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vSKBN - Schapensignalen
Welkom! 
Inhoud:
- Voorstellen 
- Conditie en leeftijd
- Voeding
- Entingen
- Bulten
- Beginselen bekappen

Voorstellen
Carina den Hartogh
Dierenarts sinds 2020

ULP klanten:
Hobbyhouders
Kinderboerderijen
Dierenweides 
Geitenbedrijven

Verwachting:
Een leuke interactieve middag

Schapensignalen

Wat zijn signalen dat schapen lekker in hun vel zitten?

Conditie bepalen 
Waar bepaal je de conditie van een schaap?

Conditie bepalen
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Conditie bepalen Voeding
Drachtige ooi

0-50 dagen Weinig voedingstoffen nodig

50-100 dagen overdaad schaadt- niet extra energie 
en eiwit nodig. 
Meer kans op geboorteproblemen.

100-150 dagen lammeren groeien hard 
-4w: 100 gram dier/dag, 
-3w: 200 gram dier/dag
-2w: 300 gram dier/dag
-1w: 400-500 gram dier/dag

Voeding
• Optimale graaslengte: 10-15 cm, tekort < 5 cm

Zomer: vuisthoogte 8cm
• Voorkom pensverzuring: gemakkelijk verteerbare koolhydraten 

(valappels of brood)
• Eikels - tannine

Voeding - koper
• Koper

Vorming rode bloedcellen, vacht, hoorn, pigment, botten, bloedvaten
Rasverschillen

• Vergiftiging: plotseling ernstig ziek, niet meer eten, gele 
slijmvliezen, donkere koffiebruine urine

• Tekort: verminderde vruchtbaarheid, diarree, onvoldoende groei, 
crimp, lammeren geboren met kopergebrek

• Meten is weten - maatwerk
• Bloed
• Leveronderzoek

Leeftijd schaap
 Als je het niet weet, waaraan kan je het zien?

Tanden 
- aantal tanden
- slijtage

Tanden en kiezen
 Groenkauwen
 Bij lammeren

 losse of nieuwe kies
 kaakontsteking
 onevenredige groei van de onderkaak. 
 Rantsoenswisselingen

 Oudere dieren vaak door kiezen verliezen 
 Permanente groenkauwers – uitsluiten van fokkerij
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Entingen
 Q-koorts
 ‘t Bloed
 Zomerlongontsteking
 Ecthyma
 Rotkreupel 

Caseous lymfadenitis
Corynebacterium pseudotuberculosis
Zoonose

De bultenziekte, schapenscheerdersziekte, zowel schaap als geit
Zowel Inwendige als uitwendige lymfeklieren
Diagnose door bacteriologisch of serologisch onderzoek

Bulten
CL is uitgesloten
Wat doen we nu met de bult?

- niets!

Tenzij:
- Het dier er last van heeft
- Vanzelf is opengesprongen. Overleg dierenarts

Schapen bekappen
- Waarom doen we dieren bekappen?

- bij afwijkingen/kreupelheid

Bekappen
Materialen:
- Mes 
- Schaar
- Handschoenen
- Stoel of kruiwagen
- CTC-spray of andere verzorgingsspray 
- Ontsmetting

Anatomie klauw

Bron: Schapensignalen, F. Glorie
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Bekappen

Bron: Schapensignalen, F. Glorie

Stapsgewijs bekappen
1. Begin bij de buitenkant (hoornwand), snij 

overmatig hoorn weg. Stop wanneer er 
lichter gekleurd weefsel tevoorschijn komt

2. Maak de zool gelijk met de hoornwand
3. Knip de punten recht 
4. Check de tussenklauwspleet voor 

onregelmatigheden
5. Controleer of het klauwtje recht is (zie foto)

Bron: Schapensignalen, F. Glorie

Klauwproblemen
• Aangeboren afwijkingen
• Niet-aangeboren afwijkingen

Infectieus:
- Rotkreupel
- Ecthyma
- Zwelklauwtje/zoolzweer 
- Tussenklauwontsteking
- Gewrichtsontsteking 
- CODD
Niet-infectieus:
- Woekeringen (tyloom)
- Melkkreupelheid
- Stijve overhouders
- Witte lijn defecten

Rotkreupel
Bacteriële ontsteking (Dichelobacter nodosus en Fusobacterium
necrophorum) 
Ontsteking tussenklauwhuid
Zeer pijnlijke aandoening (ontschoening)
Veel factoren spelen mee:
- Omgeving (temperatuur, weide, vochtigheid)
- Erfelijkheid
- Seizoen
- Lactatiestadium
- Leeftijd

Bron: O. Hodgekinson, Small Ruminant Research 2010

Rotkreupel
• Scheiden van dieren (jong/oud, aangedaan/niet-aangedaan)
• Bekappen + weggesneden hoorn opruimen
• Aangedane klauwtjes insprayen met Oxytetracycline (antibiotica) of 

systemisch behandelen gedurende drie opeenvolgende dagen
• Na behandeling in zo droog mogelijke weide
• Afwijkende klauwtjes/dieren  om de 2-3 weken controleren
• Preventief: vaccineren

Ecthyma
“Zere bekjes” “Bekschurft”   - zoönose
Virus
Vormt blaasjes op slijmvliezen
Ontsteking op kroonrand 
Geen therapie mogelijk, behalve ondersteunend

19 20

21 22

23 24



8-2-2023

5

CODD
CODD - Contagious ovine digital dermatitis
Bacteriële ontsteking (Treponema spp.)
Schaap, geit, rund – mortellaro
Ontsteking kroonrand, moeilijk te onderscheiden van rotkreupel
Zeer pijnlijke aandoening (ontschoening)
Via insleep (UK)

Reageert slecht op een behandeling, dieren afvoeren. 
- Rotkreupel uitsluiten
- Risicofactoren – natte plekken
- Aangetasten dieren apart zetten

Bron: WUR -geit

Preventie
• Insleep via aangevoerde dieren:

- Quarantaine 2 weken
- Voetbaden
- Bekappen

• Vaccinatie
• Bedrijfskleding 
• Materialen
• Omgeving 
• Fokkerij
• Voeding (mineralen)
• Voetbaden

Bron: GD Deventer

Take home message

- Goed naar de schapen blijven kijken
- Conditie en voeding
- Tanden
- Klauwen
- IHOSKA’s

- Bij twijfel contact de dierenarts
- Zoönose

Bedankt voor uw aandacht!
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