
H
et uitvoeren van dierge-
zondheidsmonitoring en 
programma’s voor dier-
ziektepreventie en -bestrij-
ding zijn de kern van het 

werk van de GD. Vellema studeerde 
zelf diergeneeskunde en promoveerde 
op een onderzoek naar kobalt- en vita-
mine B12-tekort bij schapen. Tegen-
woordig bezoekt hij jaarlijks onder 
andere tientallen schapenhouders om 

Op de boot naar Texel vertelt Piet Vellema in het kort over de drie 

schapenhouders die we op het eiland gaan bezoeken. Vellema is 

sectormanager kleine herkauwers, gezelschapsdieren en paarden bij de 

Gezondheidsdienst voor Dieren in Deventer. Deze dienst beschikt over 

een van de grootste veterinaire laboratoria van de wereld.  

TEKST MAARTEN BOERSEMA | FOTO MAARTEN BOERSEMA

hen advies te geven en om onderzoek 
te doen. Met die reden reist hij ook 
enkele keren per jaar naar Texel, de 
bakermat van het meest voorkomende 
schapenras in Nederland; de Texelaar.
Volgens dierenarts Eveline Dijkstra, 
die werkzaam is op Texel, zijn er ruim 
veertig schapenhouders op het eiland. 
“Een deel van hen houdt schapen hob-
bymatig en een ander deel moet ervan 
leven. De een heeft een paar honderd 

schapen, de ander slechts tientallen en 
combineert het met andere beesten of 
werkzaamheden.” Ze begeleidt Vel-
lema op het eiland, omdat goede 
samenwerking tussen een landelijke 
organisatie en de lokale dierenartsen-
praktijk onontbeerlijk is. 

Beweiden met schapen
Vellema bezoekt op Texel twee scha-
penbedrijven in het kader van een 

De les van een ooi 

Eveline Dijkstra vertelt wat er met de microscoop zichtbaar is.
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onderzoeksproject naar het beweiden 
met schapen. “Als schapen buiten 
weiden, dan nemen ze met het gras 
hoe dan ook een worminfectie op en 
deze infectie verspreidt zich via de 
uitwerpselen van de schapen. Para-
sieten zijn te bestrijden, maar het 
gevaar is dat er resistentie optreedt. 
Daarom is het beter aan preventie te 
doen en dat is mogelijk door goed na 
te denken over het beweiden van de 
percelen. Een beweidingsplan heeft 
tot doel de lammeren zo lang moge-
lijk te weiden op schoon land. Op het 
gras waarop de ooien met lammeren 
in het voorjaar de eerste keer naar 
buiten gaan, moet de infectiedruk zo 
laag mogelijk zijn. Daarna moet een 
boer steeds verweiden en bij voorkeur 
naar percelen waar minimaal drie 
maanden geen schapen of geiten heb-
ben gelopen. Mijn advies aan boeren 
is om de dieren tot 1 juli minimaal 
elke drie weken te verplaatsen en 
daarna om de twee weken.” Vellema 
blijft benadrukken dat de schapen-
houder van de toekomst moet over-
stappen van een therapeutische naar 
een preventieve benadering. “Dit 
heeft te maken met de ontwikkeling 

van resistentie van de belangrijkste 
soorten maagdarmwormen bij het 
schaap in Nederland voor de voorhan-
den zijnde bestrijdingsmiddelen.” 
Naast een goed beweidingsplan past 
in deze preventieve benadering ook 
uitgebalanceerde voeding. 

“Maagdarmworminfecties en voeding 
kunnen niet los van elkaar worden 
gezien. Voldoende eiwit in het rant-
soen van schapen en lammeren heeft 
in het algemeen een gunstig effect op 
de pathofysiologische consequenties 
van een infectie.” Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat in de gesprekken die 
Vellema met de schapenhouders heeft, 
veel wordt gesproken over voeding en 
in het bijzonder over mineralen.

Microscoop
Jan Willem Bakker is een schapen-
houder die meedoet aan het onder-
zoek. Hij komt uit een familie van 
schapenhouders. “Vorig jaar maakte 
ik de fout om de schapen een paar 
dagen op een perceel te laten weiden 
dat niet schoon was. Die fout ga ik 
dit jaar niet maken en gelukkig is er 
door de weersomstandigheden nu 
ook meer gras dan vorig jaar.” In elk 
perceel met schapen dat wordt betre-
den, loopt Vellema met de handen op 
de rug een ronde over het veld. Hij 
kijkt en observeert om daarna de 
schapenhouders enkele vragen te 
stellen. “Kijken is belangrijk in mijn 
vak, want aan de hand van het 
gedrag van de schapen, maar ook 
hoe ze er uit zien, kan je al veel te 
weten komen over hun gezondheid.” 
Na de ronde over de velden, haalt 
Bakker in de keuken een microscoop 
tevoorschijn en pakt hij ook enkele 
faecesmonsters uit. “Jullie moeten 
me toch even helpen met het ontcij-
feren van de verschillende wormen, 
want ik kom er niet uit en krijg soms 
andere aantallen dan de mensen in 
het laboratorium.”  

Schapenhouder 
moet overstappen 

naar een preventieve 
benadering 

Er loopt een onderzoek naar het beweiden met schapen. Schapen nemen met het gras parasieten op.
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Bakker stuurt de fecesmonsters 
namelijk ook op naar een laborato-
rium en daar wordt ook een analyse 
gemaakt van de monsters. Dijkstra 
wijst hem even later aan wat een 
strongylus-type ei is, wat een ei van 
Nematodirus battus en wat een oöcyste 
van de verschillende Eimeria spp. “En 
dan is dit gewoon een stukje gras?” 
vraagt Bakker, terwijl hij Dijkstra 
weer laat kijken. Ze kijkt en zegt: 
“Inderdaad, dat is een stukje gras. 
Maar dit is weer een strongylus. Het 
is een kwestie van veel blijven kij-
ken, oefenen en vergelijken met uit-
slagen van het laboratorium.” Ze laat 
Bakker nog een keer goed kijken.

Balans
Het voorval is typerend voor de uit-
daging waar Vellema zich voor 
gesteld weet. Hij moet zich continu 
buigen over de vraag hoe hij de 
balans kan vinden tussen het over-
brengen van genoeg diepgaande ken-
nis om de urgentie van het goed 
beweiden duidelijk te maken en het 
geven van praktische en concrete 
adviezen voor acties die daarvoor 
nodig zijn. “Ik blijf me soms verba-
zen dat de meest basale kennis soms 
niet aanwezig is of dat men die op 
sommige momenten gewoon vergeet. 
Dat doet men niet bewust, want de 
schapenhouders die ik ontmoet, heb-
ben allen hart voor hun beesten en 
zoeken er het beste voor. Maar blijk-
baar zijn dat veelal onbewuste pro-
cessen.” Misschien geven de schapen 
Vellema zelf ook wel een goed advies 
om op te volgen in het overbrengen 
van informatie. Bij een andere scha-
penhouder die Vellema die dag 
bezoekt, komt namelijk het pro-
bleem ter sprake dat jonge moeder-
loos opgefokte lammeren buiten niet 
wilden eten. Ze begrepen volgens de 
boer niet wat ze buiten moesten 
eten, terwijl ze dat binnen wel 
deden. Vellema: “Dan had je er een 
oude ooi tussen moeten zetten, want 
die had het voorbeeld gegeven en dat 
hadden de lammeren opgevolgd.” De 
boer slaat zichzelf voor het hoofd en 
lacht zichzelf uit. “Wat zijn we soms 
ook dom bezig. Ze hebben gewoon 
een goed voorbeeld nodig.”   

Samenwerking met lokale dierenartsen is belangrijk.

Uitgebalanceerde voeding speelt een grote rol in preventie.
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