
 

     Behandelplan schaap en geit 
 

 

 

 

NORMAALWAARDEN 

 

LAMMEREN 

 

VOLWASSEN SCHAPEN 

 

Ademhaling  20-30 per minuut 20-30 per minuut 

Hartslag 80-120 per minuut 70-90 per minuut 

Temperatuur 38,5-40,5 °C 38,5-40 °C 

 

 

 

 

LAMMEREN Dosering 

Frequentie per 

dag 

Duur in aantal 

dagen 

Toedienings-

wijze 

Wachttijd in 

dagen 

(vlees) 

Diarree (eerste 

levensweken) 

 

Elektrolietenmix 

 

100-150 ml 

per keer 

6-8x daags Afhankelijk 

van ernst 

In de bek 

 

0d 

 

Sulfatrim tablet 

(cascade) 

REGNL 7849 

30mg/kg 2x daags  In de bek 28d 

Als de lammeren niet meer drinken, dierenarts bellen voor advies. Vocht is essentieel voor de 

lammeren, evt. via een sonde of infuus. Belangrijk is de lammeren melk te blijven geven, 

afgewisseld met de elektrolietenoplossing 

Diarree*  

Baycox multi 

REG NL 118580 

0,4 ml per 

kg  

 eenmalig In de bek 42d 

*Vanaf een leeftijd van 3 weken is coccidiose een veel voorkomende oorzaak van diarree bij 
lammeren. Vanaf een leeftijd van 6 weken kunnen worminfecties de oorzaak zijn. Coccidiose en 

een worminfectie kunnen aangetoond worden in de mest. Laat eerst mestonderzoek doen op de 

praktijk en behandel op basis van de uitslag! 

Ontstoken oog*      

Opticlox 

REG NL 3432 

Enkele 

druppen 

3x daags 3 In het oog 0d 

* Vaak is entropion (naar binnen gekrulde oogrand) de oorzaak van de ontsteking. Bel de dierenarts 

om een krammetje te laten plaatsen. 

Navelontsteking Gezwollen pijnlijke navel, koorts 

Depocilline 

REG NL 4259 

1 ml per 20 

kg 

1x daags 3 In de spier 7d 



Gewrichts-

ontsteking 

Gezwollen, pijnlijke en warme gewrichten. Koorts en kreupelheid 

Depocilline 

REG NL 4259 

1 ml per 20 

kg 

1x daags 3 In de spier 7d 

Zere bekjes Korstvorming rond bek en uier 

Engemycine-spray 

REG NL 102670 

3 sec 

sprayen 

2x daags 3 Op de huid 0d 

 

 
Bij ernstige gevallen: bel de dierenarts. Vaccineren tegen zere bekjes is mogelijk. 

Longontsteking Pompende ademhaling, koorts, sloom 

Florkem (cascade) 
REG NL 102429 

1 ml per 15 
kg 

Na 48 uur 
herhalen 

2 maal spuiten In de spier 
 

37d 
 

Alamycine LA200 

REG NL 2738 

1ml/10kg Eenmalig  In de spier 35d 

Pijnstilling      

Novem 20 

(cascade)* 

REG NL 10219 

0,5 ml per 

20 kg 

1x per 3 

dagen 

1 Onder de huid 28d 

*Novem werkt tevens als ontstekingsremmer, dus wordt ook geadviseerd bij navelontsteking, 

gewrichtsontsteking en longontsteking. 

 

 

 

 

OOIEN Dosering 

Frequentie per 

dag 

Duur in aantal 

dagen 

Toedienings-

wijze 

Wachttijd in 

dagen 

(vlees) 

Zwaar 

aflammeren 

Bij langdurig manipuleren of overmatig bloedverlies na aflammeren 

Depocilline  

REG NL 4259 

1 ml/20 kg 

 

1x daags 

 

3 In de spier 

 

7d 

 

Oxytocine* 

REG NL 113626 

2 ml/dier Evt. elke 2 

uur 

 In de spier 0d 

* oxytocine zorgt ervoor dat de baarmoeder krimpt. Later dan 24uur na aflammeren, heeft 

oxytocine spuiten geen zin meer 

Abortus  

Overleg met de dierenarts bij méér abortus gevallen dan normaal of wenselijk 

Diarree  

Laat altijd mest onderzoek doen, diarree bij volwassen schapen wordt vaak veroorzaakt door 

worminfecties. 

Uierontsteking Hard en pijnlijk uier, koorts 

AlamycineLA200 

REG NL 2738 

1ml/10kg 

 

Eenmalig 

 

3  In de spier 

 

35d 

 

Mamyzin (cascade) 

REG NL 8652 

10 ml 1x daags  In de spier 28d 

Blauw uier  



Ernstige vorm van mastitis waarbij een uierhelft blauw en koud wordt. Bel dierenarts voor overleg. 

Baarmoederontst

eking 

Koorts, sloom, verminderde eetlust. Stinkende uitvloeiing of aan nageboorte 

bljiven staan 

AlamycineLA200 
REG NL 2738 

1ml/10kg Eenmalig  In de spier 35d 

Ontstoken wond Bij ontstoken wonden is de preventie van myiasis (madenziekte) belangrijk 

Engemycine-spray 

REG NL 102670 

3 sec 

sprayen 

2x daags 3 Op de huid 0d 

Depocilline  

REG NL 4259 

1 ml per 20 

kg 

1x daags 

 

3 In de spier 

 

7d 

Clik 5% pour on 

REG NL 9938 

Zie 

verpakking 

1x/16 weken  Op de huid 40d 

Slepende 

melkziekte 

Sloom, slecht vreten, liggerig. Voor het aflammeren 

Propyleenglycol 

REG NL 9777 

30 ml/dier 2x daags 4 In de bek 0d 

Catosal (cascade) 

REG NL 6025 

10ml/dier 

 

1x daags 

 

3 In de spier 0d 

Calcitat50 

(cascade) 

REG NL 3745 

10ml/dier 1x daags  Onder de huid 28d 

Bij ernstige slepende melkziekte; bel de dierenarts. Het kan nodig zijn een infuus met glucose te 

geven of de geboorte op te wekken. 

Rotkreupel Kreupel lopen, stinkende ontsteking tussen de klauwtjes 

Engemycine-spray 

REG NL 102670 

3 sec 

sprayen 

2x daags 3 Op de huid 0d 

Bij ernstige gevallen, bel de dierenarts voor een (koppel) advies op maat 

Oogontsteking Tranend oog, soms pussig of pijnlijk 

Opticlox 

REG NL 3432 

Enkele 

druppen 

3x daags 3 In het oog 0d 

Pijnstilling      

Novem 20 

(cascade) * 

REG NL 10219 

0,5ml/20 kg 1x per 3 

dagen 

1 Onder de huid 28d 

*Novem werkt tevens als ontstekingsremmer en wordt ook geadviseerd bij longontsteking, zware 

verlossingen, rotkreupel en uierontstekingen. 

 



 

 

ONTWORMEN 

Behandelen altijd op basis van mestonderzoek. Onnodig behandelen kost niet alleen geld, maar 

werkt ook resistentie tegen wormmiddelen in de hand.  

 

Soorten wormen: 

- Nematodirus Battus; geeft waterdunne diarree, vooral in het voorjaar bij de lammeren. 

Dieren hebben dorst en een vieze achterhand. 
- Haemonchus contortus: geeft bloedarmoede en bleke slijmvliezen. Geen diarree! Vooral 

klachten in juli en augustus 

- Teladorsagia/ tristrongylus: geven diarree, in zomer en najaar 

 

Behandeladviezen; 

- Overleg met de dierenarts over het te gebruiken middel 

- Kies de juiste dosering, weeg schapen eventueel! 

- Laat 5% van de koppel onbehandeld (de beste dieren of ooien met een eenling) 

- Controleer effectiviteit van behandeling 10-14 dagen na behandeling met een nieuw 

mestonderzoek 

- Om problemen met wormeninfectie en resistentie te voorkomen, adviseren wij een degelijk 
omweidings-plan op te stellen: tot 1 juli iedere 3 weken op een schoon stuk land brengen, 

tot 1 september elke 2 weken omweiden naar schoon land.  

 

 

Ontwormingsmiddelen 
 

Alleen gebruiken op basis van mestonderzoek! 

Werkzaam tegen maagdarmwormen, tenzij anders vermeldt 

 

Dosering 

Frequentie 

per dag 

Duur in 

aantal dagen 

Toedienings-

wijze 

Wachttijd in dagen 

(vlees) 

Noromectin 

drench 

REG NL 09568 

2.5ml/10kg 1x Eenmalig  Oraal 14d 

Cydectin 0,1% 

REG NL 8660 

1ml/5kg 1x Eenmalig Oraal 14d 

Bovex 

REG NL 8863 

1ml/5kg 1x eenmalig Oraal 24d 

Eprinex multi 
REG NL 123108 

1ml/10kg 1x Eenmalig  Over de rug 2d 

Werkt ook tegen vliegen, mijten en luizen 

Dectomax 
REG NL 9844 

1ml/50kg 1x Eenmalig  In de spier 70d 

Ook werkzaam tegen luizen en mijten 

Endex  

REG NL 7978 

1ml/5kg 1x eenmalig oraal 42d 

Ook werkzaam tegen leverbot. Niet werkzaam tegen larven rode lebmaagworm 

Fasinex  

REG NL 7980 

1ml/5kg 1x Eenmalig Oraal 42d 

Alleen bij leverbot 



 


