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Het spannende moment is daar: de geboorte zet in. Gaat
alle inspanning tot nu toe beloond worden, heeft de ram
zijn werk gedaan, heeft mijn voerbeleid het gewenste effect
en werpt mijn voorbereiding letterlijk zijn vruchten af? Als
het eindelijk zover is, is er weinig meer te veranderen aan
deze voorbereidingen. Dan is het tijd om te focussen op het
geboorteproces en te zorgen voor de ooi en lammeren.
In Nederland lammert het merendeel van de schapen binnen af.
Vaak wordt hierbij de ooi, die zich aanvankelijk in groepshuisvesting bevindt, vlak voor, tijdens, maar bij voorkeur na de
geboorte apart in een kraamhok gezet. Kraamhokken zijn in het
algemeen ruim twee vierkante meter groot en iets minder dan
een meter hoog. Ze zijn vast of demonteerbaar middels koppelsluitingen en zijn er in hout of (gegalvaniseerd of verzinkt)
metaal, met (horizontale) spijlen en/of gaas, maar ook met en
zonder houten of kunststof afscheiding op lammerhoogte. Deze
afscheiding houdt tocht tegen en vormt een (beperkte) barrière
tussen de buren.

diergezondheid

umtinctuur. Als de navels te kort bij de buik zijn afgescheurd is
het soms nodig hier een hechting of klemmetje op te zetten; dit
om te voorkomen dat er bacteriën via de navelstreng het
lichaam van het lam binnendringen. Als de natuur haar werk
doet zal de ooi de lammeren vlot drooglikken. Soms kan het
nodig zijn de lammeren onder een warmtelamp te leggen om
onderkoeling te voorkomen. De meeste lammeren staan binnen
een half uur op en gaan dan op zoek naar de uier. Voldoende
biest van goede kwaliteit is van onschatbare waarde.

Maar waarom eigenlijk een aparte hok? In de natuur zondert
een ooi zich af van de kudde om te lammeren. Ze zoekt rust en
privacy op en doet zo aan risicobeperking; zo wordt verstoring
van het geboorteproces door koppelgenoten of roofdieren of het
stelen van lammeren door hoogdrachtige ooien tegengegaan.
Daarnaast is het ook goed voor de ooi-lam-binding. Voor houders is een aflamhok handig, omdat u zo makkelijk toezicht
kunt houden op het geboorteproces, het gedrag van ooi en lammeren, de water- en voeropname van de ooi. Ook kunt u zo
gemakkelijker hygiënisch werken.
Na de geboorte is het zaak de navel van de lammeren te controleren en zo snel mogelijk te ontsmetten, bij voorkeur met jodi-
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