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lammerij

Keizersnede is
geen taboe meer
De keizersnede bij een schaap had jarenlang een slechte naam, maar was bijna
vanzelfsprekend bij de popperige en extreme Texelaar van vijftien jaar geleden.
Dat ras is nu veel meer ontwikkeld. Het gevolg: bij schapen zijn veel minder
keizersnedes nodig. De ingreep is weer gewoon een prima hulpmiddel bij een
gecompliceerde geboorte.

D

ierenarts Loek van Vliet en zijn
collega’s van de praktijk op Texel
voeren de laatste jaren nog hooguit honderd keizersnedes uit. Zo’n
twaalf jaar geleden waren dat er elk jaar
400 tot 450. Volgens deze dierenarts is
de drastische daling duidelijk een ge-

volg van het nieuwe type Texelaar dat
de afgelopen vijftien jaar als ideaal
wordt gezien. Het extreem kleine en
superbespierde schaap met de brede
kop is vervangen door een veel ruimer
dier met een minder brede kop en een
betere vruchtbaarheid. Het nieuwe

De ingreep
Een keizersnede wordt op de linkerflank van een schaap uitgevoerd, aan de kant van de pens.
Aan de andere kant zou de dunne darm in de weg kunnen zitten.
De ingreep begint met het wegscheren van alle wol met een mesje. De ooi krijgt een plaatselijke verdoving. Daarna brengt de dierenarts een verticale snede van ongeveer vijftien centimeter lang aan, vrij hoog in de flank. Hij snijdt als het ware net achter de pens langs, zodat de
druk van de pens op de wond niet te groot wordt. De snede gaat door drie lagen heen: huid,
spieren en buikvlies.
Vervolgens gaat de dierenarts op zoek naar de baarmoeder. Daarin maakt hij een snede van
circa acht centimeter, waarbij hij niet door de sterk doorbloede karunkels snijdt. Door die opening haalt hij het lam aan de achterpootjes naar buiten. Gaat het om een tweeling, dan haalt
hij het tweede lam door dezelfde opening.
De volgende stap is het hechten van achtereenvolgens de baarmoeder, het buikvlies met de
eerste spierlaag en de middelste huidspier samen met de buitenste huidspier. Dat gebeurt met
oplosbaar hechtmateriaal. Tot slot wordt de huid gehecht met knoophechtingen.
Voor de zekerheid krijgt de ooi een injectie met penicilline en vaak een kleine dosis oxytocine.
Het eerste middel bestrijdt infecties en het tweede stimuleert het aanspannen van de baarmoeder. Dat is goed voor een snel herstel.
Opvallend is dat schapen soms
amper lijken te lijden onder de
operatie. De ingreep duurt ongeveer twintig minuten. Vrijwel meteen erna komt de ooi weer in de
benen en gaat ze haar lammeren
verzorgen.

type leidt tot gemakkelijkere geboortes.
De hogere vruchtbaarheid zorgt voor
meer lichtere lammeren in plaats van
een uit de kluiten gewassen eenlinglam
dat vaak, vooral bij ooien die voor het
eerst aflammeren, maar moeilijk ter
wereld kwam.
Secretaris-penningmeester Dirk Reijne
van het Texels Schapenstamboek in
Noord-Holland (TSNH) ziet het nieuwe
type Texelaar eveneens als belangrijkste
oorzaak voor het enorm teruglopen van
het aantal keizersnedes. “Bij veel fokkers
vindt de ingreep al een aantal jaren achtereen niet meer plaats”, zegt Reijne.
Chris van Norel, secretaris van het Nederlands Texels Schapenstamboek (NTS),
stelt dat de keizersnede nog maar sporadisch voorkomt. “In het verleden was dat
veel regelmatiger”, zegt hij. Secretaris
Johan Dossche van het Texelaarstamboek
TES zegt ook de indruk te hebben dat het
aantal keizersnedes sterk is teruggelopen.
Het TSNH heeft jaren geleden zelfs besloten dat ooien die een keizersnede hadden ondergaan, niet meer aan een
keuring mochten deelnemen. “Daarvoor
was destijds breed begrip”, vertelt Reijne.
Het NTS gaat minder ver. Het stamboek
verbiedt de inschrijving van deze dieren
voor fokdagen niet, maar op de nationale
Texelaartentoonstelling worden ze wel
geweerd en op sommige keuringen van
het NTS ook.
DIERENMISHANDELING

Een keizersnede komt tegenwoordig veel minder voor bij de
Texelaar.
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Van dierenarts Van Vliet mag de afwijzing van keizersnede-ooien meteen van
tafel. De reden: de keizersnede moet uit
de taboesfeer. De ingreep is een prima
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‘Met een keizersnede
red je zo’n lam’

manier om een probleemverlossing tot
een goed einde te brengen en de keizersnede hoort allang niet meer bij de Texelaar. Dat bewijst de afname van het
aantal in de laatste jaren wel.
Van Vliet: “Sommige Texelaarfokkers
willen geen keizersnede omdat die ooi
dan de rest van haar leven nooit meer
naar een fokdag mag. Dan blijven ze
maar trekken aan het lam en uiteindelijk
overleeft dat lam het niet. Dat is een
slechte ontwikkeling, zelfs een stukje
dierenmishandeling. En waarom zou je
een ooi die in haar leven zes keer aflammert, waarvan alleen als enter met een
keizersnede, nooit meer op een fokdag
mogen komen?”
Van Vliet vindt het hoog tijd dat de keizersnede uit het verdomhoekje raakt.
“Bij een enter met een lam achterstevoren is de kans tachtig procent dat het
lam doodgaat als je blijft trekken. Met
een keizersnede red je dat lam.”
HOGE KOSTEN

Mogelijk spelen de kosten een rol. Het
tarief voor deze ingreep is ongeveer honderd euro, exclusief het tarief voor de
visite. Voor veel schapenhouders is dat
bedrag meer dan het lam per saldo oplevert. De dierenarts dus maar niet bellen?
Volgens Gesinus Heusinkveld van de dierenartsenpraktijk in Lochem komt dat
wel voor, maar zijn het uitzonderingen.
“Een van onze klanten heeft driehonderd ooien. Hij probeert de verlossingen
altijd zelf, maar belt meteen als het niet
goed zit. Zijn redenering: als je de kosten
over het hele koppel ziet, zijn ze nihil. En
hij wil dat lammetje gewoon levend hebben", vertelt Heusinkveld.
NIET PRUTSEN

Schapenfokker Piet Kooiman op Texel
zegt dat hij de kosten voor een keizersnede nooit als argument gebruikt om de
ingreep al dan niet te laten doen. “Ik ga
niet prutsen aan een schaap. Ik kan vrij

Deze ooi heeft zojuist een keizersnede ondergaan en is snel weer op de poten.

aardig inschatten of het aflammeren goed
zal gaan. Natuurlijk, ook ik haal er wel
eens een lammetje dood af.” Ervaring
speelt bij het aflammeren een grote rol,
meent Kooiman die al in 1963 met stamboekfokkerij begon. “Je moet wachten.
De meeste mensen beginnen te vroeg
met helpen. Als alles goed ligt, kun je best
een paar uur wachten. Laat het schaap
zelf de ruimte voor de geboorte creëren.”
Kooiman stelt dat de rammenkeuze ook
een rol speelt. “Op enters moet je geen
ram met een dikke kop zetten.” Op zijn
fokkerij lammeren de enters niet. “Ik laat
ze wat meer uitgroeien. Een hobbyist die
hier komt kopen, ziet liever een schaap
met 88 punten dan eentje met 86 punten. En als je enters laat aflammeren,
halen ze eerder 86 dan 88 punten.”

meren dit jaar 82 Texelaars af.
De vraag is wanneer je de dierenarts
moet bellen voor een keizersnede. Zijn er
richtlijnen voor? Volgens dierenarts Van
Vliet niet. “Het hangt ervan af hoe handig je bent. Houd als richtlijn maar aan:
als het te zwaar voor je wordt, moet je
stoppen met jouw hulp bij het verlossen
en de dierenarts bellen. Vaak gaan schapenhouders te lang door.”
Volgens Van Vliet komt de keizersnede
ook bij andere schapenrassen voor. “Maar
het blijft toch wel voornamelijk bij de
Texelaar. Bij de Swifter hoeven we de ingreep alleen te doen als de cervix slecht
ontsloten is. Dan heb je het over tien tot
vijftien procent van alle keizersnedes. Bij
de rest is het steeds een te groot lam in
een te kleine ooi.”

GEEN ECHTE RICHTLIJNEN

INGREEP LIJKT NIKS TE DOEN

De Texelse schapenfokker merkt wel dat
het fokken van een ruimer schaap, met
een kleinere kans op een keizersnede,
een lange adem vergt. “Het kost je tien
tot vijftien jaar voordat je via de rammen
een ruimer type uniform in je koppel
fokt.” Bij zijn schapen is het, net als bij de
meeste andere Texelaarfokkers, nu wel
zo ver. “In de jaren dat een Texelaar niet
popperig genoeg kon zijn en klein gauw
mooi was, had ik wel vier of vijf keizersnedes elk jaar. Vorig jaar had ik er één.
Dat was een zwaar lam dat achterstevoren lag. Dan kan ik zelf het lam eruit
trekken, maar dan is het dood en misschien loopt die ooi ook wat op. Dat
chagrijn wil ik niet.” Bij Kooiman lam-

De keizersnede vindt plaats op het bedrijf van de schapenhouder. Van Vliet:
“Vroeger gebeurde dat vaker op de praktijk. Maar daar heeft het dier veel meer
stress dan op het schapenbedrijf. Daardoor accepteert de ooi in negen van de
tien gevallen haar lammeren meteen. En
je ziet er eigenlijk niks aan. Schapen zijn
hard. Het is net alsof de ingreep ze niks
doet. En ze worden het jaar erna net zo
gemakkelijk weer drachtig. Gelukkig vragen de Belgische klanten nu niet meer
naar ramlammeren die met een keizersnede zijn geboren, omdat die de beste
zouden zijn voor hun Texelaarfokkerij.
Helaas vragen ze er helemaal niet meer
naar. Raar vind ik dat.” <<
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