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Vertrouwen in werking 
van knofl ook

Egbert van de Streek uit Nunspeet heeft 
drukke tijden achter de rug. De overstap naar 
een nieuwe stal met melkrobots was voor 
zowel de veehouder als de melkkoeien een 
spannende en stressvolle periode. Angst voor 
uitval vanwege uierontsteking heeft hij niet, 
want de robots heeft hij optimaal afgesteld. 

Het gebruik van antibiotica, o.a. als gevolg van 
uierontsteking, is een belangrijk thema in de 
veehouderij. ‘Niet alleen het gebruik moet terug, 
maar ook de kosten van de antibiotica en kosten 
van dierenarts wil ik omlaag brengen’. Van der 
Streek is dit jaar begonnen met het selectief 
droogzetten van zijn koeien en dat gaat goed. 
Met de meting van de geleidbaarheid van de 
melk door de melkrobot, kan hij een opkomende 
uierontsteking nu nog eerder ontdekken en 
aanpakken. Om de uiers gezond te houden is het 
van uitermate groot belang dat de weerstand van 
de koe optimaal is.

In de nieuwe stal van de familie Van de Streek aan de rand 
van het Veluwemeer lopen nu nog circa 90 melkkoeien, 
maar het is de bedoeling dat dat er op termijn 135 tot 140 
worden. Selectiepoorten bij de melkrobots maken weidegang 
mogelijk. ‘Ik was gewend om dag en nacht te weiden 
en dat wil ik met deze nieuwe stal weer doen’, vertelt de 
melkveehouder. De overstap van de oude stal met een 2x4 
melkstal naar een ruime lichte stal met melkrobots is groot, 
zowel voor de melkkoeien als de veehouder. ‘Er was sprake 
van overbezetting en ik was zes uur per dag aan het melken; 
die situatie kon echt niet langer. Toch viel het me mee hoe 
vaak ik antibiotica heb gebruikt. We hebben weinig koeien 
met uierontsteking. Weerstand en voeding zijn erg belangrijk’, 
stelt hij. Gezonde koeien zorgen ook voor een hoge 
melkproductie: het rollend jaargemiddelde van het melkvee is 
10.500 liter melk met 4 procent vet en 3,62 procent eiwit.
Egbert van de Streek gebruikt meerdere Farm-O-San 

producten als aanvulling op het voerpakket. Hij is hier 
heel tevreden over. De koeien doen het goed en het 
gebruik van de Farm-O-San producten is eenvoudig. 
Eén van die producten is Allium, het kno� ookextract dat 
hij zeer regelmatig inzet. De melkveehouder kocht het 
kno� ookextract in eerste instantie alleen voor kalveren, maar 
gebruikt het nu ook voor de koeien. Meestal gebruik ik Allium 
in combinatie met een  ontstekingsremmer/pijnstiller en 
uierbalsem. De ervaringen zijn uitstekend. Hij geeft de koeien, 
na het constateren van een te hoog celgetal, 5 dagen Allium, 
door het kno� ookextract rechtstreeks in de bek te spuiten. 
‘Tja, ze vinden het niet lekker, maar dat los ik op door gelijk 
ook een beetje Pro-Keto van Farm-O-San bij geven. Dat is 
lekker zoet en geeft meteen ook extra energie. En door de 
kleinere en handzame verpakking is Allium nu gemakkelijk te 
doseren. Als je de verpakking open maakt ruik je de Allium, 
de echte kno� ook. Het moet wel goed spul zijn!’

GRATIS DRENCHGUN
bij bestelling van een 5L can Allium 

Ja, ik wil ook graag gebruik maken van 

de 5 liter actie en ontvang een drenchgun

(Actie geldig t/m 31 mei 2014 op=op)

Mail uw bestelling naar 
farmosan@nutreco.com
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Één van de weinige therapieën die eigenlijk altijd succesvol 
is, is een euthanasie: het in laten slapen van een dier. Het 
is nooit leuk, maar soms kan het wel voldoening geven 
om een dier uit zijn lijden te verlossen. Het in laten slapen 
van een gezelschapsdier is meestal het moeilijkste, niet 
omdat het technisch moeilijker is, maar omdat er vaak meer 
emoties aan te pas komen.
Het is zo rond de middag als een bezorgde eigenaar 
naar de praktijk belt met de mededeling dat één van 
zijn hangbuikzwijnen al een paar dagen niet lekker is. Ik 
stap in de auto en onderweg probeer ik alvast dingen te 
bedenken wat het dier onder de leden zou kunnen hebben. 
Ergens buiten het dorp kom ik bij een vervallen huis met 
daaromheen een tiental kleine hutjes en schuurtjes. Bij 
het hek staan een man en een vrouw mij met een ernstig 
gezicht op te wachten. Het lijkt hier wel een verlaten 
kinderboerderij, overal waar je kijkt zie je dieren; geiten, 
kippen, konijnen, ezels en daar verderop zie ik een varken 
scharrelen. Achter een met gaas afgezet modderbad staat, 
“Het Varkens verblijf”, een klein ingezakt hutje van amper 
een meter hoog. “Daar zit Frits in” zegt de eigenaar, “hij 
is al drie dagen niet buiten geweest”. Ik volg de man die 
dwars door het modderbad banjert om vervolgens op 
handen en voeten door een klein deurtje naar binnen te 
kruipen. Binnen tref ik Frits aan, hij ligt languit en wil niet 
in de benen. Ik onderzoek het dier en al snel komen we 
tot de conclusie dat het dier er erg slecht aan toe is en dat 
euthanasie de enige uitweg lijkt. De man barst in huilen uit 
en kruipt voor de laatste keer tegen zijn varken aan. ‘Ik wil 
niet dat hij moet lijden tijdens het inslapen dokter’ zegt de 
geëmotioneerde eigenaar. Ik leg uit dat ik Frits eerst in slaap 
zal brengen en pas als het varken niets meer door heeft de 
de� nitieve injectie zal toedienen. Ik kruip het hokje weer uit 
om de benodigde spullen te pakken. Ik breng maar zelden 

varkens in slaap en dus kijk ik nog even in mijn boekje voor 
de juiste dosering van het slaapmiddel. Bewapend met een 
narcose en een euthanasiemiddel kruip ik het hokje weer 
binnen, waar nu beide eigenaren huilend op het varken 
liggen. Nadat de eigenaren wat tot rust zijn gekomen dien 
ik het slaapmiddel toe. “In de komende 5 tot 10 minuten zal 
Frits langzaam in slaap vallen”, stel ik de eigenaren gerust. 
We zitten met zijn drieën in het stro naast het varken, waar 
de eigenaren verhalen ophalen die ze allemaal met Frits 
hebben beleefd. Na een kwartier is er nog geen spoor van 
slaperigheid bij het varken te bespeuren. Nogmaals pak ik 
een spuit en geef een dubbele dosis van het slaapmiddel, 
maar juist op het moment dat ik de naald in het dier steek, 
giert het varken het uit. De verdrietige eigenaren schrikken 
en troosten het varken. Gelukkig wordt het dier suf� g en 
na een minuut of 15 besluiten we over te gaan tot het 
daadwerkelijk in laten slapen van Frits. Ook deze relatief 
eenvoudige handeling gaat niet echt lekker. Frits is taai en 
als ik voor de vierde keer een spuit met het blauwe vergif 
optrek, begin ik wel een beetje te zweten. De eigenaren zijn 
ontroostbaar en wat zullen die wel niet denken, dat een of 
andere prutser hun varken helemaal lek moet steken om 
hem in te laten slapen. Uiteindelijk slaapt het varken in en 
kan ik gelukkig mijn weg vervolgen. De éne keer gaat het 
inslapen soepeler dan de andere keer, maar waarom moest 
dit nu net weer bij zulke emotionele mensen zo moeilijk 
gaan?  Maar wat schetst mijn verbazing: een paar dagen 
later kom ik op de praktijk en ligt er een cake met een kaart 
op mijn bureau, als dank voor het uit zijn lijden verlossen 
van Frits….     

Bart Laning 
(dierenkliniek Ommen)

Een oud varken


