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De Herkauwerspraktijk 
 begeleidt schapenbedrijven

TEKST EN FOTO’S: JACQUES ENGELEN

Vier tot vijf keer per jaar bezoekt dierenarts Rianne van Helden 
van De Herkauwerspraktijk bijna alle schapenbedrijven in haar 
werkgebied. Ze begeleidt die met als doel: hoge gezondheidszorg. 
Vandaag mogen we mee met zo’n bedrijfsbezoek.
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R
ood of groen. Het maakt nogal wat uit, vanoch-

tend op het schapenbedrijf van Joan van Mook 

in het Brabantse Rosmalen. De ene kleur spuit-

bus in de linkerzak van zijn overall, de andere 

rechts. Een drachtige ooi krijgt een groene streep, een guste 

een rode. Dierenarts Rianne van Helden geeft uitsluitsel 

over drachtig of niet. Ooi voor ooi. Ze scant. Dat gaat in een 

vlot tempo. Per ooi heeft ze niet meer dan dertig seconden 

nodig. “Drachtig” en Joan pakt de groene spuitbus. “Leeg” en 

het wordt rood.

Ze hebben het intussen over de gezondheid van alle honderd 

ooien die ze onderhanden hebben. Rianne is vol lof. “Ze staan 

er goed bij”, zegt de jonge dierenarts.

Schapenhouder Joan heeft de ooien gisteren al op stal ge-

haald, speciaal voor vandaag. Het is de laatste groep van vier 

die komend voorjaar zal aflammeren. Omdat de stal ruimte 

heeft voor maximaal 250 moederdieren, en hij heeft er 400, 

wil deze schapenhouder guste schapen buiten laten. “Die 

kunnen mee met de begrazing in maart.”

Joan van Mook heeft een begrazingsbedrijf. Het is een 

tweede, en groeiende, tak naast zijn loonbedrijf in maaiwerk 

met de naam ‘Graslandbeheer’. Dochter Daniek moet het 

schapenbedrijf mee gaan runnen. Het wordt een serieus be-

drijf. Ze volgt nu nog de herdersopleiding bij Helicon en heeft 

vandaag schoolexamens. Vader Joan: “Er is steeds meer 

vraag naar extensieve begrazing. Waterschappen hebben 

die liever dan het hele jaar schapen op de dijken.”

Joan hecht aan de goede band met dierenarts Rianne. “Ze 

is een echte schapen-dierenarts. We kunnen haar altijd 

bereiken, dag en nacht. Een keer was ze carnaval aan het 

vieren toen ik haar belde om een schaap te verlossen. Dat 

deed ze in carnavalspak. Gelukkig zonder drank op.” Rianne 

moet lachen. “Dat is waar ook! Ik was het alweer vergeten.” 

Ze zegt dat ze bewust nuchter blijft tijdens carnaval. Ze weet 

dat ze elk moment kan worden opgeroepen.

PLANMATIG

De Herkauwerspraktijk waar Rianne van Helden voor werkt, 

heeft graag veehouders als vaste klanten. Vier tot vijf keer 

per jaar komt de dierenarts op bezoek. Het zijn routinema-

tige bezoeken, een soort abonnement, noemt het bedrijfs-

begeleiding. Het is planmatig met als doel de schapenhou-

derij nog beter te maken. Noodzakelijke entingen vinden dan 

plaats, resultaten van mestonderzoek worden besproken, de 

schapen worden bekeken, de voerkwaliteit beoordeeld en 

eventueel bloed getapt of gescand.

Voor elk schapenbedrijf houdt de vestiging van De Herkau-

werspraktijk in het Brabantse Oss een bedrijfsbehandelplan 

bij. Het is een overzicht van aandoeningen met daarvoor 

werkende medicijnen. Voor rundvee zijn die verplicht, maar 

voor schapen niet. “Ik vind dat elk schapenbedrijf er ook een 

zou moeten hebben”, zegt Rianne. Voor Joan heeft ze de 

geactualiseerde versie voor 2020 bij zich.

VERRASSEND

Met overhandiging van dat plan, op papier, start dit bedrijfs-

bezoek dat half december plaatsvond. Aan de koffietafel 

komt een volgende papieren kwestie aan de orde: de uitslag 

van mestonderzoek. Joan wil er zeker van zijn dat zijn scha-

pen, waarvan de eerste over enkele weken op stal komen 

om af te lammeren, in goede conditie zijn en geen ernstige 

wormbesmetting hebben. Hij heeft mest van de vier koppels 

naar de praktijk gebracht en krijgt nu de resultaten van het 

mestonderzoek onder ogen. Die zijn verrassend: drie koppels 

hebben nauwelijks wormeitjes, maar het vierde koppel blijkt 

gemiddeld 1050 EPG (eieren per gram mest) van de worm-

soort Strongylus te hebben. “Gek, hè. De schapen hebben 

het hele jaar door elkaar gelopen. Nu is er ineens een groep 

met wormen.” 

Rianne laat een schema zien met EPG’s door het jaar heen. 

“In de winter mag dat maximaal 250 zijn. Dit is te hoog.” Joan 

meldt dat hij dit koppel zal ontwormen met Cydectin die hij 

nog heeft staan. “Prima”, zegt de dierenarts. Twee weken na 

de behandeling zal Joan weer mest brengen voor onderzoek. 

Dan zal blijken of de Cydectin op dit bedrijf nog goed werkt.

Twee keer per jaar, en zo nodig vaker, laat deze schapenhou-

der van vier koppels twee keer mest op wormeieren onder-

zoeken. Daarvoor betaalt hij het vaste bedrag van 120 euro 

per jaar. “Geen wereldbedrag”, vindt hij. “Kijk maar, ik hoef nu 

drie koppels niet te ontwormen. Ik verdien het dik terug.”

ALLEEN DRACHTIG

Het tafelgesprek is klaar. Tijd om de stal in te gaan. Overall 

en laarzen van het bedrijf aan. Rianne kiest voor een nieuwe 

overall van haar praktijk. “Een beetje reclame mag wel, 

toch?” Ze haalt de scanapparatuur uit de auto. Aan een riem 

om haar middel hangt het scanapparaat op accu, een snoer 

gaat over haar rug en nek naar de sonde en een ander snoer 

naar een klein schermpje dat ze op haar linkerarm vastzet. 

De sonde steekt ze in een nogal grote stok die ze in het rec-

tum van een ooi doet. “Waarom die stok zo groot moet zijn, 

weet ik ook niet.”

We starten in het eerste hok. Rianne zal alleen kijken of een 

ooi drachtig is. “Als ik ook moet kijken hoe groot de worp is, 

ben ik langer bezig.” En Joan hoeft die worpgrootte niet te 

weten: “De meeste hebben er een of twee. Voor mij maakt 

dat niet uit.” Er is verder een onzekerheid: pas als een ooi 26 

dagen drachtig is, is dat op het schermpje te zien. En tja, de 

dekrammen lopen er nog bij dus de kans is groot dat ooien 

nu een rode streep krijgen maar over een paar weken groen 

    Scannen van een ooi op drachtigheid. Op het schermpje 
aan Riannes arm is te zien of de ooi dragend is.
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    Aan tafel bespreken Rianne van Helden en Joan van 
Mook de opvallende uitslag van mestonderzoek: een 
koppel blijkt erg besmet met Strongylus. De andere 
drie koppels vrijwel niet.

    Vaccineren tegen 
Q-koorts. Dat is voor 
bedrijven met een 
publieksfunctie elk jaar 
verplicht.
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zouden worden. Daarom is afgesproken over dertig dagen 

de ‘guste’ dieren nog een keer te scannen. 

Vrijwilliger Hans helpt met pakken van de ooien en heeft de 

fl es glijmiddel. Met hun drieën gaat het scannen echt heel 

snel: schaap beetpakken, tegen hek klemzetten, intussen 

veel glijmiddel op de kop van de stok met sonde, stok in-

brengen, Rianne zegt of de ooi drachtig is of gust en op basis 

daarvan spuit Joan een groene of rode stip op de ooi. Zo 

snel als u dit leest, zo snel gaat het ook. Enkele ooien blijken 

al een paar maanden drachtig. Die krijgen een brede extra 

streep. Even later blijkt de groene verf op en krijgen drach-

tige ooien een blauwe stip.

In anderhalf uur is het gepiept. Langer dan normaal want 

voor deze reportage moeten natuurlijk foto’s worden ge-

maakt en er is tijd voor uitleg. Aan de andere kant gaat het 

sneller omdat deze schapen erg rustig zijn. Ze zijn gewend 

aan mensen doordat ze openbaar groen begrazen.

VACCINEREN

De scanapparatuur wordt goed afgespoeld zodat die straks 

op de dierenartsenpraktijk kan worden ontsmet. Daarna is 

het tijd voor de laatste klus op dit bedrijf vandaag: vacci-

neren tegen Q-koorts. Dat is verplicht voor begrazingsbe-

drijven, juist omdat er zoveel contact is tussen schapen en 

mensen. Rianne doet andere en steviger handschoenen aan, 

stopt een bosje injectienaalden in haar ene zak, plaatst een 

fl esje vaccin in een repeteerspuit en stopt een tweede fl esje 

vaccin in de andere zak van haar overall. “Ik heb liever te 

veel naalden dan te weinig. Soms wordt er eentje krom en ze 

worden snel stomp.” 

Ze spuit het middel op een op het eerste gezicht wat rare 

plek: achter de linker voorpoot. Elke keer moet ze bukken, 

de huid daar beetpakken en prikken. Waarom niet hupsa-

kee in de nek of zo? “Daar zit te veel wol. Dit middel moet 

onderhuids worden ingespoten en niet in de spieren. Daarom 

kies ik voor een plek met vrijwel geen wol. Dat is achter de 

voorpoot. Kijk maar.” Inderdaad is de huid daar wolloos. Met 

haar rechterhand kan ze aan de linkerkant van het schaap 

ook handig de spuit parallel aan de huid inbrengen. Zou ze 

achter de rechterpoot prikken, dan kan ze veel moeilijker de 

spuit in de goede hoek houden. Het is de ervaring van een 

dierenarts.

Soms spuit ze mis. Dan schiet de entstof langs het schaap 

naar beneden het stro in. “Altijd kijken wat je doet”, zegt Ri-

anne. Een enkele keer spuit ze, heel bewust, de lucht in. Dan 

zit er een luchtbelletje in de repeteerspuit. 

Het werk is klaar. De schapen van Joan zijn er kleurrijker door 

geworden. Elk gevaccineerd schaap krijgt een gele stip. Als 

de vaccinaties zijn gedaan, staan er drie groepen ooien in de 

hokken met groene, rode, blauwe en gele strepen en stippen.

SIMPEL 

Op weg terug naar de praktijk hebben we het over het nut 

van deze bedrijfsbegeleiding. Rianne vertelt dat tachtig pro-

cent van de tweehonderd schapenhouders in haar werkge-

bied er gebruik van maakt. “Sommigen kiezen voor volledige 

bedrijfsbegeleiding, dus inclusief scannen en vaccineren. 

Sommigen alleen voor een deel, bijvoorbeeld alleen het 

mestabonnement. En het zijn zowel grote schapenbedrijven 

als mensen met twee schapen voor de hobby.” Over tarieven 

wil ze liefst weinig kwijt, maar eigenlijk zijn die ook niet spec-

taculair. Klanten betalen voor de handelingen, zo simpel is 

het. Voor het mestonderzoek is er een abonnement, met een 

tarief per jaar en afhankelijk van het aantal schapen. Er zijn 

geen contracten, noch verplichtingen. Er is vooral een goede 

band tussen dierenarts en schapenhouder. Rianne: “Begelei-

ding van schapenbedrijven gebeurt erg weinig. Schapen zijn 

vaak het ondergeschoven kindje. Dat is jammer. Ik vind ze 

belangrijk.” 

rIaNNe VaN HeLdeN

 Oss

  dierenarts, gespecialiseerd in schapen en rundvee

  De Herkauwerspraktijk met vestigingen in Oss en Mill. 
Er werken 13 dierenartsen, van wie 3 gespecialiseerd in 
schapen. De praktijk ontstond uit een recente fusie van 
De Overlaet en De Peelhorst

  Rianne fokt met veel plezier een klein aantal Walliser 
Schwarznasen
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