
Cryptosporidium parvum veroorzaakt diarree bij 

kalveren tussen de 5 en 20 dagen oud. De eerste 

symptomen zijn vaak niet meer willen eten en 

sloomheid, gevolgd door waterdunne, geel-groene 

diarree en uitdroging. Sterfte kan optreden. Dieren 

die herstellen zijn vaak sterk vermagerd 

Cryptosporidien komen ook regelmatig voor in 

combinatie met andere veroorzakers van diarree, 

zoals Rota-, Corona-virus en E.coli. 

Mestonderzoek is daarom onmisbaar om de 

veroorzaker van diarree bij uw kalveren vast te 

stellen. 

 

De kalveren worden meestal al bij de geboorte 

besmet door het moederdier, die de besmettelijke 

oocysten in kleine hoeveelheden met de mest 

uitscheiden. Eenmaal in het kalf vermeerderd de 

parasiet zich explosief en komt met de mest in 

grote hoeveelheden in de omgeving. Hierbij wordt 

de darm ernstig beschadigd. Op deze manier 

herinfecteert het kalf zichzelf en worden ook 

andere kalveren besmet. 

De parasiet is zeer resistent in de omgeving en kan 

zeker enkele maanden buiten het dier overleven. 
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Cryptosporidien 
 

Behandeling 

Nadat met mestonderzoek is vastgesteld dat Cryptosporidien de 

veroorzaker zijn van diarree bij uw kalveren, kunt u de dieren 

behandelen met Halocur. Dit dient gedurende 8 dagen ingegeven 

te worden. Daarnaast geeft u de dieren uiteraard electrolyten-

oplossing om uitdroging tegen te gaan en evt antibiotica om an-

dere infecties te voorkomen. Geef 50-100 ml biest bij iedere 

voeding, dit zorgt voor extra weerstand in de darm. 

Halocur dood de parasiet niet, maar zorgt voor een daling in 

uitscheiding van de besmettelijke oocysten. Op die manier daalt 

de infectiedruk en krijgen de kalveren de kans om zelf weerstand 

op te bouwen. 

! Ook de andere kalveren en de nieuwgeboren kalveren dienen 

preventief met Halocur te worden behandeld. 

 

 

 

Aanpak Cryptosporidiose 

● Goede hygiene: zorg voor een schone afkalfstal en 

goed gereinigde kalverboxen. 

● Haal zieke kalveren weg bij de overige dieren. 

● Houdt fokkalveren gescheiden van stierkalfjes en 

creeer leeftijdsgroepen. 

● Zorg voor goede weerstand bij de kalveren door opti-

male biestvoorziening. 

● Vaccineer moederdieren om biestkwaliteit te verbe-

teren. 

● Maak de kalverboxen goed schoon, desinfecteer en 

laat geruime drogen voor  er nieuwe kalveren in te huis-

vesten. 


