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De Herkauwerspraktijk

B
ij mijn aankomst staat de ram met een kromme 

rug en gaat al snel liggen. Hij knarsetandt, een 

teken van pijn. De schapenhouder helpt hem 

om weer op staan, want zelfstandig lukt hem 

dat niet meer. Hij zet moeizaam enkele stappen. Boven-

dien heeft de ram 41 graden koorts. 

De eigenaar heeft meerdere Texelaarrammen en mest 

deze af. Het rantsoen bestaat uit perspulp, brok en water. 

Als ze voldoende op gewicht zijn, gaan ze naar de slacht. 

De andere rammen staan in het hok ernaast en lijken 

nergens last van te hebben.

De verschijnselen passen bij het beeld van pensverzu-

ring met klauwbevangenheid als gevolg. Pensverzuring 

ontstaat na een overmatige opname van gemakkelijk 

verteerbare koolhydraten. Wanneer schapen plotseling 

grote hoeveelheden graan, aardappelen, bieten, fruit of 

in dit geval perspulp en krachtvoer krijgen, wordt in de 

pens een grote hoeveelheid melkzuur gevormd. De grote 

hoeveelheid melkzuur onttrekt vocht uit de bloedbaan en 

hierdoor wordt de pensinhoud dun en tegelijkertijd vindt 

bloedindikking en bloeddrukverlaging plaats. Als gevolg 

hiervan ontstaat er shock, hartzwakte en uiteindelijk 

verstikking ten gevolge van verlamming van het adem-

halingscentrum. 

We zetten de ram overeind en drenchen hem met een 

drenchpomp. Op deze manier is het mogelijk om een 

grote hoeveelheid vocht toe te dienen met bicarbonaat 

erin waardoor de pH in de pens stijgt. Daarnaast krijgt 

het schaap een pijnstiller toegediend. Als nabehande-

ling laat ik de veehouder bicarbonaat-pillen geven om de 

pensverzuring tegen te gaan en zetten we de ram op een 

rantsoen van onbeperkt hooi. Het merkwaardige aan deze 

casus is dat de andere rammen (nog) nergens last van 

hebben, ondanks dat ze hetzelfde eten. Toch zetten we de 

andere rammen ook op hooi. Al snel knapt de ram op en 

twee weken later is hij weer helemaal de oude.

Een week later een vergelijkbaar geval bij een andere 

boer. Deze ram ligt gestrekt op de grond en er komt 

waterdunne mest af. De schapenhouder vond hem al 

enkele dagen niet helemaal fi t en daarom heeft hij hem 

antibiotica gespoten. De ram kwam van een schraal landje 

en staat nu in een volle weide. Opnieuw een geval van 

pensverzuring, maar nu door de grote hoeveelheid rijk 

gras. Met bicarbonaat-pillen en pijnstiller proberen we 

hem erdoorheen te helpen. De ram overlijdt een paar uur 

erna. Hij was helaas al te ver heen.

Take home message: een herkauwer moet herkauwen, 

voer een schaap altijd voldoende structuur. 

Een ram is al een paar dagen lusteloos en ligt veel. Nu is hij gestopt met eten. Dierenarts Van 
Helden gaat er meteen naartoe. Het rantsoen blijkt te weinig structuur te bevatten.

Behoefte aan structuur
Dierenarts&Praktijk
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