
Mestabonnement Schaap 
Inzendformulier 
 

Naam:  

Adres: 
 

 

Datum monstername:  

Monster:  
 

- Mengmonster: ja/nee* 
- Indien ja, van hoeveel dieren: 
- Monster van: ooien/lammeren* 

* kruis aan wat van toepassing is 

Kruis aan welke situatie van toepassing is: 

O Voorjaar/rondom spenen – vóór het ontwormen (om te zien of ontwormen nodig is) 

O Voorjaar/rondom spenen – na het ontwormen (of ontwormen zin heeft gehad) 

O Najaar/dekperiode – vóór het ontwormen (om te zien of ontwormen nodig is) 

O Najaar/dekperiode – na het ontwormen (of ontwormen zin heeft gehad) 

 

Kruis aan welke symptomen gezien zijn: 

O Diarree 

O Groeivertraging 

O Vermageren 

O Veel drinken/enorme dorst 

O Bloedarmoede/bleek 

O Anders, namelijk: …………………………. 
 

Is er al behandeld?  

O Nee 

O ja, datum:…………………….. 

         waarmee:  

O Groep 1: Panacur/Bovex/Fasinex  

O Groep 2: Endex 

O Groep 3: Ivomec/Dectomax/Cydectin/Noromectine 

O Groep 4: Zolvix 

O Groep 5: Flukiver combi (alleen bij leverbot) 



 

Instructie voor het nemen van een 

goed mestmonster 
 

1. Loop naar uw dieren toe als ze in rust zijn, bijvoorbeeld om te voeren. Als 

u komt, gaan veel dieren vanzelf staan en mesten.  

2. Neem met een plastic handschoen of een boterhamzakje mestmonsters 

van 10% van de volwassen schapen en/of van de lammeren en meng ze 

door elkaar. Pak gelijke hoeveelheden van de vers gevallen mest. 

3. Kneed de mestmonsters zo goed mogelijk door elkaar en druk het zakje 

plat. 

4. Doe het mengmonster in een lekvrij afsluitbaar plastic zakje. 

5. Vul het ‘Mestabonnement schaap - inzendformulier’ volledig in en geef 

dit samen met het mestmonster af op de praktijk. Monsters die niet 

direct worden weggebracht, bewaart u in de koelkast. 
 

 

• Er wordt eenmalig €80,- (mestabonnement klein) of €120,-
(mestabonnement groot) in rekening gebracht bij het inleveren van de 
mestmonsters op de praktijk. 

• In totaal kunt u 4x per jaar mestmonsters langs brengen; 2x vóór het 
ontwormen en 2x 14 dagen na het ontwormen ter controle op de 
effectiviteit. Voor het mestabonnement klein zijn dit maximaal 2 groepen 
per keer (bv. de lammeren en de volwassen dieren). Voor mestabonnement 
groot zijn dit maximaal 4 groepen per keer. 

• Het mestmonster wordt in ons laboratorium onderzocht, waarna een 
uitslag en een advies volgt van de dierenarts. 

• Een jaar geldig vanaf 1e keer mest brengen. 

• Indien extra onderzoeken nodig zijn is dit tegen gereduceerd tarief. 
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