
Schapenbehandelplan 2023

Aandoening Medicijn Dosering Duur in dgn Hoe/waar Wachttijd vlees

Baarmoederontsteking Engemycine 4 ml / 50 kg.lg max 5 dgn in de spier 18 dgn 
Gewrichtsontsteking Depocilline 1 ml / 25 kg.lg 3 dgn in de spier 7 dgn

Engemycine 1 ml / 10 kg.lg max 5 dgn in de spier 18 dgn

Hersenvliesontsteking (listeria) Depocilline 1 ml / 10 kg.lg !! 3 dgn in de spier 11 dgn

Huidontsteking of wonden Depocilline 1 ml / 25 kg.lg 3 dgn in de spier 7 dgn
ctc-spray 1-2 x daags op de wond aanbrengen 0 dgn

Longontsteking (zomerlongontst.) Alamycine 1 ml /10 kg.lg 1-malig in de spier 20 dgn
Depocilline 1 ml / 25 kg.lg 3 dgn in de spier 7 dgn

Ooglidontsteking (conjunctivitis) Opticlox 1/6 injector 4 x daags op de oogbol 0 dgn

Rotkreupel Engemycine 4 ml / 50 kg.lg max 5 dgn in de spier 18 dgn
Alamycine 1 ml /10 kg.lg 1-malig in de spier 20 dgn
ctc-spray 1-2 x daags op de wond aanbrengen 0 dgn

Strottenhoofdontsteking Depocilline 1 ml / 25 kg.lg 3 dgn in de spier 7 dgn

Uierontsteking (mastitis) Orbenin lactation 1 inj per speen 1-malig in de uier 7 dgn
Permacyl 5 ml / dier 3 dgn in de spier 6 dgn

Verwerpen Engemycine 4 ml / 50 kg.lg max 5 dgn in de spier 18 dgn

Pijnstiller/ontstekingsremmer Novem 1 ml per 40 kg.lg 1-malig in de spier 23 dgn

Hoe behandel ik mijn zieke schapen?
1. Eerst de juiste diagnose en dan behandelen volgens het bovenstaande plan.
2. Bij elke aandoening is het advies om het schaap Novem (ontstekingsremmer) bij te geven. Het schaap zal zich beter voelen en 
beter (blijven) eten. Let op: dit middel is niet geregistreerd voor schapen. Wachttijd vlees: 23 dagen.
3. Voor hersenvliesontsteking is Depocilline de beste keuze volgens het Formularium. Let op de hogere dosering bij deze aandoening.
4. De regelgeving rondom diergeneesmiddelen is aangepast: let op de juiste wachttijd.



Wormmiddelen dosering werkingsduur toediening wachttijd vlees
groep1
Panacur boli 1 tab/ 50 kg.lg 1-2 dgn oraal 21 dgn
Flukiver combi (ook leverbot) 1 ml / 5 kg.lg 1-2 dgn oraal 65 dgn
Bovex 1 ml/ 4,5 kg.lg 1-2 dgn oraal 16 dgn
groep 2
Leva wormbolus 1 tab/ 30 kg.lg 1-2 dgn oraal 10 dgn
Endex (ook leverbot, alle stadia) 1 ml / 5 kg.lg 1-2 dgn oraal 42 dgn
groep 3
Ivomec 1 ml / 50 kg.lg 3 wkn injectie (onderhuids) 63 dgn
Dectomax 1 m/  50 kg.lg 4 wkn injectie (in de spier) 70 dgn
Cydectin oraal 1 ml / 5 kg.lg 5-6 wkn oraal 14 dgn
Cydectin triclamox (ook leverbot, alle stadia) 1 ml / 5 kg.lg 5-6 wkn oraal 31 dgn
groep 4
Zolvix 1 ml/ 10 kg.lg 1-2 dgn oraal 7 dgn

Leverbotmidddelen dosering werkingsduur toediening wachttijd vlees
triclabendazolen
Fasinex: alle leverbotstadia 1 ml 5-10 kg.lg 1-2 dgn oraal 42 dgn
Endex: alle leverbotstadia (en maagdarmwormen) 1 ml / 5 kg.lg 1-2 dgn oraal 42 dgn
Cydectin triclamox: alle leverbotstadia (en mdw) 1 ml / 5 kg.lg 1-2 dgn oraal 31 dgn
closantel
Flukiver combi: alleen volwasssen stadia (en mdw) 1 ml / 5 kg.lg 1-2 dgn oraal 65 dgn

Coccidiose dosering werkingsduur toediening wachttijd vlees
Tolracol 4 ml / 10 kg.lg 4 wkn oraal 42 dgn

Maden (myiasis) dosering werkingsduur toediening wachttijd vlees
Neocidol 1 ml / 1 L water 6 wkn sprayen 2-4 L / dier 56 dgn
Clik (alleen preventief) 0,6 - 2 ml / kg.lg 16 wkn op de rug 40 dgn
Ectofly op gewicht, zie flacon 6-8 wkn op de rug 8 dgn

Overige aandoeningen middel dosering toediening wachttijd vlees
Melkziekte calcitat (off-label) 20 ml per dier onderhuids, 3x daags 1 dgn
Slepende melkziekte propyleenglycol 30 ml per dier oraal 2x daags, 3-4 dgn 0 dgn

cobalt drench plus 5-10 ml per lam oraal – 1-malig 0 dgn
multivitamine 3-5 ml per lam in de spier, 1-malig 0 dgn

Dierenartsenpraktijk Kollum-Buitenpost stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele veranderingen in de wet, bijsluiters e.d en de daardoor
ontstane fouten in dit behandelplan. De schapenhouder blijft zelf verantwoordelijk voor het op de juiste manier toedienen van diergeneesmiddelen

1. Ontworming: alleen na mestonderzoek. Ontworm alleen indien nodig: dit bespaart kosten en voorkomt resistentie. 
2. Mestabonnement: vraag bij de praktijk het mestabonnement aan. U betaalt eenmalig abonnementskosten en daarna een klein bedrag 
   per mestmonster. U kunt zo vaak mest laten onderzoeken als nodig is. Het abonnement loopt een kalenderjaar.

Cobalt gebrek bij  lammeren


