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Den Wijzen en 
Verstandigen 

Schaap Herder

1850



oor de grauwe schijt

Om dit te genezen moet gij het beest 

terstond bloed laten boven de oogen 

in de ooren en in de steirt zooveel als 

mogelijk is, en dan eene once levende 

kalk vermengen met een bierglas 

franzen brandewijn…….



aar naar moet gij de zieke 

schapen wijden waar er drooge en 

goede kruiden staan en naar 

weinige dagen zullen volkomentlijk 

gezond worden…



Wie zijn nu in 2016

De wijzen en Verstandigen

schaapherders?



Wormen



Levenscyclus van parasitaire wormen



 Iedere schaap of geit heeft wormen

 Wormen niet uitroeien maar beheersen

 Wormbesmetting is een 'kinderziekte'

Enkele algemene principes



De Wijzen en Verstandigen Schaapherder

 Ontwormt ooien (zonodig) bij aflammeren

 Er zijn geen vaste ontworm-momenten meer

 Lammeren ontwormen afhankelijk van 

weidegeschiedenis en 

bij symptomen en 

na mestonderzoek



Schapenwormziekten



Rode lebmaagworm: Haemonchus



Jaarpatroon Haemonchus



Haemonchus:

van ei tot infectieuze larve op het gras: 

Bij warm en vochtig weer:  in ± 2 weken
Bij koud en/of droog weer: min. 3 weken

Bij de overige wormsoorten duurt de ontwikkeling langer

Rode Lebmaagworm



Hoe lang leven Haemonchus larven in het 
gras?

Bij gunstige omstandigheden: 3 maanden 

(warm en vochtig weer)

Bij ongunstige omstandigheden: 2 maanden 

(koud en droog weer)

Rode Lebmaagworm



Rode lebmaagworm: Haemonchus

Géén diarree, zelfs wat droge keutels

Wel bleke slijmvliezen: bloedarmoede

Ernstige gevallen: vochtophoping kaaktakken

Suf apathisch dier, 

Ooien én lammeren

Vanaf juni/juli



Nematodirus

de dikke Engelsman

Symptomen:

 Waterdunne diarree

 Slome lammeren en/of acuut dode lammeren

 Zieke dieren staan bij de waterbakken, hebben dorst



Nematodirus

 Bij lammeren 6 - 12 weken oud

 Overwintert op weide

 Ontwikkelt zich in voorjaar

 Weide is niet na 3 maanden veilig

 Weerstandsopbouw is noodzakelijk



Nematodirus: preventie

Vermijd weiden waar vorig jaar lammeren 
nematodirose kregen

of

Behandel lammeren in het voorjaar op bekend 
besmette weilanden 2 a 3 weken na het naar 
buiten gaan



Coccidiën



Coccidiën

Geen worm maar protozoa: andere cyclus

Alle lammeren hebben coccidien maar hoeven er 

helemaal niet ziek van te zijn



Coccidiën

Welke dieren?

Lammeren:

 van 3 weken tot zo’n 3 maanden oud 

 op stal en op de weide

Niet bij volwassen dieren

Vooral de jonge lammeren die bij oudere lammeren 
worden gezet



Coccidiën

Symptomen

 Ernstige diarree eventueel met bloed of zwart van kleur

 Krom staan, buikpijn (persen)

 Lusteloos, niet willen drinken of eten

 Sterfte



Coccidiën

Preventie:

Hygiëne heel belangrijk om “super”infecties te 

voorkomen:

 Goede biestverstrekking

 Regelmatig uitmesten

 Droog strooisel

 Geen jonge lammeren bij oudere lammeren zetten

 Geen oude ooien bij groepen lammeren zetten



Leverbot



Leverbot

Leverbot is een plaatselijk probleem.



Leverbot



Leverbot

Symptomen

 Slechte conditie

 Bleke slijmvliezen

 Vochtzakje tussen kaaktakken

 Dorre en grauwe wol

 Verwerpen



Leverbot

Wanneer komt het voor? 

vanaf augustus:

 acuut dode schapen

 zieke dieren met bloedarmoede

of 

gedurende het hele jaar

Let op leverbotprognose



Voor lam en volwassen ooi gevaarlijk:  

er is geen weerstandsopbouw

Preventie:  let op leverbotprognose!

Algemeen: vanaf augustus vermijden 

van natte gebieden met zoetwaterslak

 waterbakken plaatsen

 greppels frezen

 natte gebieden uitrasteren van augustus tot februari

 koppels loopeenden inzetten

Leverbot



Europees Landbouwfonds voor 

Plattelandsontwikkeling: 

Europa investeert in zijn platteland



Lintwormen

Enige worm met blote oog zichtbaar

Bij lammeren/jaarlingen



Weidebeheer

Doel: onderbreken van de wormcyclus



Omweiden 

Dezelfde weide maximaal:

 2 weken (zomer) 

 3 weken (voor- en najaar)

Afhankelijk van weersomstandigheden

Pas na minimaal 2 (winter en voorjaar) of 3 maanden 

(zomer) weer terugkomen



Geen ontwikkeling van eieren.

Larven niet actief in gras

Larven sterven in voorjaar snel af

Haemonchus overwintert in de ooi

Winter



Uitzondering: Nematodirus

Overwintert goed op het gras

Winter



Afvoeren van infectieuze larven:

 Maaien geeft effect maar geen schoon land!    

 Afwisselend begrazen door paarden en runderen

Aanvullende maatregelen



Wormlarven kruipen niet meer dan ongeveer 

3 cm in het gras omhoog

Te kort laten grazen

→ meer worminfecties!

Graasdruk



Dieren vermijden het grazen bij mesthopen

Te veel dieren, te lang op de weide

→ dwang om te eten waar veel larven zijn

→ problemen

Graasdruk



Lammeren moeten weerstand opbouwen 

tegen worminfecties: 

Indien ze iedere maand ontwormd worden, 

kúnnen ze geen weerstand opbouwen:

Blijven als ooi vatbaar voor infectie met 

wormen: diarree!

Weerstand tegen wormen



Wormen en wormmiddelen…….



Wormmiddelen en milieu

Ivermectine in de mest doodt ook mestkevers en vliegen 

(insecten): slecht voor milieu

Cydectin is “minder” schadelijk voor de mestfauna

Levamisol (endex) of benzimidazolen (valbazen, panacur) 

zijn relatief ongevaarlijk voor de mestfauna

En doden ook nuttige bodemnematoden



Resistentie



In refugia



Voorkoming van resistentie

Ontworm zo min mogelijk

Voorkom onderdoseren

Sla 2-5% van de dieren over

Niet elke keer ander wormmiddel gebruiken



De Wijzen en verstandigen

Schaap Herder

 Weet wanneer een wei veilig is

 Bedenkt van tevoren hoe hij gaat weiden: 

◦ hoe deel ik de weiden in

◦ hoe lang staan ze er

◦ Wanneer komen ze er op terug

◦ Risico op wormbesmetting?: Maaien / eerst 

weiden met koeien of paarden



Meer informatie:

Wormenwijzer Wageningen Universiteit:

http://www.wageningenur.nl/nl/show/Wormenwijzer-1.html

www.schapenpedia.nl

Syllabus wormencursus:

www.schapenpedia.nl Wormen

“ Wormen bij schapen en geiten”

http://www.schapenpedia.nl/


Mestonderzoek



Mestonderzoek

 Benodigdheden:



Microscoop



een McMaster telraam:



Eieren herkennen

Hoe ziet een ei eruit?



Kip

Kippen-ei



Struisvogel ei

Struisvogel



Merel

Merel-ei



Steur

Kaviaar



Haemonchus Leverbot



Trichuris(zweepworm)Nematodirus





4 gram keutels 
afwegen

(twee keutels is 
ongeveer 1 gram)



We zuigen 56 ml flotatie 

Vloeistof op:

Commercieel te koop of

Zelf maken van suiker/zout/

Wateroplossing (zie recept)



Keutels pureren gedurende twee minuten



Zeven door theezeefje



Het theezeefje met de grove mestresten wordt 

weggehaald



De vloeistof goed 

mengen door 10 

keer over en weer in 

bekertjes te gieten



Vul direct een pipet met de 

oplossing



En vul de kamer

Opnieuw goed roeren en 

tweede kamer vullen 

of tweede druppel 

plaatsen



Leg het preparaat 

onder de microscoop 

en bekijk het beeld bij 

een 10x10 vergroting

Scherp stellen op luchtbellen of groene lijnen



Ontwormen? 

 Tel het aantal eieren: 

EPG = totaal aantal strongylus eieren x 50

EPG > 500: ontwormen (zie syllabus)

Twee weken na het ontwormen weer 
mestonderzoek:

Heeft het geholpen? 
Resistentie wormmiddel?



Wat kun je zien?

Vooral:
Luchtbelletjes
Stuifmeelkorrels (vaak kunst!)
Stukjes gras

Wormeieren:  

mooie gladde strakke 
buitenwand

(binnenwand)
massa met heldere vloeistof 

eromheen







Bedankt voor uw 

belangstelling!



Provinos 

Schapenadviesgroep

Judith van Andel

Dierenarts

Genrayweg 39

5916 NG  Venlo

info@provinos.nl

www.provinos.nl
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