	

•  Acute,	zeer	pijnlijke	uierontsteking,	meestal	van	één	
kwartier	

•  Vaak	gemist	bij	te	weinig	controle	van	jongvee	in	de	
weide	

•  Gaat	na	1-2	weken	over	in	een	chronische	ontsteking	
met	veel	ettervorming	

•  Dit	belemmert	behandeling		
•  Vaak	verlies	van	het	aangetaste	kwartier	door	
vorming	bindweefsel	(blind	kwartier	bij	afkalven)	



Zomerwrang(3)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

	
Preventie:	
•  Vliegenbestrijding	tijdens	het	weideseizoen	met	
oorflappen	of	pour	on	bij	kalveren,	pinken	en	droge	
koeien,	vooral	op	zandgrond	

•  Gunstige	werking	te	verwachten	van	een	goed	
ingebrachte	teat	seal	bij	droge	koeien	



Weidekoorts(1)	
Wat	is	het	?	

•  Infectie	met	Anaplasma	phagocytophilum		
•  door	teken	overgebracht	
•  vermeerdert	zich	in	witte	bloedcellen	van	het	rund	

•  Teek	is	o.a.	gewone	teek	(ook	wel	schapenteek	of	
houtteek),	die	voorkomt	in	stuikgewas	en	hoog	
gras.	

•  Ook	overbrenger	van	de	ziekte	van	Lyme	bij	de	
mens	

•  Afbeelding:	gewone	teek,	links	vóór	bloedzuigen,		
								rechts	er	na	(Bron:	natuur	in	Drenthe).	



Weidekoorts(2)	
Wat	is	de	betekenis?	

•  Symptomen:	
•  langdurig	hoge	koorts	
•  plotselinge	melkproductiedaling	
•  hoest	
•  licht	oedeem	van	de	achterpoten	
•  abortus	

•  Daling	van	de	weerstand:		
•  kans	op	secundaire	infecties	

•  Incubatietijd	5-14	dagen	

	



Weidekoorts(3)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

Diagnose:	
•  Acute	fase:	bloeduitstijkje	en	PCR	test		
•  Na	acute	fase	(na	3-4	weken):	antistoffen	
Behandeling:	
•  Antibiotica		
Preventie:	
•  Dieren	niet	inscharen	in	lang	gras	
•  Niet	in	percelen	met	naastgelegen	stuikgewas	
•  Weiden	op	etgroen	
•  Tekendodende	middelen	(Deltamethrin	of	Permetrine)	



Salmonella(1)	
Wat	is	het	?	

•  Bacteriële	infectie	(Salmonella	dublin/typhimurium)	
•  Mestoverdraagbaar	
•  Symptomen	
– aantasting	maagdarmkanaal,	luchtwegen	en	
gewrichten	

– verwerpen		
•  Niet	altijd	ziekteverschijnselen	(symptoomloze	
dragers)	

•  Zoönose	

	



Salmonella(2)	
Wat	is	de	betekenis?	

•  De	zuivelsector	wil	van	Salmonella	af:	
–  overdracht	naar	mens	(consument)	
–  imago	export	

•  Tankmelkantistoffen	wisselend	en	voortdurend	
aantoonbaar	op	ca.	1000	bedrijven	

•  Hotspot	gebieden	
•  Actieve	en	sluimerende	dragers	houden	de	
infectiedruk	op	een	bedrijf	hoog	

•  Vooral	in	kalveren	blijft	infectie	rondgaan	
	
	

	



Salmonella(3)	
Wat	is	de	betekenis?	

Klinisch	zieke	dieren:	
•  Kalveren	en	verse	koeien	het	vaakst,	meestal	of-of,	zelden	

en-en	
•  Kalveren:	hoge	koorts,	diarree,	long-,	huid-	en	

gewrichtsaandoeningen	
•  Koeien:	hoge	koorts,	diarree,	abortus	
Actieve	en	sluimerende	dragers:		
•  Niet	ziek,	verspreiden	wel	(veel)	bacteriën	met	de	mest	
•  Besmeuring	van	gras	met	mest	bij	toediening	van	drijfmest	

(hoeveelheid,	werkwijze)	en	door	mestflatten	
•  Oppervlaktewater	als	drinkwater	



Salmonella(4)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

Preventie:	plan	van	aanpak	NL	
Voorkomen	van	insleep:	
•  Geen	aankoop	van	vee	of	aanvoer	van	dierlijke	mest	
•  Loonwerker	komt	en	gaat	weg	met	gespoelde	tank	
•  Vogelwerende	maatregelen	
Voorkomen	van	verspreiding:	
•  Geen	kruising	mest-	en	voerlijn	op	stal,	erf	en	kavelpad	
•  Bedrijfskleding	en	reinigingsmogelijkheid	laarzen	
•  Algehele	bedrijfshygiëne	
Goede	weerbaarheid	bij	alle	diergroepen:	
•  Goede	voeding	en	mineralenvoorziening	
•  Beheersen	van	weerstandsverminderende	ziekten	als	IBR,	BVD,	Leverbot	
Opsporen	en	afvoeren	van	dragers:	
•  Essentieel	in	verminderen	van	de	infectdruk	
	



Salmonella(5)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

Specifiek	bij	weidegang:	
•  Beperken	van	de	kans	op	overdracht	van	Salmonella	via	

besmeurd	gras	
–  eerste	drijfmestgift:	niet	te	veel	ineens	(20m3),	verdund	met	water,	zeker	6	weken	voor	

inscharen	
–  verder	in	het	seizoen:	eten	van	een	schoon	bord:	na	zodebemesten	altijd	eerst	een	

snede	maaien	
–  beweidingssysteem	waarbij	dagelijks	stuk	vers	gras	(strip)	of	uitgegroeide	groeipunten	

(roterend	standweiden/Nieuw	Nederlands	Weiden)	beschikbaar	zijn	

•  Goede	penswerking,	bij	onvoldoende	grasaanbod	voldoende	
bijvoeding	op	stal,	preventie	van	hoog	ureum	

•  Zorg	dat	leverbot	geen	kans	krijgt 		
•  Gebruik	bron-	of	leidingwater	in	de	weide	
•  Vermijd	over	de	draad	contacten	met	buurtvee	
	
	
	

	



Para	tbc(1):	
Wat	is	het	?	

•  Bacteriële	infectie	(Mycobacterium	johnei)		
•  Mestoverdraagbaar	
•  Incubatietijd	jaren	(variabel)	
•  Kalveren	tot	de	leeftijd	van	een	jaar	zijn	het	
meest	gevoelig	voor	infectie	en	ontwikkeling	
van	dragerschap	

•  Ook	in	een	stoffige	omgeving	met	een	slecht	
stalklimaat	kan	de	bacterie	overgedragen	
worden	



Paratbc(2):	
Wat	is	de	betekenis?	

•  Klinisch	zieke	dieren:	
•  Ongeneeslijke	darmontsteking	
•  Op	leeftijd	van	3-6	jaar	symptomen	als	daling	melkgift	(20%),	
vermageren,	te	laag	geboortegewicht	kalveren,	aanhoudende	
diarree	

•  Geïnfecteerde,	niet	klinisch	zieke	dieren	kunnen	
(massaal)	bacteriën	uitscheiden	

•  Besmettingskans	neemt	af	met	de	leeftijd	
	
•  Beheersingsprogramma	vanuit	de	zuivelsector	
	



Paratbc(3):	
Hoe	pak	je	het	aan?	

Nadruk	ligt	op	de	preventie	bij	kalveren	
•  Paratbcvrije	omgeving:	uiterste	hygiëne	bij	afkalven	en	biestverstrekking,	

opfokken	met	kunstmelk,	goede	groei	
•  Apart	huisvesten	van	af	te	voeren	kalveren,	jongvee	tot	een	jaar	apart	
•  Winnen	van	paratbcvrije	kuil	(gewonnen	van	niet	met	drijfmest	 				

bemeste	percelen).	De	bacterie	overleeft	nl.	het	inkuilproces.	
•  Weiden	op	etgroen	op	niet	met	drijfmest	bemeste	percelen	
•  Goed	geventileerde,	stof-	en	spinragvrije	stal	

Opsporen	en	afvoeren	van	besmette	dieren		
•  Basis	is	individueel	melk-	of	bloedonderzoek	in	het	kader	van	verplicht	

programma	

	



Tussenklauwontsteking(1)	
Wat	is	het	?	

•  Bacteriële	infectie	van	de	tussenklauwhuid	
•  Relatie	met	weerstand	van	de	huid:	
	-	inwerking	vocht,	modder,	mest	
	-	droogte	(scheuren),	huidbeschadigingen	op	
			kavelpad	
	-	voorziening	mineralen/vitaminen	
	-	algehele	weerstand	



Tussenklauwontsteking(2)	
Wat	is	de	betekenis	?	

•  Snel	verloop,	erg	pijnlijk,		
•  Meestal	symmetrische	zwelling	aan	één	
ondervoet		

•  In	korte	tijd	meerdere	dieren	aangetast	
– zowel	bij	koeien	als	pinken	



Tussenklauwontsteking(3)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

•  Goede	conditie	kavelpad	
•  Verharding	rond	waterbakken	
•  Brede	in-	en	uitloop	weidepercelen	
•  Goede	vitamine-	en	mineralenvoorziening	van	
melkvee	in	de	weide	

•  Mineralenstatus	van	jongvee	op	peil	als	ze	de	
weide	in	gaan	

•  Snel	behandelen:	naast	antibioticum	ook	
pijnstiller	gebruiken	



	
Klauwgezondheid(1)	

	
•  Advies	klauwbekappen	op	bedrijven	met	
weidegang	
–  3	maanden	voor	begin	weideseizoen	
onderhoudsbekappen:		
•  balans	in	klauw	herstellen	
•  niet	te	dunne	zool	(voorzichtig	met	de	flex)	
•  Mortellaro	onder	controle	

–  6	weken	voor	einde	weideseizoen:		
•  balans	in	klauw	herstellen	
•  niet	te	dunne	zool	(voorzichtig	met	de	flex)	

–  òf:	strategisch	bekappen	
•  bij	droogzetten	en	rond	3	maanden	in	lactatie	



Klauwgezondheid(2)	

•  Specifieke	aspecten	in	najaar		
–  Een	integraal	verhaal,	een	combinatie	van	
			niet-infectieuze	en	infectieuze	aandoening		
			(NIKA/IKA)	

•  DS	opname	è	zomerdip	grasgroei	
•  Verhouding	ruwvoer	:	krachtvoer		
•  Ureum	(scherpe	mest,	negatieve	invloed	energiebalans)	
•  Hygiëne	klauwen	(aanhangende	modder,	dunne	mest)	
•  Conditie	kavelpad	
•  Vitamine-	en	mineralenvoorziening	

	



Klauwgezondheid(3)	

•  Tankmelkonderzoek	
– vier	keer	per	jaar	onderzoek	op	biotine,	mangaan	
en	zink	

– aanpassing	vitamine-	en	mineralenvoorziening	op	
basis	van	dit	tankmelkonderzoek.	



Neospora(1):	
Wat	is	het	?	

•  Eencellige	parasiet	
Neospora	caninum	
veroorzaakt	verwerpen	bij	
rundvee	en	reewild	

•  Behalve	het	rund	is	de	hond	
betrokken	bij	de	
levenscyclus	van	de	parasiet	
(eigen	hond!?)	

Twee	besmettingsroutes:	
1.  koe	op	kalf:	80%	kalveren	

besmet	(levenslang)	=	
horizontale	overdracht 		

2.  via	de	hond	=	verticale	
overdracht	

Horizontale	
overdracht	

Geïnfecteer-
de	koe	

verwerpt,	
scheidt	veel	
bacteriën	uit	

Hond	neemt		
besmette	
nageboorte	

of	
vruchtwater	

op	

Hond	
scheidt		

Neospora	
met	de		

ontlasting	
uit	(niet	
ziek)	

Besmet	
voer	(ook	
weidegras)	

Verticale	
overdracht	

Koe	
besmet	

Kalf	in	de	
baar-

moeder	
besmet	



Neospora(2)	
Wat	is	de	betekenis	?	

•  Belangrijkste	oorzaak	van	verwerpen	in	Nederland	
•  Koeien	vertonen	geen	ziekteverschijnselen	
•  Geboorte	van	levenslange	dragers	(80	%)	
•  Rol	van	de	hond	in	de	overdracht:	voer	besmet	met	
Neospora	via	ontlasting	van	de	hond	

•  Kan	ook	via	weidegras	
•  Wandelpaden	langs	weidepercelen,	hond	niet	aan	de	
lijn	

		
	



Neospora(3)	
Hoe	pak	je	het	aan?	

•  Geen	ontlasting	van	honden	in	voer	van	
rundvee	

•  Hondeneigenaren	op	de	hoogte	brengen	van	
de	risico’s	
– Neospora-waarschuwingsbordjes	bij	het	weiland	
plaatsen	

•  Opsporen	van	dragers,	hiervan		
				geen	nakomelingen	aanhouden	
		



Vragen?	


