
Het lammerseizoen is in volle gang en het voorjaar komt dichterbij. Tijd om alvast na te denken over 

risico’s tijdens het weideseizoen. In deze nieuwsbrief leest u dan ook meer over ontwormen en vaccina-

ties.  

Geachte Schapenhouder, 

In deze nieuwsbrief vindt u de volgende onderwer-

pen: 

 

• (Ont)Wormen van schapen en geiten. 

 

• Wolschurft 

 

• Bescherming  tegen ‘Het Bloed’ en Zomerlong-

ontsteking. 

• Brucella-monitoring  
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(Ont)Wormen van schapen en geiten 
Volwassen schapen en geiten hoeven in de regel maar eenmaal per jaar ontwormd te worden, indien ze 

regelmatig worden omgeweid. Wanneer u twijfelt, kunt u in de zomermaanden mestonderzoek laten 

doen. Het beste moment om de volwassen schapen te behandelen is in het voorjaar, vóórdat de ooien met 

de lammeren naar buiten gaan.  

 

Voor het ontwormen van volwassen schapen en geiten zijn ontwormingspillen (Panacur) ongeschikt, 

omdat de meest voorkomende wormen hier ongevoelig voor zijn. Een wormmiddel met daarin doramec-

tine (Dectomax) een of moxidectine (Cydectin) heeft de voorkeur. Tegen deze middelen is in ons prak-

tijkgebied nog geen resistentie aangetoond.  

 

Het ontwormen van lammeren vraagt een andere aanpak. Om de infectiekans te verminderen is het  

verstandig om lammeren in het voorjaar niet op een weide te laten waar het afgelopen jaar ook  

lammeren hebben gelopen. Het is verstandig om lammeren na mestonderzoek en gericht advies te  

ontwormen. Realiseert u zich dat diarree en eventuele sterfte bij lammeren ook door andere verwekkers 

zoals virussen, bacteriën en andere parasieten veroorzaakt kan  

worden. Neem bij twijfel contact met ons op.  

 

Om een goede uitslag te krijgen is het belangrijk de mest op goede 

wijze te verzamelen. De beste manier is als volgt: verzamel verse 

mest van vijf tot tien lammeren, deze mag niet langer dan 30 minu-

ten op de grond hebben gelegen! Bewaar het monster in de koelkast 

en lever het binnen een dag bij ons op de praktijk in.  Het meston-

derzoek wordt bij ons op de praktijk gedaan, u krijgt vaak nog de-

zelfde dag een uitslag met een gericht advies voor uw dieren!  

 

Kosten voor dit mestonderzoek: € 25,46 incl. BTW 



Wolschurft 
Wij zien de laatste tijd steeds vaker schapen met wolschurft: schapen met jeuk zouden wel eens last kun-

nen hebben van de mijt die wolschurft veroorzaakt. Behalve jeuk - de schapen staan zich geregeld te schu-

ren aan een boom of een ander object - vertonen de schapen onrust en woluitval. Ook worden de dieren 

vaak heel mager. De jeuk ontstaat door een allergische reactie op uitwerpselen van de mijten. Wolschurft 

is te herkennen aan gelige korsten die zich op het hele lichaam kunnen voordoen. De aandoening is heel 

besmettelijk. Meestal zijn de veroorzakers nieuwe dieren die worden toegevoegd aan een koppel. Heeft u 

twijfel of uw schapen ook aan deze aandoening lijden, neem dan contact met ons op voor advies en behan-

deling. 

Bescherming  tegen ‘Het Bloed’ en Zomerlongontsteking 
Zomerlongontsteking is een veel voorkomende aandoening vooral bij opgroeiende lammeren. De acute 

longontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, en kan plotselinge sterfte veroorzaken zonder  

voorafgaande klinische verschijnselen. “Het bloed” is een aandoening die kan voorkomen bij schapen en 

lammeren van elke leeftijd, maar het wordt vooral gezien bij snel groeiende lammeren van 3-10 weken 

leeftijd. Meestal worden dieren getroffen door “het bloed” dood gevonden. Er bestaat een  

combinatievaccin tegen beide ziekten. 

 

Het geadviseerde moment van enten is afhankelijk van de problemen die spelen in 

uw koppel. Ziet u longontsteking- en het bloed-problemen voornamelijk in de eer-

ste levensweken van uw lammeren, dan is het verstandig om uw ooien te enten.  

Wanneer uw ooien 4-6 weken voor het aflammeren volgens het juiste entschema 

zijn gevaccineerd dan zijn uw lammeren door het drinken van de biest de eerste 

levensweken beschermd. Zijn uw ooien niet voor aflammeren gevaccineerd, of 

niet volgens het juiste entschema, dan kunnen uw lammeren vanaf een leeftijd van 

3 weken alsnog worden gevaccineerd.  

De eerste vaccinatie in het leven van een dier bestaat altijd uit een basisenting: 

tweemalig vaccineren met ongeveer 4 weken tussentijd.  

 

Entdagen 

Vanaf 2013 organiseren wij entdagen voor de verschillende vaccinaties. Hierdoor kunnen we de entstoffen 

effectief gebruiken, hoeven wij het teveel aan entstof niet weg te gooien en niet aan u door te berekenen. 

Wilt u uw dieren enten buiten deze entdagen, dan zijn we genoodzaakt de gehele verpakking te factureren. 

De vaste entdag voor vaccinaties van schapen en geiten is de eerste vrijdag van elke maand. 

U kunt bellen naar de praktijk om uw dieren in te laten plannen. 
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Brucella-monitoring  
Bij het schaap kan de Brucella bacterie abortus veroorzaken. Om de afwezigheid van Brucella melitensis te 

monitoren moeten er in Nederland jaarlijks 15.000 bloedmonsters van schapen en geiten worden verza-

meld en onderzocht. Hiertoe heeft de NSFO (voorheen was deze monitoring in handen van de GD) bedrij-

ven geselecteerd en deze bedrijven via een brief benaderd. Het is de bedoeling dat de schapen- of geiten-

houder zelf een afspraak maakt met de dierenarts om een aantal dieren (maximaal 13) te laten bloedtappen. 

De kosten hiervan worden volledig vergoed. Mocht u zo’n brief van de NSFO hebben ontvangen, dan ver-

zoeken wij u contact op te nemen met ons. Als u nog andere werkzaamheden te doen heeft bij uw schapen 

of geiten kan dit natuurlijk gecombineerd worden. U betaalt dan alleen voor deze handelingen: de visite 

wordt door de overheid vergoed. 


