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Sommige zitten al midden in de aflamperiode zijn al begonnen met het aflammeren. Velen moeten 

nog even geduld hebben en bij de hobbyboeren worden de schapen zelfs op dit moment nog gedekt. 

Heb je van te voren al bedacht wat het plan is? Ben je op alles voorbereid? Voor een goede 

voorbereiding moet je aan een aantal dingen denken: 

 Is de stal al zo ingericht dat de dieren gelijk naar binnen kunnen om ze bijvoorbeeld bij te 

voeren mocht het slecht weer worden. 

 Heb je alles al in huis zodat je gelijk op een verantwoordelijke en hygiënische manier schapen 

kunt verlossen?  

 Heb je alles in huis voor eventuele nazorg als de lammeren geboren zijn? 

Denk daarbij o.a. aan (afhankelijk van hoeveel schapen er zijn, ervaring,…): 

- Betadine oplossing 

- Schone handdoeken 

- Jodium (navels ontsmetten!) 

- Glijmiddel 

- Verloskoordje (nylon) 

- Verlosbroek 

- Warmtelampen 

- Speenfles 

- Kunstbiest 

- Maagsonde 

 

 Zorg er voor dat je handen en armen goed schoon zijn als je een schaap gaat verlossen. Dat 

voorkomt een aantal problemen, zoals bijvoorbeeld baarmoederontsteking bij de ooi (kan je 

veel werk besparen (baarmoederontstekingen bij de ooien…).) Dat begint dus bij werken met 

een schone emmer die uitsluitend voor de Betadine oplossing gebruikt wordt en niet ook nog 

voor andere vieze dingen (dode lammeren, nageboortes etc…).  Ontsmet de naveltjes zodat 

je o.a. het risico op gewrichtsontstekingen beperkt. 

 

 Wist je dat er sommige bacteriën zijn die zich in grote aantallen kunnen vermeerderen in de 

baarmoeder en in de placenta? Wist je dat er ook bacteriën zijn die besmettelijk kunnen zijn 

voor de mens (= zoönose)? Daarom mogen zwangere vrouwen niet verlossen! Listeria 

monocytogenes, Toxoplasma gondii, Chlamydia psittaci, Campylobacter spp, Salmonella, 

Coxiella Brunettii (Q-koorts) zijn bekende voorbeelden (daar op berucht.) Ook sommige 

protozoa, zoals Brucella, zijn overdraagbaar.  

 

 Voer wanneer nodig de ooien bij met wat brok. Het produceren van melk voor de lammeren 

kost heel veel energie. Kijk naar de ooien, als ze te snel afvallen weet je dat er iets niet goed 

gaat.  

 Bij een zachte winter zijn veel mensen geneigd om schapen buiten te laten grazen omdat er 

nog redelijk veel gras ligt. Vergeet niet dat het bij schapen die voor het eerst lammeren 

problemen kan geven door vitamine D tekort, wanneer ze niet bijgevoerd worden met wat 

kuil, hooi of brok. Bij schapen die bijgevoerd worden zien we eigenlijk zelden problemen. Dit  
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probleem noemen we melkkreupelheid en wordt in vooral in januari/februari gezien. De 

dieren lopen kreupel en staan met hun achterbenen onder hun buik. De kreupelheid komt 

doordat er veel calcium gebruikt wordt om het skelet van de lammeren te vormen. Er wordt 

onvoldoende calcium/fosfor opgenomen en de reserve aan vitamine D raakt op. Deze 

schapen liggen veel meer  

en nemen dus minder voer op. Voor elke dag met verschijnselen wordt een week herstel 

gerekend. 

 

Wat kun je daar aan doen (therapie)? Scheren (meer vitamine D opname). Per infuus  kan er 

calcium toegediend worden. Daarbij kan er vitamine D toegediend worden. Het verstrekken 

van hooi en krachtvoer is daarbij ook van belang.  

Als ooien melkkreupel zijn geweest en herstellen kunnen complicaties optreden in de zin van 

verdikkingen aan de benige structuren in het bekken wat voor problemen kan zorgen tijdens 

het aflammeren.  

 

 Een liggend schaap dat niet in de benen komt is altijd een punt van aandacht, ook al in 

het een ouder schaap! 

 

 Een andere reden om niet in de benen te komen is slepende melkziekte 

(drachtigheidsvergiftiging). Tijdens de (late) dracht is er minder plek voor de pens en dus 

minder plek voor ruwvoer. Dat kan er voor zorgen dat schapen in een negatieve energie 

balans terecht komen. Dit kun je voorkomen door een energierijke en makkelijk verteerbare 

voeding te geven. Pas op dat je niet te snel veranderingen toepast in het rantsoen. Dat kan 

voor andere problemen zorgen. 

Hoe weet ik of mijn schapen in een negatieve energiebalans verkeren? Het zijn vaak schapen 

die meerlingen dragen die dit probleem hebben. De conditie van de ooien mag niet afnemen, 

maar moet constant blijven tijdens de dracht. Vaak zie je dat pas wanneer er een klinisch 

geval is. Een schaap dat zich afzondert, dat blijft liggen, minder herkauwt, slomer is, dat naar 

aceton ruikt (ademlucht) is daar op sterk verdacht. Als het al in een wat later stadium zit kan 

de ooi blind raken, spierrillingen en stuiptrekkingen hebben. Een keizersnede kan de ooi 

redden, maar de lammeren vaak niet. Het is kiezen tussen twee kwaden.  

De therapie bestaat uit het toedienen van een glucose infuus (dat mag uitsluitend een 

dierenarts doen) en dat 4-5 keer per dag. Daarbij kan propyleenglycol in de bek gegeven 

worden. Biedt het schaap smakelijk voer en probeer hem in de benen te laten komen. 

Bij een eerste geval moet er onmiddellijk wat gedaan worden aan het rantsoen van de 

andere schapen. Slepende melkziekte komt altijd door fouten in de voeding!  

Conclusie: door goed naar je dieren te kijken kun je heel voorkomen! 
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