
 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele belangrijke ziekten bij schapen en hun preventie/behandeling samen met een 

paar basistips: 

 

 

• WORMEN 

o Er zijn drie groepen wormen die schade kunnen berokkenen: de 

rondwormen (nematoden), de platwormen (trematoden) en de 

lintwormen (cestoden). Bij de rondwormen worden vier soorten 

onderscheiden: de Haemonchus contortus of rode legbmaagworm, de 

Nematodirus battus, Teledorsagia circumcincta en Trichostrongylus. 

o De platworm leverbot (Fasciola hepatica) ➔ opgelet, de meeste 

courante ontwormingsmiddelen werken hier niet tegen! Risicoweiden 

zijn natte weiden. 

 

 

• COCCIDIOSE 

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

persen 

o Wanneer toedienen? 

▪ Bij problemen 

▪ Indien voorgeschiedenis van problemen: lammetjes preventief op 

6-8 weken behandelen en moederdieren mee behandelen 

o Producten die werken tegen coccidiose: 

▪ Vecoxan: 4 ml per 10 kg in de mond 

▪ Baycox: 4 ml per 10 kg in de mond 

 

 

• ENTEROTOXEMIE 
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o Meest typisch: schapen/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 met covexin of miloxan 

• Covexin 2 x 1 ml tussen vel en vlees met 4 weken tussen 

als eerste vaccinatie, daarna jaarlijks herhalen. Kan vanaf 

8 weken leeftijd (of 2 weken leeftijd als om één of 

andere reden gedacht wordt dat biestvoorziening slecht 

was). 

• Miloxan 2 x 2 ml tussen vel en vlees met 4 weken tussen 

als eerste vaccinatie, daarna jaarlijks herhalen. Kan vanaf 

8 weken leeftijd (of 2 weken leeftijd als om één of 

andere reden gedacht wordt dat biestvoorziening slecht 

was). 

 

 

• TETANOS 

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

zijn. 

o Behandeling komt meestal te laat 

o Preventie 

▪ Vaccineren met covexin of miloxan idem als bij enterotoxemie 

 

 

• ROTKREUPEL 

o Dit is een zeer besmettelijke en uiterst pijnlijke ontsteking van de 

tussenklauwhuid bij schapen. Ze wordt veroorzaakt door de 

samenwerking tussen 2 bacteriën: Fusobacterium necrophorum en 

Dichelobacter nodosus. Door de pijn aan de klauwen gaan de schapen 

kreupel lopen en zullen ze grazen op de knieën omdat rechtstaan te 

pijnlijk wordt. Zelfs als er geen klinische symptomen zichtbaar zijn, 

kan de D. nodosus bacterie aanwezig zijn bij dragers van de kiem en 

vroeg of laat, onder de juiste omstandigheden voor de bacterie, 

problemen veroorzaken. Behandeling is met antibiotica en pijnstilling, 

aan de klauwen zelf wordt best pas gewerkt na genezen van de 

ontsteking.  



 

 

• VOEDING  

o Gras, hooi en water moet het basisvoedsel zijn.  

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

geen geitenkorrel!) kan zeker, om de schaapjes 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 schaapjes. Let ook op als 

voorbijgangers of buren de schaapjes (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.  

▪ Het schaap 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 schaap tot schaap, maar 2x/jaar is een minimum. 

  

 

• GIFTIGE PLANTEN  



o Schapen 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 schaapje wat trager, eet het wat slechter, … aarzel niet om 

je dierenarts te bellen. Schapen zijn prooidieren dus zullen pas laten 

zien dat ze ziek zijn als het al vrij erg is.  

 

 

 

 

Succes! 

 

 

Dierenarts Vanessa 


