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Januari. Een nieuw jaar, een nieuw begin! Iedereen het beste toegewenst voor 2016! Dat het een 
vruchtbaar jaar mag zijn. 
 
 
Weetjes over scheren: 
De aflamperiode begint langzaam maar zeker op gang te komen bij iedereen. Er zijn 
schapenhouders die al een tijdje hun schapen binnen hebben staan en die er voor kiezen om 
voor het aflammeren de schapen te scheren. 

Wist je dat…: 

 … scheren de dracht met 2 dagen verlengt en dat het geboortegewicht van de lammeren 

500 gram hoger is? 

 … scheren kan helpen bij het voorkomen van slepende melkziekte? 

 … geschoren ooien 15% meer eten dan ongeschoren ooien? 

 … je niet gelijk moet scheren bij het binnenhalen van de ooien? Dat zorgt voor onnodige 

stress in de koppel (ze zijn al gestrest door transport en naar stal brengen). Hou minstens een 

week tussen twee stress momenten. 

 … 8 weken na het scheren de ooien voldoende beschermd zijn tegen weersinvloeden om 

zonder beschutting buiten te kunnen blijven? 

 
Invloed van voeding op de drachtige ooien: 
Voeding van ooien is een belangrijk onderdeel van de dracht. Ondervoeding of 
overvoeding kan grote gevolgen hebben voor het aflammerproces of voor de lammeren: 

 Ondervoeding tijdens dracht geeft een kleine placenta waardoor de lammeren een lager 
geboortegewicht krijgen 

 Overvoeding in de eerste 3 maanden van de dracht veroorzaakt vervetting omdat de ooi nog 
niet zo veel energie nodig heeft. Er is dan risico op zware lammeren (eenling) of slepende 
melkziekte (meerlingen). 

 
Aan het einde van de dracht zou een ooi van 80 kg die een tweeling draagt 1,3 kg goed hooi en 
0,4 kg brok moeten eten. Tijdens dracht is minder plek voor de pens en dus voor ruwvoer. 
Daarom is het belangrijk om tijdens de dracht te zorgen voor energierijk en makkelijk verteerbare 
voeding. Pas op voor te snelle overgangen! Het opkrikken van krachtvoer moet dus geleidelijk 
gebeuren, zodat problemen als pensverzuring voorkomen worden. In onderstaand tabel staat welke 
invloed voeding heeft op het gewicht van de placenta en het geboortegewicht van het lam/de 
lammeren: 
 

Voedingsregiem ooi Geboortegewicht lam Placentagewicht 

Hele dracht goed gevoerd 100% 100% 

Dag 40-115 ondervoed, 
daarna goed gevoerd 

73% 75% 

Dag 40-115 goed gevoerd, 
daarna ondervoed 

78% 93% 

 
Een rantsoen dat niet optimaal is heeft grote gevolgen. Als een ooi ondervoed is geweest tussen 
dag 40 en 115 en daarna goed gevoerd is geweest komt het gewicht van de placenta en lammeren 
nooit meer op pijl. Ondervoeding tijdens het laatste deel van de dracht na een periode van goed 
voeren heeft vooral invloed op het geboortegewicht van de lammeren. 
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Een optimaal rantsoen zorgt dus voor een goede placenta waardoor het lam genoeg 
voeding krijgt. Dat zorgt vervolgens voor een hoger geboortegewicht en dat heeft weer invloed op de 
mate van afkoelen. Een klein licht lam verliest sneller warmte. Een goed gevoede ooi krijgt dus 
grotere lammeren die vitaler zijn en sneller naar de uier gaan zoeken. Dat kan van grote invloed zijn 
op de uitval en overleving van de lammeren (denk bijvoorbeeld aan koude winters). 
 
Als een ooi optimaal gevoerd is zou het gewicht van de baarmoeder, de placenta en de lammeren 
volgens de onderstaande grafiek moeten toenemen. Opmerkelijk is dat het gewicht van de 
lammeren voornamelijk de laatste twee maanden toeneemt. 
 

 
 
Welke kuil moet ik mijn ooien voeren? (Bron: Het Schaap) 

 Begin stalperiode: hoe verder de dracht vordert, hoe minder ruimte in de pens ontstaat 
door de snel groeiende lammeren. Toch heeft een drachtige ooi elke dag 1,9Kg DS (droge 
stof) nodig. Daarom kunnen de dieren in het begin op stal het beste zomerskuil krijgen, 
want die heeft per kilo product meer DS dan de voorjaarskuil. De zomerskuil komt qua 
voedingswaarde wat te kort voor biestproductie. Dat kan gecompenseerd worden door het 
dagelijks geven van 2-3 ons krachtvoer met hoog eiwitgehalte per ooi. 
Als er toch gekozen wordt om voorjaarskuilgras te voeren aan drachtige dieren moet het 
aangevuld worden met hooi voor structuur.  

 Na het aflammeren is de voorjaarskuil perfect. Er is meer ruimte voor ruwvoer en aanvullend 
hooi zorgt voor pensprikkel. Een ooi met 2 lammeren heeft 2,9Kg DS per dag nodig. 

 Lammeren kunnen ook hooi krijgen zodat de pens zich goed kan ontwikkelen. Zorg er voor 
dat er geen schimmel in zit want daar zijn ze heel gevoelig voor. 

Lopen je ooien nog buiten? 
Oudere ooien die een tweeling dragen en jaarlingen met een eenling hoef je niet bij te voeren als 
er genoeg gras beschikbaar is. Dat is anders bij oudere ooien met drie- of vierlingen en jonge ooien 
met meerlingen die vaak extra voeding nodig hebben om te voorkomen dat ze vermageren. Het 
advies is om uiterlijk drie weken voor het aflammeren te beginnen met het bijvoeren van alle dieren 
om de overschakeling naar stal beter te laten verlopen. De pens doet er tussen de vijf en tien dagen 
over om aan een nieuw rantsoen te wennen. 
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Hou de ooien die je nog niet bijvoert in de gaten zodat je op tijd kan beginnen met bijvoeren 
wanneer nodig. Als het conditieverlies al zichtbaar is, dan is de schade meestal niet goed 
meer in te halen (zie tabel hierboven). Met bijvoorbeeld scannen kun je dit voor zijn en een 
voedingsschema voor de ooien maken. 
 
Wolschurft 
Wolschurft zie je regelmatig bij schapen. De veroorzaker daarvan is een mijt, psoroptes ovis, die 
zorgt voor heftige jeuk. Deze mijt is ‘s winters het actiefst en dat is de reden dat het 
vaak in deze periode gezien wordt. 
Hoe merk ik dat mijn schapen daar last van hebben?   
Schapen staan voortdurend te schuren tegen hekken, palen, bomen. Je kan bij 
sommige dieren zien dat de wol loslaat door het schuren en vaan treedt er kaalheid 
op van de kop en poten. Op de foto is te zien dat het schaap loslatende wol bij de 
hals heeft en een kaal voorhoofd door het schuren. 
Denk eraan dat zulke dieren, zeker drachtige ooien die hun rug willen schuren op 
hun rug kunnen belanden en niet meer overeind kunnen komen. Wanneer je dit ziet 
is het altijd spoed! 
Controleer de schapen dus regelmatig op ectoparasieten (parasieten die buiten/op het schaap leven) 
en behandel ze indien nodig. Tegen wolschurft kunnen Diazinon (Neocidol, kijk uit, want dat is echt 
vies spul, ook voor jezelf, de scheerder,…) of middelen uit groep 3 (avermectines/milbermycinen) 
gebruikt worden. 
 
Strobehoefte op stal (Bron: Schaapsignalen) 
Het stroverbruik per ooi is bij iedereen anders. Het hangt af van de lengte van de stalperiode en de 
hoeveelheid die je gebruikt om de stallen en hokken in te strooien. Gemiddeld is het stroverbruik 
1,5 kg stro per ooi per dag, inclusief lammeren. Door het volgende rekensommetje in te vullen 
weet je hoeveel je nodig hebt: X aantal schapen x 1,5 kg x Y aantal dagen binnen = Z kg stro nodig. 
Daarbij is het goed om te weten dat kleine balen hooi ongeveer 15kilo zijn en grote balen 300 kilo 
zijn. Op die manier kun je inschatten hoeveel je nodig hebt en kun je het op tijd aanschaffen. Koop 
altijd wat extra zodat je aan het einde van de stalperiode niet in de problemen komt mocht je 
uiteindelijk meer nodig hebben (schapen die langer op stal moeten blijven wegens slecht weer…). 
 
 
Voor iedereen die nu of binnenkort in de aflammertijd zit: veel succes en veel gezonde lammetjes 
gewenst! 
 

 

 


