
Tijd voor winterbanden! 

De (meeste) maïs ligt weer onder het zeil en het 
land is zo goed als winterklaar. De spoorwegen 
kampen weer met bladeren op de rails en het 
wordt hoog tijd om uw winterbanden onder de 
auto te schroeven. Dit betekent echter ook dat 
het tijd wordt het vee winterklaar te maken. 
Daarom een aantal tips: 
 

Als het echt koud wordt (rond het 
vriespunt) hebben nuchtere kalfjes een 
hogere behoefte aan energie om zichzelf 
warm te houden. Verhoog de melkgift 
daarom met 10%. 
Zorg dat de kalfjes op een beschutte plaats 
kunnen liggen op een dik pak droog stro. 
Maak evt. een extra plafonnetje 
waaronder de kalfjes beschut kunnen lig-
gen. 
Scheer de vacht van ouder jongvee. (in 
ieder  geval op de rug). Hierdoor kunnen 
dieren overtollige warmte goed kwijt. 
Wanneer ze niet worden geschoren gaan 
de dieren zweten en krijgen een natte 
vacht. Dit kun je controleren door je hand 
op de rug van de dieren te leggen.  
Controleer de ventilatie. Er moet vol-
doende luchtverversing zijn voor de aan-
voer van zuurstof en afvoer van schade-
lijke stoffen (Koolzuur en Ammoniak), 
maar tegelijkertijd moeten de kalfjes niet in 
de tocht liggen. 

Vaccineren tegen de belangrijkste 
luchtweginfecties is vaak erg zinvol; zeker 
bij dieren jonger dan 1 jaar oud. 
Bij nat herfst/winterweer wordt het ook in 
de stal snel vochtig. Strooi daarom de lig-
boxen wat vaker in om bijvoorbeeld 
uiergezondheidsproblemen en klau-
wproblemen voor te zijn.  
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Wanneer 1e of 2e keuze antibiotica? 

In principe mag u zieke dieren alleen behandelen 
met een 1

e
 keuze antibiotica die staat vermeld in 

uw bedrijfsbehandelplan. Behandel altijd volgens 
uw behandelplan. Wanneer u twijfelt of u wel de 
juiste behandeling kiest, kunt u beter even contact 
opnemen met uw dierenarts.  
 
Wanneer mag u wel een 2

e
 keuze antibioticum 

inzetten?  

Voor een aantal indicaties bestaan geen 1
e
 

keuze middelen. Bijvoorbeeld uierinjectoren 
voor mastitis.  

Als een 1
e
 keuze antibioticum niet werkt. Dit 

moet wel goed onderbouwd worden. Bi-
jvoorbeeld op basis van bacteriologisch 
onderzoek. Dit is echter niet altijd mogelijk.  

Wanneer een 1
e
 keuze antibioticum niet na 

24-48 uur tot verbetering van het zieke dier 
leidt, kan er in bepaalde gevallen in overleg 
met een dierenarts gekozen worden voor 
een 2

e
 keuze antibioticum. Er zal echter wel 

per individueel geval eerst met een 1
e
 keuze 

antibioticum moeten worden begonnen en 
er zal goed beargumenteerd moeten worden 
waarom een 1

e
 keuze middel niet lijkt aan te 

slaan. En dit zullen zo objectief mogelijke cri-
teria moeten zijn (zoals bijvoorbeeld de 
lichaamstemperatuur of bepaalde 
ziektesymptomen). Zorg dus dat u deze 
gegevens vastlegt en regelmatig de lichaam-
stemperatuur opneemt.  

Masterclass IBR / BVD 

Op maandagmiddag 18 november organiseert de 
Gezondheidsdienst een bijeenkomst voor veehou-
ders over het beheersen van IBR en BVD in Zaal 
Verploegen in Wijchen. Gezien de uitbraken van 
beide ziekten in de laatste periode is dit misschien 
voor u ook een interessante bijeenkomst. Aanmel-
den via http://www.gddeventer.com/rund/gd%
20melkmeesters/masterclasses. Deze bijeenkomst is 
gratis voor deelnemers aan GD Melkmeesters. 


