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Ontwormen en 

weidemanagement 



Groep  Actief bestanddeel Merknaam 

Benzimidazoles Albendazole Valbazen (po-bolus) 

Fenbendazole Panacur (po en bolus) 

Mebendazole/closantel Flukiver combi(po) 

Fenbantel Rintal granulaat, pellets (po) 

Imidithiazoles Levamisol Levamisole 7.5% (sc) 
Endex + triclabendazole (po) 

Macrocyclische lactonen Ivermectine Ivomec (sc) 
Ivomec-F (sc) 
Ecomectin  (sc) 
Virbamec (sc) 

Doramectine Dectomax (im) 

Moxidectine Cydectin 0.1% (po) 

3 groepen ontwormingsproducten 
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• Zolvix  (po) (actief bestanddeel monepantel) Novartis 

• Volledig ander werkingsmechanisme dan de 3 bestaande 

groepen en dus geen resistentie 

• Handig drenchpistool voor grote kudde 

• Bij normaal gebruik verwachten we binnen 10 jaar 

resistentie 

• Gebruiksadvies 

‐ Slechts 1 maal per jaar met Zolvix ontwormen  

‐ Andere ontwormingsmiddellen                                                  

voor de routine blijven behouden 

 

Zolvix - een nieuw ontwormingsmiddel 
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• Richt je op het gewicht van de zwaarste 

lammeren 

‐ Doseer liever wat te hoog dan te laag 

‐ Een ooi kan 80 kg wegen 

• Kijk regelmatig het doseerpistool na op juist 

volume en goede werking 

• Pillen of korrels kunnen niet juist gedoseerd 

worden 

 

Juist doseren 
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• Platte mest 

• Leeftijd, tijdstip van het jaar, klimaat, 

weidegeschiedenis 

• Conditie van de lammeren 

• Vanaf de zomer ook oogslijmvlies bekijken 

‐ Haemonchus gevaar  geen diarree 

 

 

Vooraleer te behandelen, kijken naar… 



Mager 

behandelen 

Normale conditie 

Vette conditie 

Conditiescore schapen 
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• Orale (po) middelen 

‐ 12 uur vasten voor de behandeling geeft een 

verdubbeling  van de activiteit van het product  

 

Efficiëntie ontworming verbeteren 
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• Indien tijdig naar veilige weide omgeweid, is 

behandelen niet nodig 

‐ Om de 3 weken tot half juni  

‐ Om de 2 weken vanaf half juni tot half september 

• Veilige weide:  

‐ sinds 3 maanden niet begraasd door schapen 

‐ na 1 nov blijft een veilige weide                                                     

veilig na de winter 

 

Lammeren weiden zonder ontwormen kan 



10 

• Laatste 3 maanden begraasd door schapen 

• Na 1 november niet veilig blijft gevaarlijk in 

voorjaar 

• Bij beweiden op gevaarlijke weide:  

‐ Om de 2 weken conditie en oogslijmvliezen controleren 

‐ Mestonderzoek vooraleer te behandelen 

NB: ontwormen van lammeren bij eerste uitweiding 

is zinloos 

 

Gevaarlijke weide 
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Resistentie  
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• Resistentie tegen ontwormingsmiddelen is een  

groeiend probleem  

• In een aantal grote schapenlanden wordt het 

zelfs een bedreiging voor een rendabele 

schapenhouderij 

• Resistentie is productgroep gebonden 

‐ Groep 1 Benzimidazole: frequent resistentie 

‐ Groep 2 Levamisole: resistentie nog niet gezien 

‐ Groep 3 Macrocyclische lactonen: resistentie kan 

voorkomen 

‐ Zolvix: voorlopig geen resistentie 

 

Resistentie 



Resistentie mechanisme 

gevoeli

g 

resisten

t 

Na Behandeling 
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• Schapen bouwen een immuniteit op tegen 

wormen en coccidiose . Vooral de eileg wordt 

onderdrukt. Wormen blijven wel aanwezig. 

‐ Uitzondering haemonchus 

• Het ene dier doet het beter en heeft minder last 

dan het andere 

‐ Genetische aanleg 

• Lammeren die vaker moeten ontwormd worden 

en meer groeivertraging hebben worden best 

niet aangehouden voor de fokkerij 

‐ Selectie op genetische weerstand 

 

Het ene schaap is het andere niet 
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• Een populatie niet geselecteerde wormen op de 

weide  aanwezig laten 

• Dit kan door enkele dieren in de groep niet te 

behandelen 

‐ 2 tot 5 % van de zwaarste lammeren 

‐ Enkele ooien met een eenling tijdens de lammer 

periode 

‐ Deze dieren zorgen ervoor dat er niet resistente 

wormen op de weide aanwezig blijven 

• Ontwormen bij omweiden selecteert sterk de 

resistente wormen 

 

Refugia 
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• Frequent ontwormen wanneer niet noodzakelijk 

• Onderdoseren 

• Lang dezelfde productgroep gebruiken 

• Behandelen en omweiden gelijktijdig 

• Introductie van resistentie door aankoop van 
schapen 

‐ Binnen 2 jaar is de ganse kudde resistent 

• Resistentie blijft meer dan 10 jaar aanwezig na 
laatste behandeling 

 

 

Oorzaken van resistentie 
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• Mengmest van 10 lammeren onderzoeken op 

dag van behandeling  en 10 tot 14 dagen na de 

behandeling  

• EPG van beiden vergelijken geeft een idee over 

resistentie  

‐ Minstens 90 % reductie voor benzimidazoles en 

levamisole 

‐ Minstens 95 % reductie voor ivermectine, dectomac, 

cydectin 

‐ Lintwormeitjes niet meetellen 

• Juni rond spenen is een goed                    

moment voor onderzoek 

 

Resistentie 1 maal per jaar onderzoeken 
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• Door aankoop van bv. een dekram, kan je resistentie 

introduceren op het bedrijf 

• Aangekochte dieren 2 weken in quarantaine  

• Dubbele ontworming met een product uit groep 3 en uit 

groep 2 

• Zolvix is een prima alternatief voor behandelen in  

quarantaine 

• Mest van deze dieren mag niet op de weide de eerste 

week na behandeling 

 

Aankoop van dieren 
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• Ontwormen volgens een vast schema is 

verleden tijd 

‐ Uitzondering ooien bij aflammeren 

• mest vooraf onderzoeken 

• rekening houden met conditie, tijdstip, leeftijd 

• 2 tot 5% van de dieren niet ontwormen 

• omweiden richten op een zo laag mogelijke 

worm besmetting 

• maximaal 3 x per jaar behandelen 

Het nieuwe ontwormen 
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• 2 wekelijks wegen of conditiescore  

‐ Enkel lammeren met verminderde conditie ontwormen 

• Lammeren die vaak moeten ontwormd worden (5x) 

worden niet doorgehouden; genetisch wormgevoelig 

• Voorbeeld van een Schots onderzoek (2006-2009) 

Strategisch ontwormen, een mogelijkheid! 

Groei per dag  

Om de maand ontwormd met ivermectine 149 

Strategische (2 wekelijks wegen)3 groepsbehandeling 145 

Individuele dieren scoren en individueel behandelen  147 

Enkel verslapte en diarree dieren, klinisch 134 
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Leverbot – Fasciola Hepatica 
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    Cyclus leverbot 

eitje 

Miracidium 

Poelslak: Lynmea (galba) truncatula 

cercaria 

metacercaria 

Koe 
mest 

gras 
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• Schapen van alle leeftijden gevoelig 

• Leverparasiet met waterslak als tussen gastheer 

• Voorjaars-besmetting  door overwinterde 

slakken 

• Herfst-besmetting door zomerpopulatie slakken 

(voldoende vochtige zomer nodig) 

• Zeer lange cyclus  

‐ ei  slak: 10-160 d 

‐ Cyclus in de slak tot metacercarie op gras: 3 md 

‐ Cyclus in het schaap tot aantoonbare eieren in de mest: 

12 w 

Leverbot 
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• Slechte conditie, dorre wol 

• Bleke slijmvliezen 

• Oedeem onderkaak 

• Sterfte bij erge besmetting in najaar 

Leverbot  ziektetekens 
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• Leverbot komt in Vlaanderen vrij veel voor 

• Onderzoek van bloed is makkelijk en kan het jaarrond 

uitgevoerd worden 

‐ Zegt iets over het vorige weideseizoen 

‐ Maar niet hoe zwaar de besmetting is 

• Indien eitjes in de mest gevonden worden is er wel degelijk 

een leverbot probleem  

‐ Meestal pas mogelijk in december 

‐ Minimaal 3 tal dieren onderzoeken 

‐ Bezinkingsmethode 

 

 

 

Leverbot diagnose 

http://www.gezondheidvanmijnpaard.nl/img.php?iid=991
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• De Firma Zoetis (Pfizer) helpt de schapenhouders om 

leverbot op te sporen 

• Van 10 ooien die gegraasd hebben kan bloed genomen 

worden 

‐ Elisa test voor  leverbot antistoffen 

‐ Antistoffen aantoonbaar vanaf 3 weken na besmetting 

met jonge leverbotten 

• Uw dierenarts kan hiervoor een bon aanvragen bij de 

vertegenwoordiger om dit onderzoek gratis te laten 

uitvoeren bij DGZ 

Financiële ondersteuning 



Overzicht producten tegen leverbot 

Actief 

bestandeel 

Merknaam Diersoort Actief 

tegen 

wachtijd  melkvee 

toegelaten 

Closantel Flukiver rund volwassen 28 d nee 

Nitroxinil Dovenix rund 

schaap 

volwassen 30 d nee 

 

Triclabenda

zole/moxid

ectine 

Cydectin 

Triclamox 

schaap Jonge en 

volwassen 

31 d nee 

Triclabenda

zole/levami

sole 

Endex 

(NL) 

schaap Jonge en 

volwassen 

 

42 d nee 

Oxyclozani

de 
Zanil rund volwassen 10 d vlees 

60 u melk 

ja 
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Bezinkingsmethode  

Leverbot-eieren opsporen 
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• Met deze eenvoudige methode kan je leverbot 

eieren zien en geeft je een grove indruk van de 

andere wormen 

‐ De bezinkingsmethode heeft een lage gevoeligheid!!! 

• De bezinkingsvloeistof wordt niet gebruikt voor 

de telkamer 
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• Doe ongeveer 8 keutels in plastiek bekertje 

• Beetje water toevoegen 

• Met stokje of lepel pletten en roeren tot een homogeen 

mengsel 

• Bekertje tot ¾ aanvullen met water 

• Vloeistof door theezeefje gieten in ander bekertje 

• 30 minuten laten staan zonder te bewegen 
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• Met een rietje of wegwerp pipet op de bodem 

wat vloeistof opzuigen 

• Eén druppel op een draagglaasje 

‐ Liefst het dichts bij de bodem (laatste druppels uit het 

rietje) 

• Doe best 3 druppels naast elkaar op één 

draagglas 

• Leg een dekglaasje op elke druppel 
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• Microscoop scherp stellen bv op de rand van het 

dekglaasje 

• Vergroting 10 x 10 

• Begin in de hoek en doorzoek het ganse dekglas 

 

• Naast leverbot eitjes kan je ook de andere 

wormeitjes zien 

• Leverbot-eitjes zijn slechts op bepaalde 

momenten van het jaar te zien cfr. Cyclus 
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• Bij gelijk welke methode is het belangrijk dat: 

‐ Je altijd hetzelfde doet om te kunnen vergelijken 

• zelfde hoeveelheid mest 

• zelfde hoeveelheid water 

• zelfde methode 
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• Deelnemers mogen na de cursus 3 x een 

meststaal insturen ter controle van hun eigen 

bevindingen 

‐ mengmest of individeel 

• Zie blad verzendinstructie 

• Opsturen naar het labo van DGZ te Torhout 

• Voeg er uw eigen Mc Master telling bij en voer 

ook de bezinkingsmethode uit voor leverbot 

‐  zie aanvraagformulier met invul velden 

3 controle stalen 



Onze missie 

 

• DGZ is dé betrouwbare partner van de Vlaamse 

veehouder om met gezonde dieren op duurzame  

wijze veilig voedsel te produceren  

• DGZ realiseert dit door: 

‐ hoogkwalitatieve diensten en producten aan  

de veehouder te leveren 

‐ de brugfunctie te verzorgen tussen de  

veehouder en de overheid 

‐ betrokkenheid in de samenwerking tussen  

de veehouder, de dierenartsen en  

de medewerkers 
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Dank u 
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