Workshop 3: Praktijkervaringen met kruidenmiddelen voor koegezondheid
Workshopleider: Maria Groot
Spreker: Aart Oudendorp
Notulist en inhoudelijke bijdrage: Erna Post
(allen dierenarts)
Inspiratie
Aart Oudendorp: was tijdens de studie diergeneeskunde al geïnteresseerd in kruiden. Hij heeft tijdens
zijn studie onderzoek gedaan naar Digextra polyfenolen bij witvleeskalveren bij prof. Johanna FinkGremmels. Hij kijkt met verwondering naar de natuur, waar vlak bij de brandnetel jeukstillende planten
zoals hondsdraf en weegbree staan: Er moet meer zijn.
Hij wil op een betaalbare manier uitval en lijden verminderen. Management is nooit 100%...., dus er is
altijd iets te verbeteren. Goed management blijft wel het belangrijkste.
Kruiden pakken op meerdere gebieden de genezing aan, ze hebben een brede werking. Hij doet nu
onderzoek naar virusremmende planten.
Wat hij veel gebruikt in de praktijk zijn: Kleimineralen (vele soorten en doseringen, sommige
zouden ook dioxine bevatten), humuszuren (ook op pensniveau werkzaam, preventief en curatief bij
E.Coli diarree), zuren, kruidenpreparaten tegen luchtwegproblemen (of combinatie preparaten met
kleimineralen), Probiotica in progress (PIP) voor het behandelen van de omgeving met goede
microorganismen
Valkuilen: Te enthousiast, collega’s geloven je niet. Te mooi om waar te zijn. Geen goede diagnose,
diagnose kost geld, oneerlijke voorlichting door derden (verkopers). Soms kapers op de kust. Er werden
goede resultaten bereikt met rozebottels bij kalveren, daarna kwamen er producten met rozebottels uit
China, die niet werkten. Dan is het vertrouwen weg.
Hij wijst op de vooral preventieve werking van deze middelen. Hij doet onderzoek naar Cryptosporidium
Parvum, dat is een lastig te genezen en te voorkomen aandoening.
Inventarisatie middelen tijdens workshops van Rouveen (Maria en Hans NijBijvank).
-

Klausan, ipv otc spray na onthoornen, kan ook bij Mortellaro (wat minder effectief)
Hoofitgel van intracare werkt ook bij Mortellaro en kan ook gebruikt bij uiereczeem
Promotion bij dikke hakken
Impact poeder ter preventie van kalverdiarree
Toco Tholin balsem bij beginnende uierontsteking
Bronchactiv bij hoestende kalveren

Uit de zaal:
minder
-

Calendula zalf bij schapen
Uierzalf van Ecostyle
Aeroforte bij luchtwegproblemen
Gedroogde knoflook bij pas gespeende biggen.
Natuurlijke oregano olie bij luchtwegen kalveren/ diarree
Kleimineralen geven minder oorrand necrose.
Melkzuur geven oraal bij geitjes aan de diarree. Ook bij geiten voor het aflammeren geeft dit
transitieproblemen
Pyrogenium bij beginnende klinische masititis.

-

Herbaboli op basis van knoflook en yucca ter ondersteuning bij zieke dieren/ herbaliquid
preventief tegen diarree longontsteking kalveren.

GC: Meten van weerbaarheid is heel moeilijk. Soms lastig om effect verschillende producten te meten als
er verschillende omstandigheden zijn. Hiervoor is meer onderzoek nodig. Niveau onderzoek/ protocollen
onderzoek bij vast orgaan vast leggen. Sturen op weerstand belangrijk echter de brandjes moeten ook
eerst geblust worden.
Je mag als dierenarts niet gezondheidsclaims aan bepaalde producten(voeder supplementen) toekennen.
De wetgeving maakt het lastig voor producenten om open over producten te zijn als ze veel investeren.
Een ander kan het zo namaken.

Kennisbehoefte:
Meten van weerbaarheid/ weerstand
Zijn kruiden producten veilig? Valt onder noemer diervoeders en moet dus veilig zijn.
Kruidenkeurmerk; Openheid over de samenstelling van middelen.
Onderwijs voor HAS/ MAS en dierenartsen
Waarom wordt het nu nog niet gedaan? Docenten willen wel.
Buiten het vaste curriculum als keuzevak? Dat wordt gezien als te vrijblijvend, wie brengt het? Wat is de
rol van de overheid??
Kennis zit verstopt in de wetenschappelijke literatuur. Het kost heel veel tijd om je er in te verdiepen; 2
a 3 jaar studie Fytotherapie volgens Johanna. Moeilijkheidsgraad is een drempel.
Ten tijde van BBP/BGP inventariseren wat er al door de veehouder gebruikt wordt aan alternatieven.
Oude kennis inventariseren en evalueren. Huidige ervaringen inventariseren.
Kennis en planten uit Azië (China) halen: werkt niet als ze hier op de Hollandse bodem staan. Je moet
het doen met de planten van hier.

Workshop deel twee:
Info over stalboekjes staat ook online (www.fyto-V.nl)
RV: Product wat eerst UDA was (Digextra), willen ze nu vrij verkopen omdat er te weinig van verkocht
wordt, dierenartsen moeilijke te interesseren voor alternatieve producten.
Registratie kwestie, discussie. Registratie als diergeneesmiddel is niet te betalen en claims op
aanvullende voeders/additieven mogen niet medisch zijn.
Doseringen en aandeel ingrediënten moet transparanter. Wat is nodig om een werkzaam effect te
verkrijgen. = kruidenkeurmerk
Kruiden werken multi target. Hoe breng je kennis over? Daar is geld voor nodig.
Faculteit en KnmvD star, maar er schijnt wel iets te veranderen.
België: kruidengeneeskunde zit in curriculum, Belgische dierenartsen gebruiken dus makkelijker kruiden.
Discussie over wetenschappelijke achtergrond. Er is meer bekend in de literatuur dan gedacht, maar je
moet het weten te vinden.

Meer steun vanuit de overheid nodig voor onderzoek. Producenten publiceren alleen wat werkt, je wilt
onafhankelijk onderzoek.
Ontmoedigend is dat andere factoren ook van invloed zijn als je eens een kruidenpreparaat inzet. Of
veehouders gebruiken er wat naast.
Invloed van fout drinkwater met voer. Bv, combinatie alkalisch mineraalrijk drinkwater met zuur
kuilvoer. Dan krijg je slechte pensvertering. Aanzuren van drinkwater helpt dan.

Kennisbehoefte prioriteiten (beide workshops)
Onderwijs voor HAS, MAS, Dierenartsen: 28 , 21 (aantal ja stemmers
Kennisbank: Meer geld en energie voor centraal kennispunt/ kennisbank/ kruidenkeurmerk opzetten/
wetenschappelijk onderzoek/ data verzamelen. Geld vanuit de overheid. 27 keer/ 21 (opm: wel
integreren in bestaande systemen)
Wetenschappelijk onderzoek: 18, 20 (opm: praktijkonderzoek)
Maar ook: Wat doet dit product op mijn bedrijf?
Kennis voor dierenartsen: 13
Onafhankelijk persoon doet rondgang bij dierenartspraktijken: 11,2
Oude kennis inventariseren en evalueren: 10, 21
Kennis rest van Europa: 9 , 10
Kruidenkeurmerk: 8/ 8
Kennis bundelen van humaan en veterinair!
Meten weerbaarheid
Koppelen met veemanager, opnemen in bedrijfsgezondheidsplan
Stalboekjes uitdelen aan veehouders als kerstkado door dierenartsen

Aanvulling GS:
Maak een praktijkstage opdracht voor het onderwijs i.s. met NZO en geef deze aan de MBO en HBO
leerlingen als beloning en extra excursie naar een antibioticavrij bedrijf in de buurt. Gastles of
onderwerp voor een project. Gegevens kun je gebruiken voor de kennisbank. Misschien wel gastles van
een buitenstaander, een dierenarts die hiermee werkt.

