
 

 

 

 

 

 

 

TIPS BIJ HET HOUDEN VAN GEITEN 

 

 ONTWORMEN 

o Minstens 2x/jaar. Pasgeboren geitjes om de 1-3 maand afhankelijk van 

de besmettingsdruk op de weide. 

 

 

 COCCIDIOSE 

o Geeft diarree (met eventueel bloed erin), lammetjes die staan te 

persen. 

o Wanneer behandelen? 

 Bij problemen. 

 Indien voorgeschiedenis van problemen: lammetjes preventief op 

6-8 weken behandelen en moederdieren mee behandelen. 

 

 

 ENTEROTOXEMIE 

o Meest typisch: geiten/lammetjes die plots dood liggen, dikwijls met 

opgeblazen lijf. Zijn meestal de best groeiende dieren die meest eten, 

vandaar ook de ‘weeldeziekte’ genoemd. 

o Behandeling komt meestal te laat. 

o Preventie: vaccineren. 

 

 

 TETANOS 

o Ook wel ‘de klem’ genoemd. Typisch symptoom: geiten die plots ‘stijf’ 

zijn. 

o Behandeling komt meestal te laat. 

o Preventie: vaccineren. 
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 VOEDING 

o Gras, hooi en water moet het basisvoedsel zijn. 

o Af en toe een stukje gedroogd brood of wat geitenkorreltjes (let op: 

geen schapenkorrel!) kan zeker, om de geitjes tam te houden en voor 

wat aanbreng van extra vitaminen en mineralen. 

o Te veel brood, korrels (kippenvoer!!), … kan leiden tot gezwollen buikjes 

(maag vol gas). Dit is pijnlijk en kan in extreme gevallen dodelijk 

aflopen. Let dus bv zeker op als je ook kippen hebt en het voer voor de 

kippen staat binnen bereik van de geitjes. Let ook op als 

voorbijgangers of buren de geitjes (kunnen) voeren. De gegeven 

hoeveelheid brood kan dan snel (gevaarlijk) hoog oplopen. Vraag de 

mensen vriendelijk maar kordaat om dit niet te doen. 

 

 

 LAMMERTIJD 

o Bel de dierenarts als: 

 Er een uur na het ‘breken van het water’ nog geen lammetje 

geboren is. 

 De geit aanhoudend perst en je ziet niks verschijnen of 

opschuiven. 

 De lammetjes niet onmiddellijk na de geboorte beginnen te 

mekkeren. 

 De lammetjes niet binnen het uur na de geboorte gaan drinken. 

Beste is zelfs om pasgeboren lammetjes aan de tepel te zetten 

of de eerste melk met een flesje te geven. De eerste melk is de 

biest, vol levensnoodzakelijke antistoffen voor een goede 

afweer. 

 De lammetjes koud aanvoelen of weinig bewegen. 

 

 

 KLAUWVERZORGING 

o Afhankelijk van geit tot geit, maar 2x/jaar is een minimum. 

 

 

 GIFTIGE PLANTEN 

o Geiten zijn meesters in het ontsnappen en opeten van alles wat ze niet 

moeten opeten. Let vooral op als er taxus, rhododendron of laurierkers 

in de buurt staat! 



 

 ALGEMEEN 

o Is er een geitje wat trager, eet het wat slechter, … aarzel niet om je 

dierenarts te bellen. Geitjes zijn prooidieren dus zullen pas laten zien 

dat ze ziek zijn als het al vrij erg is. 

 

Succes! 
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