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Ga niet te
gauw trekken aan die
pootjes.
Veel schapenhouders
helpen te
vroeg. Vaak
komt daardoor de kop
niet mee.

Teruggeslagen kop vaak
door schapenhouder
Een teruggeslagen kop bij de geboorte komt vrij vaak voor. Dat hoeft
niet als de schapenhouder meer geduld kan opbrengen. Want in negen
van de tien gevallen ontstaat die teruggeslagen kop door ongeduld en
ondeskundigheid van de schapenhouder.

E

en geboorte is een spannend moment. Zo spannend, dat velen denken dat snelheid van belang is bij
een naderende geboorte. Dat is niet waar:
vanaf het moment dat de eerste vruchtvliezen zichtbaar zijn, heeft u minimaal
twee uur de tijd. Tenzij de geboorte in die
periode meer dan een uur niet vordert.
Kijk op de klok en wacht af. U zult zien
dat u in veel gevallen niet hoeft in te grijpen.
NORMALE GEBOORTE

De geboorte gaat in vier fasen. Tijdens de
voorbereidende fase verslappen de bekkenbanden en de uier schiet vol. De kling
begint te zwellen en wordt roder. Dan
volgt de ontsluitingsfase die uren kan
duren. De voorweeën maken de baarmoedermond en schede langzaam wijder. De bekkenbanden zijn volledig
verslapt en de uier is gezwollen. Vruchtblazen en lam dringen het geboortekanaal in, wekken persweeën op en rekken
als een waterkussen de verslapte baarmoedermond op. De uitdrijvingsfase begint na volledige ontsluiting van de
baarmoedermond. Door het samentrek-

ken van de baarmoeder en de buikpers
schuift het lam geleidelijk in de schede
en wordt het uiteindelijk naar buiten geperst. Deze fase kan een halfuur tot enkele uren duren. Tot slot komt de
nageboorte naar buiten. Deze fase kan
een halfuur tot enige uren duren.
Grijp niet in zolang de geboorte vordert.
Wel ingrijpen kan nodig zijn in de volgende gevallen:
■ Als de ontsluitingsfase uren heeft geduurd en kennelijk niet meer vordert.
■ Als de waterblaas langer dan een uur
geleden is geboren en de geboorte vordert niet.
■ Als bij een normale ligging de geboorte
niet binnen twee uur na het zichtbaar
worden van de waterblaas is beëindigd.
WACHTEN IS MOEILIJK

Soms komt dit voor bij schapen die nog
niet zijn ‘geholpen’, maar in verreweg de
meeste gevallen veroorzaakt de schapenhouder zelf zo’n teruggeslagen kop.
Meestal is alleen aan de poten van het
lam getrokken, zonder te controleren of
de kop meekomt.
POOTJES TERUGDUWEN

Voor het corrigeren van een teruggeslagen kop is veel ruimte nodig. Als de voorbenen al in de geboorteweg liggen,
moeten ze teruggeduwd worden. Daarna
moet in alle rust nauwkeurig worden nagegaan hoe de kop het gemakkelijkst
goedgelegd kan worden. Wees voorzichtig, want de kans op beschadiging van de
baarmoeder is vrij groot. Na het goedleggen van de kop komt het lam in normale
kopligging ter wereld. <<

Wat gebeurt er als een schapenhouder te
weinig geduld kan opbrengen? Bij te
vroeg, onnodig of verkeerd ingrijpen
komt het hormoon adrenaline vrij. Hierdoor verslapt de baarmoeder en kan de
geboorte enkele uren stagneren.
Een voorbeeld van te vroeg ingrijpen is
een zogenaamde teruggeslagen kop.

Zo ligt een lam met een teruggeslagen kop in de baarmoeder.
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