HERMAN SCHOLTEN ZOEKT VOOR
DE LAATSTE KEER LEVERBOTSLAKKEN

“Dit is
hoe ik
mijn werk
het liefste
doe”
In stilte trekken ze hun overall aan. Dit doen Herman Scholten
en Lammert Moll al jaren, want nat worden ze als ze slakken
gaan tellen in greppels van weilanden. Vandaag is het
regenachtig en koud, maar nog steeds niet zo koud als het
in januari hoort te zijn. Het milde weer is reden om zo laat
in het seizoen nog leverbotslakken te tellen, voor de
Werkgroep Leverbotprognose. En omdat Herman in februari
met pensioen ging, maakt hij van de gelegenheid gebruik
om afscheid te nemen van ‘zijn’ veehouders.
“Het is niet het beste weer om slakken te zoeken”, zegt Herman.
“Op dagen dat de zon schijnt is dit werk geweldig. Maar voor
de leverbotslak is het weer goed.” Hij lacht breeduit, net als de
rest van de ochtend. Het is één van de laatste keren dat hij
º‘het veld’ in mag. Of hij het niet erg vindt dat hij in zijn overall op de foto gaat? “Nee hoor, juist niet. Dit is hoe ik mijn
werk het liefste doe.”

reportage

Yoni Pasman, redacteur

Als de plastic hoezen om de laarzen zitten, de groene overall
dichtgeritst is en de capuchon omhoog zit, is het tijd om in de
greppels van het weiland te zoeken. We lopen langs drie, vier
greppels, waar Lammert en Herman allebei even hun zeefje
doorheen halen. Nog niets gevonden.
Leverbotprognose
Het onderzoek, waarbij op tientallen rundvee- en schapenbedrijven verspreid over Nederland naar leverbotslakken wordt
gezocht, loopt al sinds 1969. Herman haakte pas later in zijn
GD-carrière aan. “Als je ouder wordt mag je slakken gaan zoeken”,
lacht hij. Het werk is niet voor niets: op basis van deze en andere
bevindingen formuleert de Werkgroep Leverbotprognose de voorlopige en definitieve leverbotprognose. Aanvankelijk waren het
Centraal Veterinair Instituut (CVI), de Faculteit Diergeneeskunde
(FD) in Utrecht en GD vertegenwoordigd. Inmiddels is degene van
CVI met pensioen en zit alleen nog iemand van de FD in de groep.
Lammert: “Van oudsher deden CVI en FD het onderzoek en GD
het praktische deel. Dat is nu eigenlijk nog steeds zo. Wij halen
de slakken uit het weiland en doen het eerste onderzoek.”
Uitzonderlijk jaar
Lammert zwaait met zijn zeefje door de greppel. “Kijk, hier is er
één. Een grote, deze is al wat ouder. Zeven weken zo ongeveer.”
Ook Herman heeft meteen beet: “Kijk eens, zo groot zie je ze
niet vaak.” Al snel gaan Lammert en Herman hun eigen gang.
Normaal doen ze dit werk niet in januari. Infectieuze stadia van
de leverbot worden normaal gesproken in augustus, september en
oktober op het gras afgezet. Afgelopen jaar was de zomer droog,
daardoor heeft afzetting pas in oktober plaatsgevonden. “Meestal
is het in november wel over met de leverbotten,” vertelt Lammert,
“dan is het vaak al onder de 10 graden geweest en dan stopt de
ontwikkeling van de leverbotcyclus.” Dus de verwachting was
dat er deze winter niet veel problemen zouden optreden, aangezien besmettelijke cysten maar enkele weken op het gras
afgezet zouden kunnen worden. Maar dit najaar was anders: het
was lang uitzonderlijk warm. Boven de 10 graden. Daarom gaan
Herman en Lammert ook nu nog leverbotslakken zoeken.
Na tien keer heen en weer lopen heeft Herman er welgeteld
twee gevonden. Hij lacht: “Dat waren de eerste twee pogingen.
Ze hebben hier de greppels gefreesd en daar houden de slakken
niet van.” Lammert vindt er wel een paar, die gaan mee naar
huis. Daar plet hij de slakjes en bepaalt hij met de microscoop
of de slakken besmet zijn met leverbot.
Beweiding
Het onderzoek geeft veel inzicht. De prognose die eruit volgt
geeft informatie over de te verwachten ernst van de besmetting.

Lammert vindt enkele leverbotslakken.
Die gaan mee naar huis, waar hij ze
plet en onderzoekt op leverbot.

Veehouders kunnen hier vervolgens op anticiperen met hun
beweiding en in overleg met hun dierenarts besluiten om wel of
niet te behandelen tegen leverbot. Vooral voor schapenhouders
is dit interessant, omdat schapen niet naar binnen gaan in de
winter en dus het hele jaar door in aanraking kunnen komen
met leverbot. Als uit de prognose blijkt dat in januari nog grote
kans is op een leverbotbesmetting, is het voor schapenhouders
verstandig de dieren op hogergelegen land te weiden, waar het
droger, en dus veel minder goed toeven is voor de leverbotslak,
die het liefst in vochtige omstandigheden leeft.
Dan is het tijd om afscheid te nemen en veehouder Van der
Weerd, die met zijn bedrijf meewerkt aan het leverbotonderzoek, een hand te geven. Voor hem heeft het onderzoek ook
voordelen: hij krijgt inzicht in de leverbotbesmetting op het
land en de leverbotinfectie bij zijn koeien, want Herman en
Lammert verzamelen ook nog mest voor onderzoek. De lach op
het gezicht van de veehouder verraadt de goede relatie tussen
hem en Herman. Hij glimlacht breeduit. “Het ga je goed.”

DIT DEED HERMAN OOK BIJ GD
Herman werkte eerst op de afdeling varkens van GD.
Destijds werkte hij mee aan het toezicht op de uitvoering
van KI. Hij hield zich bezig met mastitisbestrijding bij
rundvee en zijdelings met zwoegerziekte, maar na een
reorganisatie kwam hij volledig bij de schapen en geiten
terecht. Hij participeerde in diergezondheidsprogramma’s
voor kleine herkauwers, voerde tekenonderzoek uit en
zette protocollen op voor kinderboerderijen. Ook leverbot
kreeg zijn aandacht. Een heftig onderdeel van zijn carrière
waren, zoals hij zelf zegt, de ‘donkere dagen’ van de
MKZ-crisis. Maar ook de Q-koortsuitbraak en blauwtong
maakte hij van dichtbij mee. Goede herinneringen bewaart
hij aan het Keurmerk Zoönosen, waarvoor de animo in de
sector nog steeds groeit.

Schaap en Geit, maart 2016 - 9

