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SAMENVATTING 

 

Schapen behoren tot de kleine herkauwers, toch mogen ze niet gezien worden als ‘kleine koeien met 

wol’. Ooien hebben een seizoensgebonden polyoestrische cyclus. Ze kunnen éénlingen, tweelingen, 

drielingen of zelfs vierlingen dragen. Niet altijd wordt de dracht tot een goed einde gebracht, waarvoor 

verschillende kiemen verantwoordelijk kunnen zijn. Zowel parasieten, bacteriën, virussen als niet-

infectieuze oorzaken kunnen aan de basis liggen. 

De belangrijkste parasitaire oorzaak van abortus is Toxoplasma gondii. Deze protozoaire parasiet komt 

wereldwijd voor en kan zijn aseksuele cyclus vervolledigen in eender welk warmbloedig dier. Niet alleen 

bij schapen, maar ook bij andere diersoorten veroorzaakt deze parasiet economische verliezen. De 

parasiet is eveneens van belang voor de volksgezondheid, omwille van het zoönotisch potentieel. Het 

begrijpen van de cyclus, het onderkennen van de symptomen en de mogelijkheid om een correcte 

diagnose te stellen, zijn dus van primordiaal belang. De bacteriële hoofdoorzaken die abortus 

veroorzaken bij de Belgische ooi zijn Chlamydia abortus, Campylobacter spp., Salmonella spp., 

Escherichia coli, Yersinia pseudotuberculosis en Listeria monocytogenes, die eveneens een risico 

vormen voor de mens. Chlamydia abortus en Campylobacter spp. zijn beide kiemen die een wereldwijde 

verspreiding kennen en verantwoordelijk zijn voor grote economische verliezen. Virale oorzaken zouden 

een minder grote rol spelen in het veroorzaken van abortus en hun risico voor de volksgezondheid is 

onbestaand of verwaarloosbaar. Toch hebben twee virussen recent een grote abortus uitbraak 

veroorzaakt, Blauwtongvirus in 2006 en Schmallenbergvirus in 2011. Beide virussen hebben nood aan 

een vector en rechtstreekse transmissie van het ene schaap naar het andere komt nagenoeg niet voor. 

Border disease virus is tot nu toe niet beschreven in België, maar komt vaak voor in het Verenigd 

Konikrijk. Gezien de nauwe relatie en vele overeenkomsten met Boviene Virale Diarree virus, dat in 

België van belang is voor de runderen, wordt dit virus toch uitgebreid besproken.  

Het treffen van bepaalde preventieve en ‘curatieve’ maatregelen kan een abortusuitbraak en de 

bijhorende economische verliezen beperken. Wanneer ooien correct gevaccineerd worden, een goede 

voedingstoestand hebben en optimaal gehuisvest worden, neemt het aantal levende en gezond 

geboren lammeren toe.  

 

 

 

 

Sleutelwoorden: Abortus – België – Infectieuze oorzaken – Ooi – Preventie 

 



2 
 

INLEIDING  

 

Abortus bij drachtige ooien is een significant probleem dat gepaard gaat met grote economische 

verliezen. Verscheidene oorzaken kunnen abortus veroorzaken. Hoofdzakelijk zijn de oorzakelijke 

agentia microbiologisch van aard, maar ook niet-infectieuze agentia, zoals stress, voederfouten en 

intoxicatie door planten of farmaceutische producten, kunnen aan de basis liggen (Fthenakis et al., 

2012).  

In gezonde kuddes zou het percentage van ooien dat aborteert minder moeten zijn dan 2%. Wanneer 

de proportie aborterende ooien groter is dan 5% spreekt men over een abortusstorm en moeten er 

maatregelen worden getroffen om erger te voorkomen (Menzies, 2011).  

Het merendeel van de infectieuze abortusverwekkers bij het schaap hebben een zoönotisch potentieel. 

Zeker zwangere vrouwen en personen met immunosuppressie moeten extra voorzichtig zijn indien een 

ooi geaborteerd heeft. Het toepassen van strikte hygiënemaatregelen is essentieel om overdracht naar 

mensen, maar ook andere dieren tegen te gaan (van den Brom et al., 2012).  

België is geen schapenland. Veel informatie over welke pathogenen het meest abortus veroorzaken en 

welke maatregelen er getroffen dienen te worden ontbreken. Deze literatuurstudie probeert een 

antwoord te geven op volgende vragen; ‘Welke pathogenen veroorzaken abortus bij schapen in België’ 

en ‘Op welke manier kan men voorkomen dat er besmetting op een bedrijf optreedt’. Eén parasitaire 

oorzaak, twee bacteriële en drie virale oorzaken worden besproken in deze literatuurstudie. Deze 

kiemen komen voor in België en Noord-Europa (Moening, 1990; Havelaar, 2002; Toussaint et al., 2007; 

Lievaart-Peterson et al., 2012; van den Brom et al., 2012; Verhelst et al., 2014; Yin et al., 2014). 

Wereldwijd is een brede waaier aan infectieuze agentia in staat om abortus te veroorzaken. Givens en 

Marley (2008) hebben 13 oorzaken opgelijst die abortus veroorzaken bij de ooi. Campylobacter spp., 

Chlamydia abortus, Listeria monocytogenes, Brucella spp., Salmonella spp., Coxiella burnetti, Yersinia 

spp. en Anaplasma phagotcytophilum worden ingedeeld als bacteriële oorzaken. Als virale oorzaken 

worden Border disease virus, Blauwtongvirus, Akabane virussen en Cache Valley virus opgesomd. De 

enige vernoemde parasitaire oorzaak is Toxoplasma gondii. Wat de rol is van Neospora caninum bij de 

ooi is nog niet volledig opgehelderd (Howe et al., 2008; Moreno et al., 2012). 

Om te weten welke preventie maatregelen getroffen moeten worden om besmetting van een bedrijf te 

voorkomen, is kennis van de pathogenese van de kiem van belang. Deze wordt telkens kort besproken. 

Welke symptomen gezien kunnen worden bij infectie door een bepaalde kiem, dient geweten te zijn om 

een waarschijnlijkheids- en differentiaaldiagnose op te kunnen stellen. Al zijn weinig symptomen 

pathognomonisch. Het stellen van een correctie diagnose is gewenst en dit liefst zo vroeg mogelijk, 

maar in de helft van de gevallen is het diagnosticeren van het etiologisch agens onmogelijk (van den 

Brom et al., 2012).  
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LITERATUURSTUDIE  

1. FYSIOLOGIE VAN DE DRACHT  

Om embryonale sterfte en abortus bij het schaap ten volle te begrijpen, is een basiskennis vereist van 

de fysiologie van de normale dracht bij kleine herkauwers. Ooien hebben een polyoestrische, 

seizoensgebonden cyclus (Jainudeen et al., 2000; Henderson et al., 2007; Rawlings en Bartlewski, 

2006; Bartlewski et al., 2011). Dit wil zeggen dat ooien meerdere keren in bronst komen gedurende een 

specifieke periode in het jaar.  

Afhankelijk van de geografische lokalisatie, duurt het bronstseizoen van het schaap langer of korter. Zo 

zullen schapen die gehouden worden rond de evenaar, een langer en minder duidelijk begrensd 

bronstseizoen hebben, dan schapen rond de polen (Jainudeen et al., 2000; Henderson et al., 2007; 

Rawlings en Bartlewski, 2006). Dit heeft te maken met fotoperiodiciteit onder invloed van het hormoon 

melatonine dat wordt aangemaakt in de pijnappelklier wanneer het donker is. Melatonine reguleert het 

in gang schieten van de cycliciteit wanneer de dagen beginnen te korten, vermoedelijk door in te werken 

op de mediale basale hypothalamus (Rawlings en Bartlewski, 2006). De lammeren worden geboren in 

het klimatologisch meest gunstige seizoen namelijk de lente (Jainudeen et al., 2000; Henderson et al., 

2007). De lengte van het bronstseizoen wordt naast de daglengte ook beïnvloed door temperatuur, ras, 

voedingstoestand, hoogte en andere omgevingsfactoren (Jainudeen et al., 2000). In de gematigde 

streken speelt hoofdzakelijk de daglengte een rol (Henderson et al., 2007). 

De gemiddelde bronstcyclus bij de ooi duurt 16 tot 17 dagen (Jainudeen et al., 2000; Henderson et al., 

2007; Rawlings en Bartlewski, 2006). De luteale fase duurt ongeveer 13 à 14 dagen, gevolgd door de 

folliculaire fase die ongeveer 3 à 4 dagen duurt (Jainudeen et al., 2000; Henderson et al., 2007). Tijdens 

de luteale fase produceert het corpus luteum progesteron. Wanneer de concentratie progesteron na 14 

dagen daalt, zorgen de oestrogenen, geproduceerd door de rijpende follikels, dat LH aan een verhoogde 

frequentie vrijgegeven wordt uit de hypofyse (Henderson et al., 2007). De stijging van oestrogenen in 

het bloed veroorzaakt twee effecten. Enerzijds de typische bronstgedragingen, zoals het actief op zoek 

gaan naar een ram, er dichtbij blijven, veelvuldig kwispelstaarten en achterom kijken naar de ram 

(Rawlings en Bartlewski, 2006). De ram speelt dus een belangrijke rol in het bronstgedrag van de ooi 

(Jainudeen et al., 2000). Anderzijds induceert de verhoogde oestrogeenspiegel ook een pre-ovulatoire 

LH piek en een verhoogde secretie van FSH uit de hypofyse. Deze pre-ovulatoire LH piek treedt vroeg 

op tijdens de oestrus en wordt 24 uur later gevolgd door de ovulatie. De ovulatie treedt dus op aan het 

einde of kort na de bronst. De endocriene veranderingen gaan finaal leiden tot de maturatie van het 

dominante follikel en de ovulatie. Meerdere follikels kunnen tot ontwikkeling komen en een meervoudige 

ovulatie is geen uitzondering (Henderson et al., 2007). De duur van de bronst of oestrus duurt gemiddeld 

30 tot 36 uur (Rawlings en Bartlewski, 2006).  

De bevruchting vindt plaats in de eileider en pas na 4 à 6 dagen bereikt het embryo in het morulastadium 

de uterus. In de uterus ontwikkelt de morula zich verder tot een blastocyst. Na het uitkippen uit de zona 

pellucida, gaat de blastocyst zich verlengen zodat het contact maakt met de volledige uterushoorn. Deze 

verlenging van de blastocyst, die plaatsvindt rond dag 12, is essentieel voor de productie van interferon-
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tau. Dit hormoon staat in voor de drachtherkenning en implantatie (Henderson et al., 2007; Fthenakis 

et al., 2012). Door de productie van interferon-tau wordt het pulsatiele secretiepatroon van PGF2α door 

het endometrium geïnhibeerd, waardoor het corpus luteum blijft bestaan (Martal et al., 1997; Rawlings 

en Bartlewski, 2006). De drachtduur bij de ooi duurt gemiddeld 147 dagen, variërend afhankelijk van 

het ras. Het corpus luteum is gedurende de volledige dracht essentieel (Jainudeen et al., 2000; Rawlings 

en Bartlewski, 2006). 

Tijdens de ontwikkelen van het embryo, wordt ook de placenta aangelegd. De placenta heeft zowel een 

endocriene als metabole functie en is essentieel voor een succesvolle dracht (Fthenakis et al., 2012). 

Ooien hebben een cotyledonaire epitheliochoriale placenta (Edmondson et al., 2012).  

De prenatale periode kan ingedeeld worden in 3 fasen (Fthenakis et al., 2012). Ten eerste is er de fase 

van bevruchting tot aan dag 12 wanneer de initiële aanhechting van het embryo met het endometrium 

optreedt. De tweede fase is de embryonale periode die eindigt wanneer het embryo zijn karakteristieke 

vorm heeft en de ontwikkeling van organen is afgerond. Dit is ongeveer rond dag 34. De derde fase is 

de foetale periode waarin de foetus gaat groeien (Sjaastad et al., 2010; Fthenakis et al., 2012). 

Wanneer er embryonale sterfte optreedt voor dag 12, komt de ooi weer in oestrus, zonder verdere 

abnormaliteiten (Menzies, 2006a; Martal et al., 1997). Bij verlies van dracht na dag 12, maar voor de 

foetale periode, is er sprake van late embryonale sterfte. De ooi komt vertraagd terug in oestrus. 

Wanneer er sterfte optreedt tijdens de foetale periode, kan er mummificatie optreden of abortus 

(Jainudeen et al., 2000; Fthenakis et al., 2012). Foetale sterfte dient altijd te worden beschouwd als een 

abnormaal proces in tegenstelling tot embryonale sterfte. Embryonale sterfte komt vaak voor en wordt 

aanzien als een beschermingsmechanisme van de natuur om de ongeschikte genotypen te elimineren 

(Fthenakis et al., 2012). De fertilisatiegraad bij kleine herkauwers wordt, net zoals bij runderen, geschat 

rond 90 a 95% (Diskin en Morris, 2008). Er is meer geweten over embryonale sterfte bij het rund dan 

bij het schaap. Volgens een studie van Diskin en Morris bij de ooi, zou 12% van de embryo’s sterven 

wanneer er slechts één ovulatie heeft opgetreden, 18% wanneer 2 ovulaties hebben opgetreden en 

26% wanneer er 3 ovulaties plaatsvonden. 

Wanneer er verlies is van de vrucht na dag 12, kunnen er verschillende klinische verschijnselen zijn. De 

ooi verliest een bloederig vaginaal slijm, zonder dat er een placenta of foetus wordt gevonden. Of de 

ooi, waarvan de dracht bevestigd was met een positieve drachtcontrole, lammert niet op het 

uitgerekende tijdstip. Wanneer uitdrijving van de vrucht plaatsvindt voor dag 142, is de foetus nog niet 

levensvatbaar. Na dag 142 is de foetus levensvatbaar, maar kan een deel van de toom bestaan uit 

doodgeboren, zwakke, stervende of gemummificeerde lammeren Samenvattend zijn er dus 

verschillende abnormaliteiten mogelijk. Of de ooi heeft een dood lam, in dit geval spreekt men van 

abortus. Of er kan een vroeggeboorte optreden, waarbij er een levend, maar te vroeg geboren lam is. 

Ten slotte kan er op het uitgerekende tijdstip ook een zwak lam geboren worden (Menzies, 2011).  

In gezonde kuddes gaat 2% van de ooien zichtbaar aborteren. Wanneer het percentage van 

aborterende ooien stijgt over de 5%, spreekt men van een bedrijfsprobleem. Er is sprake van een 

endemisch probleem wanneer 2 tot 5% van de ooien aborteert (Menzies, 2006a ; Fthenakis et al., 2012).  
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2. PREVALENTIE VAN ABORTUS IN BELGIE 

In België bedraagt het aantal schapen ongeveer 87.000. Per Belgische inwoner wordt ongeveer 2,1 kg 

schapenvlees geconsumeerd per jaar. België is slechts voor 18% zelfvoorzienend. Ter vergelijking, in 

het Verenigd Konikrijk zijn er 16.600.000 schapen (Dyrmundsson, 2006). 

Er is weinig bekend over prevalentiecijfers van abortus bij ooien in België. Volgens 

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) is de oorzaak hiervan gelegen bij de veehouder. De 

veehouder van kleine herkauwers zou in mindere mate reageren om het abortusprotocol op te volgen 

dan een rundveehouder. Dit abortusprotocol is een initiatief van het Federaal Agentschap voor de 

Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Er wordt aangeraden om de dierenarts te contacteren na een 

abortus zodat de correcte stalen genomen kunnen worden. Deze stalen omvatten de vers geaborteerde 

foetus, (stuk) nageboorte met cotyledonen en een staal gestold bloed van het moederdier. Indien er 

geen nageboorte of foetus beschikbaar is, dient er een vaginale swab genomen te worden. De foetus 

wordt onderworpen aan een autopsie, een bacteriologisch en mycologisch onderzoek en PCR testen 

voor Q-koorts antigeen en Toxoplasma antigeen. Indien de foetus typische afwijkingen vertoont wordt 

er ook getest op de aanwezigheid van Schmallenberg- en Blauwtongvirus antigeen met behulp van 

PCR. De nageboorte wordt gekleurd met een Stamp-kleuring en wordt gecontroleerd op Chlamydia 

abortus en Brucellose. Ook het serum van de ooi wordt onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen 

tegen deze laatste twee. Het ophalen van de stalen en bovenvermelde testen worden vergoed door het 

FAVV. Op vraag van de schapenhouder kunnen eventueel bijkomende testen gedaan worden, dit wel 

op zijn kosten.  

 

Figuur 1: Aantal abortusdossiers van kleine herkauwers bij DGZ aangeboden voor onderzoek (uit rapport abortusprotocol 
2014). 
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Waarschijnlijk is de grootste hinderpaal voor de veehouder de kost van de dierenarts. Door het kleine 

aantal ingestuurde schapen-foeti is het moeilijk om correcte uitspraken te doen over de abortusoorzaken 

bij kleine herkauwers in België. In 2014 ontving DGZ in totaal 107 dossiers, waarvan 99 met foetus en 

8 zonder. 66 nageboortes en 105 serumstalen werden onderzocht. Het aantal onderzochte abortussen 

ligt op het niveau van 2013, al is er in de maanden januari en maart een stijging op te merken (FAVV 

en DGZ, 2014).  

Van den Brom et al. (2012) onderzochten gedurende 5 jaar, van 2006 tot 2011, abortusgevallen van 

kleine herkauwers in Nederland. Er werden 282 stalen onderzocht. Een staal werd pas als compleet 

bestempeld, indien zowel de foetus als de placenta werden ingestuurd. In 42,2% van de gevallen kon 

er geen diagnose gesteld worden. In sommige gevallen werd er meer dan één mogelijke oorzaak 

gevonden. 

 

Tabel 1: Incidentie van oorzaken van abortus bij schapen in Nederland van 2006 tot 2011 (uit van de Brom et al., 2012) 
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3. INFECTIEUZE OORZAKEN VAN ABORTUS 

3.1. ABORTUS VEROORZAAKT DOOR PARASIETEN: TOXOPLASMA GONDII 

Etiologie  

Toxoplasma gondii (T. gondii) is een protozoaire parasiet die wereldwijd voorkomt en niet alleen voor 

grote economische verliezen zorgt, maar ook een zeer belangrijke zoönose is (Perry en Randolph, 1999; 

Tenter et al., 2000; Innes et al., 2009). T. gondii is een van de hoofdoorzaken van abortus bij het schaap 

(Dubey, 2009).  

De cyclus bestaat uit twee delen, een aseksuele en een seksuele component. De seksuele component 

kan enkel vervolledigd worden in katachtigen, de aseksuele component kan doorgaan in eender welk 

warmbloedig dier (Buxton en Rodger, 2007). Naïeve katten die weefsel eten dat gecontamineerd is met 

cysten van T. gondii, gaan een subklinische infectie doormaken. De excretie van oöcysten in de feces 

start ongeveer een week nadat katten besmet weefsel gegeten hebben en er worden dan 2 tot 3 weken 

tot 100 miljoen oöcysten uitgescheiden, afhankelijk van de immuunstatus van de kat, de infectiedosis 

en besmettingsbron. Zo worden er minder oöcysten uitgescheiden wanneer de kat gesporuleerde 

oöcysten heeft opgenomen (Buxton en Rodger, 2007; Menzies, 2006a; Innes et al., 2009; Verhelst et 

al., 2014). Het duurt ongeveer 4 dagen eer de oöcysten gesporuleerd zijn in de buitenwereld en ze 

infectieus zijn (Menzies, 2006a). De gesporuleerde oöcysten kunnen tot 18 maand infectieus blijven 

afhankelijk van temperatuur en relatieve luchtvochtigheid (Tenter et al., 2000; Dubey, 2009; Menzies, 

2011; Verhelst et al., 2014). Oöcysten van T. gondii komen volgens een studie van Dabritz et al. (2007) 

wijdverspreid voor in de omgeving. 

Pathogenese 

Ooien kunnen geïnfecteerd worden wanneer ze gesporuleerde oöcysten opnemen, bijvoorbeeld door 

opname van besmet drinkwater, besmet voedsel of door te grazen op een besmette weide (Buxton en 

Rodger, 2007; Menzies, 2011). Een andere besmettingsweg is de verticale transmissie van moederdier 

naar foetus wanneer een drachtige, naïeve ooi een acute infectie doormaakt. Dit noemt men een 

exogene transplacentaire transmissie. De foetus wordt besmet via de trofoblastcellen van de placenta, 

14 dagen nadat de ooi gesporuleerde oöcysten heeft opgenomen vanuit de omgeving (Buxton en 

Rodger, 2007; Innes et al., 2009; Menzies, 2011). Endogene transplacentaire transmissie bij een 

persistent geïnfecteerde ooi, gaat zelden voorkomen, al bestaat de noodzaak om dit verder en 

nauwkeuriger te onderzoeken (Buxton et al., 2006; Innes et al., 2009; Menzies, 2011).  

Symptomen 

De gevolgen van infectie voor de foetus zijn afhankelijk van het stadium van de dracht. Wanneer infectie 

met T. gondii plaatsvindt voor dag 60-80 van de dracht, treedt er embryonale of vroeg-foetale sterfte op, 

gevolgd door resorptie of door uitdrijven van kleine vruchten die zelden opgemerkt worden. Het foetale 

immuunsysteem in het vroege drachtstadium is namelijk nog relatief immatuur. Wanneer infectie in een 

later stadium plaats vindt, rond dag 110-115, treedt er abortus op, met eventuele mummificatie of 

maceratie van de vrucht. Wanneer infectie nog later plaatsvindt, worden er congenitaal besmette 
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lammeren geboren die immuun zijn en klinisch normaal, of zwakke lammeren (Menzies, 2006a; Innes 

et al., 2009; Fthenakis et al., 2015). De geboorte van klinisch normale lammeren die geïnfecteerd zijn, 

wijst op een primaire besmetting van de moeder tijdens het laatste trimester van de dracht of eventueel 

een heropflakkering van een endogene infectie (Trees en Williams, 2005). 

Het optreden van abortus door infectie met T. gondii varieert van 5% tot 100% van de drachtige ooien 

(Menzies, 2011). Vaak zitten er zwakgeborene, normale en gemummificeerde lammeren in eenzelfde 

toom (Innes et al., 2009).  

Rammen die geïnfecteerd zijn met Toxoplasma gondii, produceren een kleiner volume ejaculaat dan 

gezonde dieren (Lopes et al., 2009). Ook toonde een studie van de Moraes et al. (2010) aan dat 

wanneer semen experimenteel besmet werd met T. gondii er transmissie naar de ooi mogelijk was. Via 

PCR en bio-assay werd aangetoond dat T. gondii terug gevonden kon worden in de testikels, de 

epididymis, de zaadblaasjes en de prostaat bij experimenteel geïnfecteerde rammen. Hieruit zou er 

geconcludeerd kunnen worden dat er een bijkomende infectieroute is, echter dient er meer onderzoek 

te gebeuren om de seksuele transmissie van T. gondii te bevestigen (Lopes et al., 2009).  

Diagnose 

T. gondii veroorzaakt zones van coagulatienecrose in de placentale cotyledonen (Fthenakis et al., 

2015). Dit is macroscopisch zichtbaar als kleine witte zones van necrose en calcificatie terug te vinden 

(Menzies, 2011). Naast de suggestieve letsels op de placenta, kan de diagnose ook gesteld worden 

door Toxoplasma gondii antigenen aan te tonen in placenta en foetus. Histopathologisch onderzoek is 

vaak moeilijk omwille van de staat van ontbinding waarin het weefsel zich bevindt, daarom wordt er 

vooral immunohistochemie en PCR toegepast. Ook serologisch onderzoek kan gedaan worden, waarbij 

men gebruikt maakt van een immunofluorescentie test, een ELISA of een agglutinatie test (Menzies, 

2006a). Schapen blijven levenslang geïnfecteerd en ontwikkelen immuniteit tegen T. gondii waardoor 

het onwaarschijnlijk is dat ze meerdere keren na elkaar aborteren. Daarom is serologie niet sluitend om 

te concluderen dat T. gondii aan de basis ligt van de abortus (Buxton et al., 2006; Innes et al., 2009). 

Preventie 

Ooien die reeds een infectie hebben doorgemaakt voor de dracht, gaan zelden aborteren indien ze een 

herinfectie doormaken (Menzies, 2011). Daarom is het nuttig om preventief te vaccineren, maar dit 

vaccin (Ovillis® Toxovax) is niet voorhanden in België (Innes et al., 2009; Menzies, 2011, 2012). Dit 

gemodificeerd levend vaccin moet toegediend worden aan de ooien min. 21 dagen voor de dekking. 

Aan vrouwelijke lammetjes kan het vaccin gegeven worden vanaf een leeftijd van 5 maanden. Een 

boostervaccinatie om de 2 jaar wordt aangeraden (Menzies, 2011, 2012). Het vaccin biedt een goede 

bescherming gedurende 18 maanden. Omdat het om een geattentueerd vaccin gaat, kan dit vaccin niet 

gegeven worden aan drachtige ooien (Fthenakis et al., 2012). Ook moet men opletten wanneer het 

vaccin gebruikt wordt, aangezien het om een zoönotisch agens gaat (Menzies, 2012). Wanneer 

Toxoplasma gondii aangetroffen wordt, kan er weinig gedaan worden om meerdere abortussen te 

vermijden. Studies hebben aangetoond dat er een afname is in het aantal abortussen, wanneer er 

gedurende de dracht dagelijks 16,8 mg monensin wordt gemengd in het voeder per dier (Buxton et al, 
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1988). Monensin is in België niet geregistreerd voor het schaap (Anoniem, 2016a). In het Verenigd 

Koninkrijk kan men in plaats van monensin ook decoquinate gebruiken. De dosis is dagelijks 2mg per 

kilogram lichaamsgewicht en de toediening dient gestart te worden ten laatste 14 dagen voor de partus 

(Buxton et al, 1996). Het is belangrijk om de ooien die geaborteerd hebben af te zonderen van de rest 

van de drachtige kudde. Een andere belangrijke, maar moeilijk in praktijk uit te voeren maatregel is om 

het contact met katten-feces te vermijden (Menzies, 2011).  

Prevalentie 

Slechts weinig studies zijn gedaan om de prevalentie van Toxoplasma gondii bij gedomesticeerde 

schapen in België te onderzoeken. Volgens een studie van Opsteegh et al. (2010), is de globale 

prevalentie in Nederland 27,8%. De prevalentie in Frankrijk ligt veel hoger, namelijk 65,6% (Dumètre et 

al., 2006). Uit het onderzoek in België blijkt dat de prevalentie, bij de gedomesticeerde schapen, 87,4% 

bedraagt (Verhelst et al., 2014). Binnen België zijn er grote regioverschillen, wat verklaard kan worden 

vanuit de kennis van de cyclus van T. gondii. Afhankelijk van de vochtigheidsgraad en temperatuur 

kunnen oöcysten tot 18 maanden overleven en infectieus blijven en op die manier de bodem besmetten. 

De prevalentie hangt dus af van de besmettingsgraad van oöcysten op de weide (Luptakova et al., 

2015). Wat er precies voor zorgt dat in bepaalde regio’s er meer besmetting is van de bodem dan andere 

is niet volledig opgehelderd (Verhelst et al., 2014).  

3.2. ABORTUS VEROOZAAKT DOOR BACTERIEN  

3.2.1. Chlamydia abortus  

Etiologie 

Chlamydia abortus is wereldwijd een van de belangrijkste oorzaken van reproductiestoornissen bij 

schapen. Enkel in Australië en Nieuw-Zeeland komt de kiem nagenoeg niet voor (Aitken en Longbottom, 

2007; Menzies, 2011; Longbottom et al., 2013; Yin et al., 2014).  

Uitbraken van C. abortus zijn beter bekend 

onder de naam “enzoötische abortus bij 

ooien”, afgekort als EAE (enzootic abortion 

of ewes) of onder de naam “oviene 

enzoötische abortus”, afgekort OEA (ovine 

enzootic abortion) (Longbottom en Coulter, 

2003; Aitken en Longbottom, 2007; 

Edmondson et al., 2012). Chlamydiae zijn 

obligaat intracellulaire, gram negatieve 

kiemen. De levenscyclus bestaat uit twee 

fasen, een replicatiefase die obligaat 

intracellulair verloopt en een extracellulaire 

infectieuze fase (Longbottom en Coulter, 

2003; Edmondson et al., 2012). Tijdens de 

replicatiefase treft men intracellulair de 

Figuur 2: schematisch voorstelling van de ontwikkelingscyclus van 
Chlamydia (uit Longbottom en Coulter, 2003). 
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reticulaire lichaampjes aan. Ze zijn metabool actief, maar niet infectieus. Vermeerdering gebeurt door 

tweedeling en 24u later, reorganiseren de reticulaire lichaampjes tot elementaire lichaampjes. Via 

cellyse komen de elementaire lichaampjes extracellulair terecht en infecteren ze andere cellen 

(Longbottom en Coulter, 2003).  

Pathogenese 

Transmissie van C. abortus kan op verschillende manieren plaatsvinden. Enorme hoeveelheden C. 

abortus worden uitgescheiden tijdens het lammeren of tijdens de abortus. De grootste besmettingsweg 

is via oronasaal contact met de placenta, vaginale uitvloei, geaborteerde foeti of besmette neonati. Ook 

besmetting vanuit de omgeving en het opnemen van besmet drinkwater en/of besmet voeder kan 

aanleiding geven tot infectie (Longbottom en Coulter, 2003; Aitken en Longbottom, 2007; Menzies, 

2006a, 2011; Edmondson et al., 2012). Venerische transmissie zou ook een rol kunnen spelen in de 

besmetting, aangezien C.abortus geïsoleerd kon worden uit het sperma van geïnfecteerde rammen, 

maar deze mogelijkheid dient nog nader onderzocht te worden (Longbottom en Coulter, 2003; Teankum 

et al., 2007). 

De kiem komt het lichaam binnen via de tonsillen en blijft dan latent aanwezig in het lichaam. In welke 

cellen de kiem latent aanwezig is, is onbekend. Via hematogene verspreiding kan vanaf 85 - 90 dagen 

dracht C. abortus terug gevonden worden ter hoogte van het trofoblast van de cotyledonen. Pas vanaf 

dag 115 begint de kiem massaal te vermeerderen, wat aanleiding geeft tot necrose van de cotyledonen. 

Hierdoor komt de normale uitwisseling van voedingsstoffen en zuurstof naar de foetus in het gedrang, 

wat resulteert in vertraagde groei, hypoxie en foetale sterfte. Hoofdzakelijk gaat C. abortus de placenta 

infecteren, maar ook de foetus kan geïnfecteerd worden. Niet alle placentomen worden geïnfecteerd en 

de ernst van inflammatie en necrose is dan ook variabel. Tot 3 weken na de abortus blijft de ooi enorme 

hoeveelheden C. abortus uitscheiden. Wanneer een niet drachtige ooi geïnfecteerd wordt of een ooi 

wordt pas laat in de dracht geïnfecteerd, treedt pas het volgende jaar abortus op (Longbottom en 

Coulter, 2003; Aitken en Longbottom, 2007; Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012).  

Symptomen 

Meestal treedt abortus pas laat in de dracht op. Uitzonderlijk zal een ooi voor dag 100 verwerpen, met 

foetale sterfte en resorptie tot gevolg (Menzies, 2006a). Duidelijke voorafgaande symptomen zijn er niet, 

totdat 2 tot 3 weken voor de verwachte lammerdatum een aantal dode lammeren gevonden worden 

(Longbottom en Coulter, 2003). Deze geaborteerde lammeren kunnen hetzij normaal zijn, hetzij een 

bepaalde graad van oedeem vertonen waardoor ze een zogenaamde “pot-bellie” hebben. Meestal zijn 

de lammeren in verse staat, wat erop wijst dat ze recent gestorven zijn (Longbottom en Coulter, 2003; 

Aitken en Longbottom, 2007). Wanneer er foetale sterfte is opgetreden en de foeti toch nog enkele 

dagen in de uterus blijven zitten alvorens ze worden uitgedreven, kan er zich autolyse voordoen 

(Edmondson et al., 2012). Eventueel kan er ongeveer 48u voor de abortus bloederige vaginale uitvloei 

zichtbaar zijn en treden er gedragsveranderingen op (Longbottom en Coulter, 2003).  
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Bij nauwkeurige individuele monitorring kunnen ook symptomen zoals een voorbijgaande pneumonie, 

hepatitis, koorts en anorexie opgemerkt worden (Longbottom en Coulter, 2003; Aitken en Longbottom, 

2007; Edmondson et al., 2012).  

De placenta is necrotisch en verdikt met een roodgele kleur met aantasting van zowel de cotyledonen 

en intercotyledonaire ruimtes. Tot 10 dagen na de abortus, kan er een vuilachtig, geïnfecteerd, rozig 

exsudaat uit de vagina komen (Longbottom en Coulter, 2003; Menzies, 2006a; van den Brom et al., 

2012). 

Diagnose 

De letsels die teruggevonden kunnen worden op de placenta zijn typisch, doch niet diagnostisch 

(Menzies, 2006a). De diagnose kan snel gesteld worden door het aantonen van elementaire 

lichaampjes in een uitstrijkje gemaakt van cotyledonen of uteriene uitvloei. Dit uitstrijkje kan gekleurd 

worden met een Giminez kleuring of een Ziehl-Neelsen kleuring (Menzies, 2006a; Edmondson et al., 

2012). Wanneer cytologie positief is, moet er differentiaal diagnostisch gedacht worden aan Coxiella 

burnettii. Door gebruik te maken van serologie, kunnen de kiemen van elkaar onderscheiden worden 

(Menzies, 2006a; Aitken en Longbottom, 2007). Een andere manier om de diagnose te stellen is een 

afdrukpreparaat van de cotyledonen onderzoeken met fluorescente antilichaam technieken. Een 

definitieve diagnose kan gesteld worden op basis van een positieve cultuur of PCR analyse van een 

verse placenta, maaginhoud of foetaal weefsel. Omdat vaak enkel de placenta wordt aangetast door C. 

abortus kunnen vals negatieven resultaten bekomen worden, wanneer men de placenta niet onderzoekt 

(Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012; van den Brom, 2012).  

Ooien gaan een significante stijging vertonen van antilichamen nadat ze geaborteerd hebben. Gepaarde 

sera, met 2 tot 3 weken tussen of de aanwezigheid van antilichamen in foetaal serum kunnen ook 

bijdragen tot het stellen van een diagnose (Longbottom en Coulter, 2003; Edmondson et al., 2012). Er 

bestaan ook verschillende ELISA testen en complement fixatie testen, maar hier moet altijd rekening 

gehouden worden met mogelijk vals negatieve resultaten door de kruisreactie met antigenen van 

Chlamydia pecorum (Menzies, 2006a; Pospischil, 2006; Edmondson et al., 2012). De huidige 

diagnosemethodes zijn niet in staat om latente infecties op te sporen voor de partus (Longbottom et al., 

2013).  

Preventie 

Het verloop van enzoötsiche abortus infectie op een bedrijf is afhankelijk van de immuniteitsstatus. Op 

een bedrijf dat vrij is van C. abortus, veroorzaakt een uitbraak in het eerste jaar slechts een klein aantal 

abortussen. Het volgende seizoen verwerpt minstens 30% van de ooien, men spreekt van een 

abortusstorm. Tot slot evolueert de situatie naar een stabiele toestand, vooral de jongere ooien raken 

geïnfecteerd. Meestal zijn het ooien die voor de tweede keer zouden lammeren. Zij zijn besmet geraakt 

in hun eerste jaar. Zonder verdere controle maatregelen, gaat jaarlijks ongeveer 5 tot 10% van de ooien 

verwerpen (Longbottom en Coulter, 2003; Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012). C. abortus wordt 

meestal binnengebracht in een bedrijf wanneer oude dieren vervangen worden door nieuwe 

geïnfecteerde dieren van buitenaf (Longbottom en Coulter, 2003). De prevalentie van enzoötische 
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abortus is significant hoger in grotere kuddes. In Engeland is de prevalentie 9,4% in kuddes met minder 

dan 150 dieren en 47,6% in kuddes met meer dan 150 dieren (Longbottom et al., 2013). Preventie richt 

zich dus enerzijds op het niet binnen brengen van geïnfecteerde dieren, maar er moet ook aandacht 

besteedt worden aan diagnostische screening, antibioticagebruik en vaccinatie om de ziekte te 

controleren (Longbottom et al., 2013). 

Er zijn zowel levende als dode vaccins voor handen, die profylactisch gebruikt dienen te worden 

(Longbottom et al., 2013). In Europa zijn de levende vaccins te gebruiken, in Noord-Amerika wordt er 

gebruik gemaakt van de geïnactiveerde. Het geïnactiveerde vaccin (Mydiavic, Novartis) moet 

intramusculair of subcutaan toegediend worden 8 weken voor het dekseizoen van start gaat. Een 

boostervaccinatie is aangewezen 4 weken later. Alhoewel klinische studies aangetoond hebben dat er 

een bescherming zou zijn van minstens 3 jaar, wordt een jaarlijkse herhaling van de vaccinatie 

aangeraden (Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012; Longbottom et al., 2013). Het gebruik van 

geïnactiveerde vaccins verhindert niet dat er tijdens het lammeren C. abortus wordt uitgescheiden 

(Menzies, 2006a, 2012). Vaccinatie helpt ter preventie van abortus, maar kan de infectie niet elimineren. 

Daarom mag het vaccin niet als 100% effectief beschouwd worden (Edmondson et al., 2012). De 

levende vaccins (Enzovax, MSD Animal Health; Cevac Chlamydia, Ceva Animal Health), die toegestaan 

zijn in Europa, moeten minstens 4 weken voor de dekking toegediend worden. De ooilammeren kunnen 

op een leeftijd van 5 maanden gevaccineerd worden. Als om de 3 à 4 jaar bij elke ooi het vaccin herhaald 

wordt en alle nieuwe schapen gevaccineerd worden, is er een significante daling van abortussen in 

endemisch besmette kuddes (Menzies, 2011, 2012; Edmondson et al., 2012). Tijdens diagnostische 

screenings kunnen gevaccineerde dieren een vals positief resultaat geven, omdat het vaccin een 

antistoffenrespons induceert. De levende vaccins zijn niet effectief indien de ooi simultaan behandeld 

wordt met antibiotica (Longbottom et al., 2013).  

Ooien die geaborteerd hebben dienen minstens 3 weken verwijderd te worden uit de kudde. Placenta 

en foeti van een geaborteerde ooi die niet gebruikt worden om de diagnose te stellen, moeten verbrand 

of begraven worden, net zoals de stalbedding. Ook moet men oppassen dat er geen water of voedsel 

besmet raakt door contact met het besmette geaborteerde materiaal (Longbottom en Coulter, 2003; 

Edmondson et al., 2012). Als controlemaatregel kan men opteren om ooien die geaborteerd hebben af 

te voeren. Deze ooien hebben immuniteit opgebouwd en gaan normaal niet meer aborteren, maar ze 

kunnen wel nog andere dieren besmetten. De immuniteitsopbouw kan bij sommige dieren ook 

onvolledig zijn (Longbottom en Coulter, 2003). Bij het vervangen van afgevoerde ooien, moet men 

oppassen dat er geen ooi uit een endemisch besmette kudde in een naïeve kudde terecht komt 

(Edmondson et al., 2012).  

Als er abortus uitbraken zijn op het bedrijf kan er getracht worden om de schade te beperken door alle 

ooien van de kudde te behandelen met tetracyclines. Controle tijdens een abortusstorm is meestal niet 

succesvol omdat de incubatietijd van de ziekte lang is (60-100 dagen), de schade aan de placenta 

ernstig is en er al een lange periode van foetale stress voorafgegaan is eer de eerste abortussen 

zichtbaar worden (Menzies, 2011). Het protocol is afhankelijk van het gebruiksdoel van de ooi, met 

name vlees- of melkschapen. Het basis idee van de behandeling met tetracyclines is om de 



13 
 

vermeerdering van de kiem tegen te gaan. Eradicatie van de kiem is onmogelijk en schade die al is 

opgetreden gaat ook niet meer herstellen (Longbottom en Coulter, 2003; Menzies, 2011; Edmondson 

et al., 2012).  

Prevalentie 

In 2014 is er een studie verschenen van Yin et al., over de prevalentie van C. abortus bij schapen in 

België. Van negen verschillende regio’s in België, werden er 958 serumstalen van schapen getest, 

verspreid over 95 kuddes. De hoogste prevalentie werd gevonden in Limburg (4,05%). Antwerpen, 

Brabant en Luik waren negatief. De andere vijf regio’s (Henegouwen, Luxemburg, Namen, Oost – en 

West – Vlaanderen) hadden een lage prevalentie, variërend van 0,24% tot 2,74%. De prevalentie op 

kudde niveau bedroeg 6,15%. Er werd geconcludeerd dat de prevalentie hoger lag bij kleinere kuddes 

(minder dan 50 dieren), wat tegenstrijdig is met de resultaten vanuit Engeland (Longbottom et al., 2013). 

Infectie van mensen met C. abortus is eerder zeldzaam, toch moeten vooral zwangere vrouwen opletten 

omdat C. abortus de placenta kan koloniseren. Zwangere vrouwen die geïnfecteerd worden in het eerste 

trimester van de zwangerschap, gaan spontaan aborteren. Wanneer de infectie later optreedt, kan er 

doodgeboorte of vroeggeboorte voorkomen. Dit symptomenbeeld volgt na een ‘griepperiode’ van enkele 

dagen. Nierfalen, gestoorde leverfunctie en diffuse intravasculaire stolling met zelfs de dood tot gevolg, 

zijn typische symptomen die veroorzaakt worden door een infectie met C. abortus bij de zwangere vrouw 

(Longbottom en Coulter, 2003; Longbottom en Livingstone, 2006). 

3.2.2. Campylobacter spp. 

Etiologie 

In onze streken kunnen twee soorten Campylobacter species een infectie veroorzaken, Campylobacter 

jejuni en Campylobacter fetus subspecies fetus. Vaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de 

twee soorten en spreekt men kortweg over campylobacteriosis. Vroeger werd er ook gesproken van 

Vibriosis (Gilmour, 1991; Edmondson et al., 2012). Campylobacter jejuni en Campylobacter fetus 

subspecies fetus zijn gram negatieve, microaërofiele staafjes met zoönotisch potentieel. Het is een 

wereldwijde verwekker van abortus bij schapen (Gilmour, 1991; Menzies, 2006a; Edmondson et al., 

2012). C. jejuni veroorzaakt hoofdzakelijk af en toe eens een abortus, terwijl C. fetus eerder de 

veroorzaker is van de abortusstormen (Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012). C. fetus subsp. fetus 

is een normale darmbewoner van schapen en koeien. Campylobacter jejuni wordt eveneens geïsoleerd 

in feces van gezonde schapen. Beiden kunnen echter abortus veroorzaken (Edmondson et al., 2012; 

Menzies, 2012). 

Pathogenese 

Transmissie van Campylobacter gebeurt hoofdzakelijk oraal. Schapen die drager zijn van de kiem t.h.v. 

de darmen en/of de galblaas kunnen deze uitscheiden via de feces (Gilmour, 1991; Menzies, 2006a). 

De uitscheiding van de kiem via de feces is meestal intermitterend en wordt beïnvloed door 

verschillende factoren. Zo zouden geboorte van lammeren, spenen, het veranderen van weide, het 

verplaatsen naar buiten en transport de uitscheiding van Campylobacter bevorderen. De drachttijd, een 
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dieet van kuilvoer en hooi en op stal staan, zouden de uitscheiding dan weer net reduceren (Havelaar, 

2002). Honden en vogels kunnen bijdragen aan de verspreiding tussen kuddes. Besmetting kan ook 

plaatsvinden nadat ooien besmet voeder en/of drinkwater hebben opgenomen, omdat het voeder of 

water in contact is gekomen met geaborteerde foeti, placenta en/of vaginale uitvloei. De intestinale 

infectie die meestal asymptomatisch verloopt, kan evolueren tot een klinische infectie met diarree, 

bacteriemie en abortus. Welke factoren bijdragen aan deze evolutie is onbekend. De incubatietijd 

varieert van 8 tot 60 dagen (Gilmour, 1991; Mearns, 2007; Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012).  

Er treedt arteriolitis en thrombose op in de placentomen, waardoor cotyledonen gemakkelijk loskomen 

van de karunkels. De oorzaak van de abortus is dus een ernstige placentitis (Gilmour, 1991). 

Symptomen 

Verschillende scenario’s zijn mogelijk. Abortus treedt op vanaf de tweede helft van de dracht, meestal 

tijdens het 3de trimester. De lammeren worden ongeveer 3 dagen na de foetale sterfte uitgedreven 

samen met de placenta. Er is amper tot geen autolyse. Wanneer de infectie ongeveer 2 weken voor de 

uitgerekende lammerdatum optreedt, kunnen de lammeren doodgeboren worden of worden er zwakke 

lammeren met een geringe kans op overleving op de wereld gezet (Gilmour, 1991; Menzies, 2006a; 

Edmondson et al., 2012).  

De placenta is oedemateus met necrotische zones, wat de cotyledonen een gespikkeld uitzicht verleent. 

De foeti kunnen eveneens oedeem vertonen al dan niet in combinatie met pleuritis, hepatitis en 

peritonitis. De necrotische zones die aangetroffen kunnen worden op de lever van de geaborteerde 

lammeren worden ‘gray targets’ genoemd (Hedstrom et al., 1987; Sahin et al., 2008; Edmondson et al., 

2012). 

Diagnose 

De definitieve diagnose kan gesteld worden door isolatie van de kiem, wat echter speciale technieken 

vereist. Isolatie gebeurt bij voorkeur op stalen genomen van de foetale long, lebmaag inhoud, placenta 

en vaginale uitvloei (Edmondson et al., 2012). Er wordt aangeraden om de cultuur te testen op 

antibiotica gevoeligheid. Levende bacteriën kunnen eventueel gezien worden in lebmaaginhoud die 

onderzocht wordt met behulp van een donkerveld of contrast microscoop (Menzies, 2006a; Edmondson 

et al., 2012).  

Preventie 

Wanneer er een uitbraak is van Campylobacter, kan 70% tot 90% van de drachtige ooien aborteren. In 

kuddes waar de kiem endemisch voorkomt, aborteert gemiddeld 10 tot 20% (Menzies, 2006a; 

Edmondson et al., 2012).  

Er is geen kruisimmuniteit tussen de verschillende Campylobacter species, vandaar dat er een 

combinatie vaccin bestaat dat beide species bevat. Het is een dood vaccin dat best voor het kweken de 

eerste maal gegeven wordt, gevolgd door een booster vaccinatie zo’n 2 tot 3 maanden later. Jaarlijkse 

herhaling vlak voor of vlak na het kweekseizoen wordt aangeraden (Edmondson et al., 2012). Vaak blijkt 
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het vaccin niet effectief te zijn. Dit kan zijn omdat het vaccin niet de juiste serotypes bevat (Menzies, 

2006a, 2012). Naast de commerciële vaccins bestaat er ook de mogelijkheid om een serotype specifiek 

autovaccin te laten ontwikkelen (Edmondson et al., 2012).  

De transmissie gebeurt oraal, vandaar dat hygiënemaatregelen van essentieel belang zijn. Deze 

maatregelen zijn: het vermijden van contaminatie van het voeder en placenta’s verwijderen zodat ze 

niet worden opgegeten door andere dieren. Het afzonderen van ooien die geaborteerd hebben is ook 

aan te raden (Edmondson et al., 2012). Besmetting van schapen tegen gaan is dikwijls onmogelijk. 

Zeker in de landen waar schapen extensief gehouden worden en jaarlijks een seizoen doorbrengen op 

de weide. Campylobacter komt namelijk voor in de omgeving. De uitscheiding van Campylobacter in de 

feces kan door een aantal factoren beïnvloed worden, zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan het 

rantsoen (Havelaar, 2002). 

Omwille van het zoönotisch potentieel is hygiëne ook van primordiaal belang in het slachthuis. Schapen 

die erg bevuild zijn, houden een risico in om via de wol het karkas te besmetten. Daarom wordt 

aangeraden om de schapen voor het transport zo proper mogelijk te maken. De dieren wassen en de 

hokken proper leggen in afwachting van vervoer naar het slachthuis bijvoorbeeld. Zo probeert men de 

transmissie naar de mens zo goed als mogelijk te beperken (Havelaar, 2002).  

Als er een abortus-uitbraak plaatsvindt op het bedrijf kan de grootte van de abortusstorm dikwijls beperkt 

worden door de andere dieren te behandelen met antibiotica. Vooral tetracyclines worden aangewend 

om de incidentie te reduceren (Menzies, 2011; Edmondson et al., 2012). Volgens een onderzoek van 

Sahin et al. (2008) in de Verenigde Staten, bleek echter dat een groot aantal serotypes resistent bleken 

te zijn aan oxytetracycline. Alle bemonsterde serotypes waren resistent voor ceftiofur en 50% vertoonde 

resistentie tegen penicilline. De meeste serotypes waren wel gevoelig voor tilmicosine, tulathromycine, 

florfenicol en enrofloxacine.  

3.3. ABORTUS VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN  

Virale oorzaken zouden volgens van den Brom et al. (2012), een ondergeschikte rol spelen in het 

veroorzaken van abortus bij het schaap.  

3.3.1. Schmallenberg virus  

Etiologie  

Het Schmallenbergvirus (SBV) behoort tot het genus Orthobunyavirus van de familie van de 

Bunyavridae. Het virus maakt deel uit van de Simbu serogroep en is dus nauw verwant aan het 

akabanevirus, ainovirus en shamondavirus. Deze 3 virussen waren al bekend bij de herkauwers, maar 

kwamen niet voor in Noord-Europa. Pas in 2011 werd voor het eerst het Schmallenbergvirus ontdekt, 

eerst in Duitsland en dan in andere landen van Noord-Europa. Schmallenbergvirus wordt overgedragen 

door vectoren, zoals Culicoïdes (Hoffmann et al., 2012; Lievaart-Peterson et al., 2012; Goffredo et al., 

2013).  
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Pathogenese  

Insecten vervullen een essentiële rol als vector voor het verspreiden van het virus. Culicoïdes en andere 

muggen vertonen een seizoensgebonden activiteit. Hieruit kan geconcludeerd worden dat klinische 

gevallen van SBV-infectie voorkomen in specifieke periodes van het jaar, meestal kort nadat de 

vectoractiviteit op zijn hoogst was (Lievaart-Peterson et al., 2012). 

Net zoals bij runderen is er een viremie die van korte duur is (Wernike et al., 2013). Schmallenbergvirus 

is bij herkauwers in staat om doorheen de placenta te migreren en op die manier de foetus te besmetten. 

Als een naïeve ooi vroeg in de dracht geïnfecteerd wordt, stijgt het aantal embryonale sterfgevallen. 

Meerdere ooien komen terug in oestrus en een groot deel van de ooien geraakt niet drachtig. Wanneer 

infectie ongeveer tussen dag 25 – 50 van de dracht optreedt, kan er aantasting zijn van het centrale 

zenuwstelsel bij het embryo met de daarmee gepaard gaande neurologische en neuromusculaire 

aandoeningen. Na dag 50 zou een infectie van het embryo geen aanleiding meer geven tot 

misvormingen. Na dag 76 zijn de embryo’s immunocompetent en maken ze antilichamen aan, waardoor 

ze geen tekenen van infectie vertonen wanneer ze geboren worden (Lievaart-Peeterson et al., 2012).  

 

Figuur 3: Globale geografische spreiding van Akabane-, Aino-, Shamonda- en Schmallenbergvirus (uit Lievaart-Peterson et al., 2012) 
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Symptomen  

Een volwassen schaap vertoont zelden duidelijke symptomen op het moment van infectie. Milde diarree, 

gedaalde activiteit, meer ooien die terug in oestrus kwamen en minder drachtige dieren konden 

opgemerkt worden. Deze symptomen kunnen echter ook toegeschreven worden aan dieetwijzigingen, 

weerveranderingen en onderliggende parasitaire infecties (Lievaart-Peterson et al., 2012). Volgens de 

resultaten van een experimentele infectie van SBV naïeve schapen door Wernike et al. (2013), 

veranderde het welzijn en de eetlust van de geïnfecteerde dieren niet en bleef de lichaamstemperatuur 

binnen de fysiologisch grenzen.  

De gevolgen zijn het grootst indien drachtige naïeve ooien besmet worden. De lammeren kunnen zwak 

zijn en moeite hebben om te staan en te zuigen, ze zijn blind of slechtziend en kunnen zich moeilijk 

oriënteren en de dreigreflex is vertraagd tot afwezig. Andere mogelijkheden zijn dat de lammeren 

atactisch of tetanisch zijn, parese vertonen, zwembewegingen maken, cirkelgang hebben. Al deze 

symptomen kunnen ook gecombineerd voorkomen. Abnormale en normale lammeren kunnen samen 

voorkomen in éénzelfde toom en zowel mannelijke als vrouwelijke lammeren werden aangetast. 

Macroscopisch duidelijke misvormingen zoals arthrogrypose, torticollis, scoliose en kyphose en 

brachygnatia inferior werden gezien. Ook hypoplasie van cerebrum, cerebellum en het ruggenmerg 

werden beschreven, al dan niet in combinatie met misvormingen aan het hoofd. Door de vele mogelijke 

misvormingen werd er dystocie vastgesteld in ongeveer 65% van de gevallen (Lievaart-Peterson et al., 

2012).  

Diagnose  

Met behulp van RT-qPCR (real-time-Reverse-Transcriptase-Polymerase Chain Reaction) kan de 

aanwezigheid van SBV in het bloed aangetoond worden. Deze test spoort het L-segment van het viraal 

genoom op. Tegenwoordig is er ook een test ontwikkeld die het S-segment opspoort. Duitsland en 

Nederland werken samen om een Schmallenbergvirus-antilichamen ELISA test te ontwikkelen 

(Hoffmann et al., 2012; Lievaart-Peterson et al., 2012). 

Preventie  

Vectorcontrole zou eventueel kunnen bijdragen, maar de vraag is of insecticide behandelingen 

voldoende zijn om de gastheer te beschermen. Om een primaire infectie tijdens de dracht te voorkomen 

is er een vaccin ontwikkeld, Bovilis SBV, dat in het Verenigd Konikrijk voorhanden is  (Lievaart-Peterson 

et al., 2012; Anoniem, 2013; Wernike et al., 2013) Bunyaviridae zijn virussen met een envelop, dit wil 

zeggen dat ze gevoelig zijn voor de meeste desinfectantia zoals chloorhexidine, hypochloriet en alcohol 

(Lievaart-Peterson et al., 2012).  

SBV heeft zoönotisch potentieel en is dus een mogelijk risico voor de volksgezondheid. Gezien de 

nauwe verwantschap met het Shamonda virus en het ontbreken van aangiftes van klinische tekenen, 

wordt het risico voor de mens, laag tot te verwaarlozen ingeschat (Hoffmann et al., 2012; Lievaart-

Peterson et al., 2012).  
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Schmallenbergvirus werd snel gediagnosticeerd door een goede internationale samenwerking. Gezien 

de klimaatveranderingen en de toegenomen globalisatie dient men zich voor te bereiden op andere 

‘exotische’ vector-gerelateerde infecties (Tarlinton et al., 2012).  

3.3.2. Blauwtongvirus  

Etiologie  

Blauwtong wordt veroorzaakt door een orbivirus dat behoort tot de familie Reoviridae. Het 

Blauwtongvirus bevat meer dan 24 serotypen (Toussaint et al., 2007; van der Sluijs et al., 2011; 

Edmondson et al., 2012). Er zijn minstens 5 serotypen beschreven met de mogelijkheid om via de 

placenta de foetus te besmetten (van der Sluijs et al., 2011). Het virus staat bekend omwille van zijn 

genetische variabiliteit. Enerzijds door de genetische drift en anderzijds door uitwisseling van genetische 

segmenten wanneer een gastheer of vector besmet is met meerdere stammen (Edmondson et al., 

2012). In 2006 was er een enorme uitbraak van Blauwtongvirus (BTV) in België en Noord-Europa. De 

problemen toen werden hoofdzakelijk veroorzaakt door serotype 8 (Toussaint et al., 2007).  

Pathogenese 

De transmissie gebeurt door middel van arthropoden van het genus Culicoïdes, via hematogene weg. 

De distributie van Blauwtongvirus is dus afhankelijk van het voorkomen en de activiteit van de vector en 

de mogelijkheid van het virus om de vector te infecteren en erin te vermeerderen (van der Sluijs et al., 

2011). De replicatie van het virus in de vector wordt sterk beïnvloed door de temperatuur, onder 12°C 

stopt de replicatie. Het virus geeft de voorkeur aan vochtige en warme condities (Menzies, 2006a). 

Blauwtongvirus kan overwinteren, maar hoe dat juist in zijn werk gaat is nog niet volledig duidelijk. Het 

is mogelijk dat het virus plots opnieuw opduikt na een periode van afwezigheid. Een andere transmissie 

mogelijkheid is via verticale overdracht van ooi naar foetus. Minstens 5 serotypen zijn beschreven die 

via de placenta de foetus kunnen besmetten. Afhankelijk van het drachtstadium verschilt het gemak 

waarmee een virus de placenta kan binnendringen (van der Sluijs et al., 2011). 

Runderen gaan doorgaans een subklinische of milde infectie doormaken wanneer ze besmet worden 

met BTV (van der Sluijs, 2011). Ze kunnen een viremie doormaken die tot 90 dagen duurt. Daarom 

vervullen runderen een belangrijke rol als reservoir van het virus (Menzies, 2006a). Schapen zijn 

normaal in staat om het virus na 21 dagen te elimineren, maar in 10 tot 50% van de gevallen kan een 

infectie fataal verlopen (Menzies, 2006a). Schapen worden beschouwd als het meest gevoelige 

landbouwhuisdier voor BTV (van der Sluijs, 2011).  

Uit een studie van van der Sluijs et al. (2011) blijkt dat transplacentaire transmissie efficiënter verloopt 

in het midden van de dracht dan vroeg in de dracht. Kort na de infectie van het moederdier, vindt de 

transmissie naar de foetus plaats. Hoe deze transmissie exact gebeurt, is nog niet volledig opgehelderd. 

Symptomen  

De klinische symptomen na een infectie kunnen erg variëren. Koorts, schade aan het vasculaire 

endotheel, wat resulteert in een gezwollen tong, oren of kop, ulceraties en korsten ter hoogte van de 
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orale en nasale mucosa, bloedingen, dyspnee en manken kunnen allemaal gezien worden (van der 

Sluijs et al., 2011; Edmondson et al., 2012).  

Wanneer een drachtige ooi een infectie doormaakt, zijn er verschillende mogelijkheden voor de foetus. 

Als de overdracht van ooi naar foetus vroeg in de dracht gebeurt (35-40 dagen), is het effect van het 

virus op de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel veel groter dan wanneer de overdracht na dag 

75 gebeurt (van der Sluijs et al., 2011). Foetale sterfte kan optreden door erge levernecrose of door 

hydranencephalie. De lammeren kunnen echter ook normaal geboren worden, maar viremisch zijn. Dit 

is het grote gevaar van de verticale transmissie van BTV. Op deze manier kan BTV terecht komen in 

eerder BTV vrije regio’s (van der Sluijs et al., 2011; Edmondson et al., 2012).  

Diagnose  

Blauwtongvirus kan geïsoleerd worden uit het bloed, het sperma, de hersenen en de milt van de foetus 

(Edmondson et al., 2012). Naast isolatie is er ook de mogelijkheid om rRT-PCR uit te voeren om de 

aanwezigheid van BTV-RNA in het bloed op te sporen (van der Sluijs et al., 2011). 

Wanneer er veel lammeren geboren worden met cerebrale malformaties wordt dit als verdacht voor 

BTV beschouwd. Zo’n gestegen incidentie van abortus, lesies en malformaties kwam voor in 2007-2008 

in verschillende landen van Noord-Europa (van der Sluijs et al., 2011). 

Preventie  

Er bestaan vaccins, maar het gebruik ervan staat ter discussie omwille van de vele serotypen die 

bestaan. In regio’s waar BTV endemisch voorkomt, wordt er wel aangeraden om te vaccineren tegen 

verschillende serotypen. Het zijn geattenueerde levende vaccins, vandaar dat men aanraadt om voor 

het seizoen te vaccineren en vlak voor het dekseizoen de vaccinatie te herhalen. Indien met drachtige 

ooien zou vaccineren met dit vaccin, bestaat de kans op foetale malformaties en embryonale sterfte 

(Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012). Of het vaccin voldoende bescherming biedt aan de foetus, 

is niet helemaal zeker. Er zal bij gevaccineerde ooien geen viremie optreden, maar transmissie via de 

placenta zou nog mogelijk zijn (van der Sluijs et al., 2011).  

Drachtige dieren binnen houden gedurende de nacht en ze niet laten grazen in de buurt van vochtige 

regio’s wanneer de activiteit van de vectoren maximaal is zou ook kunnen bijdragen aan de controle 

(Menzies, 2006a). Pour-ons kunnen ook aangewend worden om de transmissie van Blauwtongvirus 

tegen te gaan, maar de werkzaamheid is bij schapen redelijk laag omwille van de wol. Ze worden 

aangebracht ter hoogte van de nek en de wervelkolom en zouden gedurende 4 weken bescherming 

bieden (Mehlhorn et al., 2008; Schmahl et al., 2009a). Griffioen et al. (2011) toonden wel aan dat het 

gebruik van een pour-on het aantal Culicoïdes op de schapen met de helft deed afnemen. De regen 

heeft weinig effect op de werking van pour-ons (Schmahl et al., 2009b).  

Prevalentie 

In de zomer van 2006 dook blauwtongvirus op in Duitsland, Nederland en België. Meer dan 700 runder- 

en schapenbedrijven werden besmet en het virus verspreidde zich naar Noord-Frankrijk en Luxemburg. 
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Er werd verwacht dat het virus de strenge winter van 2007 niet zou overleven, maar in 2007 raakten 

toch meer dan 7000 bedrijven in België (opnieuw) besmet met spreiding naar Duitsland, Frankrijk, 

Nederland en Luxemburg. De infectie bleef niet beperkt tot deze landen ook Groot-Brittannië, 

Zwitserland, Denemarken, Tsjechië, Hongarije, Oostenrijk en tot slot Zweden in 2009, kregen te kampen 

met dit virus. Uiteindelijk wist men in 2010 runderen en schapen blauwtongvirus vrij te krijgen door 

massale vaccinatie.  

In de zomer van 2015 werd Frankrijk opnieuw getroffen door een uitbraak van Blauwtongvirus serotype 

8. Het virus verspreide over grote delen van Frankrijk en werd onlangs ontdekt in het departement 

Yonne op 200km van de Belgische grens. Naar alle waarschijnlijkheid zal het virus deze zomer België 

bereiken. Daarom werd er door de minister van Landbouw besloten om 2 miljoen vaccins aan te 

schaffen voor runderen en 100.000 vaccins voor schapen. Het betreft het vaccin BLUEVAC BTV8. De 

vaccins zouden beschikbaar zijn vanaf april en de kosten van de vaccins worden betaald door het 

Sanitair Fonds. Het is wel verplicht dat de dierenarts dit vaccin toedient, zodat het beperkt aantal vaccins 

optimaal gebruikt wordt. Het vaccin dient tweemaal subcutaan geïnjecteerd te worden met 3 weken 

tussentijd. De vaccinatiecampagne is niet verplicht in tegenstelling tot de campagne van 2008-2010 

(Anoniem, 2016b).  

3.3.3. Border disease virus  

Etiologie 

Border disease virus behoort tot het genus van de pestivirussen en de klasse van de Flaviridae 

(Edmondson et al., 2012). Er is een antigenische verwantschap met het boviene virale diarree virus 

(BVDV) en het klassieke varkenspestvirus (KVPV) (Nettleton en Entrican, 1995; Garcia-Pérez et al., 

2009). Er bestaan twee biotypes; een non-cytopathisch biotype (NCP) en een cytopathisch biotype (CP). 

Het NCP biotype is het meest voorkomende en is in staat om doorheen de placenta te dringen, de foetus 

te infecteren en op die manier een persistente infectie te veroorzaken die van cruciaal belang is om de 

virusverspreiding in stand te houden. Het CP biotype komt enkel voor bij persistent geïnfecteerde dieren 

en veroorzaakt een mucosale ziekte, die meestal fataal is (Nettleton en Entrican, 1995).  

Pathogenese 

Infectie met border disease treedt op door ingestie of inhalatie van viruspartikels afkomstig van de 

placenta, het speeksel, de urine of de feces van een persistent geïnfecteerd dier (Nettleton et al., 1998. 

Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012). Een immunocompetent niet drachtig dier zal een bij een 

acute infectie lichte koorts en een milde leukopenie vertonen, gevolgd door een korte transiënte viremie 

die optreedt 4 tot 11 dagen post infectie (Nettleton et al., 1998). Er kan geconcludeerd worden dat het 

ziekteverloop vrij mild is, maar er zijn uitzonderingen beschreven waarbij er sprake was van hoge koorts, 

erge en langdurige leukopenie, anorexie, conjunctivitis, nasale problemen, dyspnee en diarree, met 

zelfs 50% mortaliteit bij jonge lammeren (Nettleton en Entrican, 1995).  

De gevolgen zijn ernstiger wanneer het naïeve drachtige ooien betreft (Garcia-Pérez et al., 2009; 

Menzies, 2012). Hoe de infectie met BDV klinisch tot uiting komt hangt deels af van de leeftijd en het 

ontwikkelingsstadium van de foetus op moment van infectie. Virulentie van de virusstam, immuunstatus 
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van de gastheer en het ras kunnen ook zorgen voor een variërend klinisch beeld (Barlow en Patterson, 

1982; Moening, 1990, Swayer, 1992; Nettleton en Entrican, 1995, Nettleton et al., 1998; Menzies, 2012). 

Het virus is in staat om de placenta aan te tasten, waardoor er necrose ontstaat en de foetale-maternale 

placenta-binding wordt onderbroken, met als gevolg dat de aanvoer van voedingsstoffen en afvoer van 

afvalstoffen evenals de bloedgasuitwisseling worden verstoord (Menzies, 2006a).  

De leeftijd van de foetus 

op het moment van 

infectie, is van belang 

voor de klinische 

symptomen (zie figuur 4). 

Voor dag 16 is het 

embryo refractair voor 

een infectie, na dag 90 is 

de foetus in staat om de 

infectie door te maken 

zonder dat dit duidelijk op 

te merken is. Swayer 

(1992) stelt dat tussen 

dag 16 en 90 van de dracht, de foetus gevoelig is en beschrijft vier symptoombeelden (1) embryonale 

sterfte en reabsorptie, dit betekent dat de foetussen voor dag 34 zijn gestorven, (2) abortus en 

doodgeboorte, wanneer infectie na dag 34 optreedt, (3) geboorte van lammeren met malformaties en 

(4) geboorte van zwakke, kleine lammeren doch zonder typische symptomen maar met 

immunosuppressie.  

Volgens een studie van Garcia-Pérez et al. (2009), waar ooien experimenteel besmet werden, is 

aangetoond dat er een groter aandeel doodgeboortes, lammeren met significant lager lichaamsgewicht, 

nerveuze symptomen en gang- en skeletafwijkingen was, wanneer infectie optrad tussen dag 55 en 

108. Daarentegen houden Menzies (2006a) en Edmondson et al., (2012) een grens aan van 85 dagen 

dracht. Bij infectie voor dag 85 van de dracht, treedt er abortus, maceratie of mummificatie op van de 

foetussen. Als ze overleven worden ze geboren met typische symptomen en zijn ze immunotolerant. 

Tijdens de vroege infectie treedt er namelijk een ongecontroleerde virusreplicatie op, waardoor het virus 

wijdverspreid in het lichaam voorkomt en als lichaamseigen wordt beschouwd. De lammeren zijn ook 

persistent geïnfecteerd voor BDV (Nettleton et al., 1998). Infectie die plaatsvindt na dag 85 van de 

dracht kan aanleiding geven tot abortus, zwakke lammeren of normale lammeren (Edmondson et al., 

2012). 

Samenvattend veroorzaakt een infectie voor dag 16 geen problemen, tussen dag 16 en dag 85-90 zijn 

er verschillende mogelijkheden maar als de lammeren overleven zijn ze immunotolerant, na dag 85-90 

zijn er mogelijke problemen maar de lammeren zijn niet immunotolerant (Swayer, 1992; Menzies, 

2006a; Edmondson et al., 2012).  

 

Figuur 4: schematische voorstelling van gevoeligheid voor de foetus door infectie met 
border disease virus (uit Swayer, 1992) 
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Symptomen 

De karakteristieke letsels van een infectie met border disease virus zijn zichtbaar aan de conformatie 

en de vacht. De lange beenderen en de beenderen van de kop zijn verkort. De wol is afwijkend en 

donker gepigmenteerd vooral uitgesproken ter hoogte van de kop en de schouders. Pathognomisch 

voor BDV zijn de nerveuze symptomen (Barlow en Patterson, 1982; Nettleton en Entrican, 1995; 

Edmondson et al., 2012). De nerveuze symptomen kunnen variëren van erge ritmische contracties van 

de musculatuur van de achterpoten en rug tot een nauwelijks waarneembare trilling van het hoofd, de 

oren en de staart (Barlow en Patterson, 1982; Nettleton et al., 1998, Menzies, 2006a). Door de 

combinatie van de afwijkende vacht en de trillingen, werden deze lammetjes ‘hairy shakers’ genoemd 

(Nettleton et al., 1998; Menzies, 2006a; Edmondson et al., 2012). De nerveuze symptomen zijn te 

verklaren omdat er afwijkingen zijn aan de hersenen, zoals cerebellaire hypoplasie, hydranencefalie en 

porencefalie (Nettleton et al., 1998; Edmondson et al., 2012). Wanneer de lammetjes opgroeien, kunnen 

de nerveuze symptomen gradueel afnemen en zelfs verdwijnen rond de leeftijd van 3 tot 6 maanden. 

Heropflakkeringen kunnen ontstaan bij periodes van stress (Nettleton et al., 1998). De symptomen per 

lam kunnen verschillen binnenin eenzelfde toom (Menzies, 2006a).  

Geïnfecteerde lammeren groeien traag en zonder speciale zorgen sterven er veel voordat ze de 

speenleeftijd bereiken (Nettleton et al., 1998) door immunosuppressie en leukopenie waardoor ze in de 

periode na het aflammeren gevoeliger waren voor andere kiemen en parasieten zoals Escherichia coli, 

Cryptosporidium spp, Mannheimia haemolytica, en andere (Garcia-Pérez et al., 2009). 

Diagnose 

Border disease kan geïsoleerd worden vanuit de geaborteerde foetus, wanneer de foetus nog geen 

autolyse vertoont kan er ook gebruikt gemaakt worden van immunohistochemie. Ook kan er gebruik 

gemaakt worden van een gecentrifugeerd bloedstaal om het virus aan te tonen (Menzies, 2006a). 

Wanneer er een vermoeden is van een persistente infectie bij lammeren, kan een antigen-ELISA test 

op een bloedstaal uitsluitsel geven. Ofwel neemt men het bloedstaal voordat er colostrum is opgenomen 

ofwel moet er gewacht worden tot het lam ouder is dan 2 maanden, omdat er interferentie kan zijn met 

maternale antistoffen (Nettleton et al, 1998). Het resultaat bij een persistent geïnfecteerd dier is dat de 

antistoffen heel laag of zelfs afwezig zijn, maar antigenen kunnen wel gedetecteerd worden (Nettleton 

et al., 1998; Menzies, 2006a). 

Preventie 

Lammeren die tekenen vertonen van een infectie met BDV mogen niet aangehouden worden om verder 

te fokken en worden best op jonge leeftijd geslacht. Tot ze de slachtleeftijd bereikt hebben is het 

aangeraden om ze apart op de te fokken van de rest van de kudde. Indien eigen lammeren gebruikt 

worden om oude ooien van het bedrijf te vervangen, moet er een grondige controle uitgevoerd worden 

op een leeftijd van 2 maanden. Bij aankoop van nieuwe dieren, moeten deze minstens 2 weken in 

quarantaine gehouden worden, gescheiden van de kudde. Om meer zekerheid te hebben dat het dier 

niet geïnfecteerd is, kan er best een nog een screening uitgevoerd worden, vooraleer ze aan de kudde 
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wordt toegevoegd. Ook dient men contact tussen koeien en schapen te vermijden en wanneer er toch 

contact is de koeien degelijk in te enten tegen boviene virale diarree virus (Menzies, 2006a).  

Als het een bedrijf betreft waar slechts sporadisch een uitbraak van BDV wordt vastgesteld, moeten alle 

persistent geïnfecteerde lammeren en schapen geslacht worden alvorens het volgende kweekseizoen 

van start gaat (Nettleton et al., 1998). In een bedrijf waar het virus endemisch aanwezig is, moet er een 

onderscheid gemaakt worden tussen immune en verdachte dieren. Dit kan gedaan worden door 

verschillende leeftijdsgroepen van schapen te testen op antilichamen. De dieren die negatief testen op 

antilichamen maar persistent geïnfecteerd zijn en dus virus positief, kunnen dan door verder 

bloedonderzoek opgespoord worden. Dit is echter niet praktisch. Daarom koos men er vroeger soms 

voor om de immuniteit van de kudde te verhogen, door buiten het kweekseizoen ooien en persistent 

geïnfecteerde lammeren in contact te brengen met elkaar (Nettleton et al., 1998). Er kan ook 

gevaccineerd worden om de immuniteit te verhogen, dit moet gebeuren met een specifiek vaccin voor 

schapen, omwille van de geringe kruisprotectie tussen BDV en BVDV. Er is momenteel één dood vaccin 

met een adjuvans op de markt dat representatieve stammen van BDV bevat en ook BVDV-1 virussen. 

Lammeren moeten voor de puberteit gevaccineerd worden, om zo de immuniteit te maximaliseren. Er 

wordt een jaarlijkse boostervaccinatie aangeraden (Nettleton et al., 1998; Menzies, 2012).  

Er kan geconcludeerd worden dat de hoofdpijlers om BDV te controleren, eruit bestaan om enerzijds 

geïnfecteerde dieren op te sporen en te verwijderen en anderzijds contact te vermijden met 

geïnfecteerde ooien, zeker indien het naïeve drachtige ooien betreft in de eerste helft van de dracht  

(Nettleton et al., 1998). 

4. MANAGEMENT VAN DRACHTIGE OOIEN 

Ooien moeten tijdens de dracht zo goed mogelijk begeleid worden. Er wordt gestreefd naar het 

succesvol voldragen van de foeti en een vlotte geboorte van gezonde lammeren met een optimaal 

geboortegewicht. Voor de ooi zelf wilt men een gezonde uier zodat de lammeren voldoende gezoogd 

kunnen worden. Op die manier kunnen de lammeren een goed speengewicht bereiken. Een goed 

management beperkt eveneens het geneesmiddelgebruik en residuproblematiek. Dé 

gezondheidsbegeleiding voor drachtige ooien bestaat niet. Afhankelijk van het productiesysteem zijn er 

verschillen en zelfs binnenin een productiesysteem zijn er verschillen afhankelijk van de kudde 

(Fthenakis et al., 2012).  

Een optimale begeleiding van drachtige ooien, begint met het tijdig opsporen en vroeg diagnosticeren 

van de dracht. Er zijn verschillende methodes voor handen die dracht kunnen bevestigen. Welke 

methode er verkozen wordt hangt hoofdzakelijk af van de sensitiviteit, specificiteit, accuraatheid, 

snelheid, veiligheid en de kostprijs. De methode van drachtdiagnose die hier het nauwste bij aansluit is 

echografie. Afhankelijk van de gebruikte probe en het geschatte drachtstadium kan er transrectaal of 

transabdominaal gescand worden. De ooien worden nadien verdeeld in groepen afhankelijk van 

drachtstadium en het aantal foeti en worden best afgezonderd van andere aanwezige dieren op het 

bedrijf (Bazer et al., 2006; Fthenakis et al., 2012). Om problemen te vermijden tijdens of na het 

aflammeren, moet de body condition score (BCS) nauwkeurig opgevolgd worden. Dit is een subjectieve 



24 
 

manier om de voedingstoestand van schapen in te schatten. Palpatie is essentieel omdat schapen vaak 

niet mager ogen omwille van de wol. De transversaal- en spinaaluitsteeksels van de lendenwervels 

worden gepalpeerd, net zoals de ribben, de schouders en de spieren van de achterhand en romp. 

Afhankelijk van het ras kan de vetheid en de bevleesdheid verschillen. Na palpatie krijgen de schapen 

een graad van BCS gaande van 1 tot 5 (Menzies, 2006b). 

 

Correcte nutritionele ondersteuning van de drachtige ooien speelt een belangrijke rol voor de lammeren. 

Minstens 35 dagen vooraleer de ooi bij de ram wordt gebracht, is het aan te raden om de ooien te 

‘flushen’. Ze krijgen meer voeding met een hoge energetisch waarde, met als effect meer ovulaties en 

meer lammeren per ooi. De ideale BCS voor een ooi aan de start van het fokseizoen is 3 tot 3,5. Dit 

hoog energetisch rantsoen kan best aangehouden worden gedurende het begin van het kweekseizoen. 

Zo blijft de BCS goed en is er minder kans op embryonale sterfte. Vetafzetting van de 2e tot de 4e maand 

van de dracht moet vermeden worden ter preventie van drachtigheidstoxinemie. De geprefereerde BCS 

bedraagt 2 tot 2,5 op dit moment (Fthenakis et al., 2012). Overvoedering in deze periode houdt ook 

risico in voor onvolledige uitgroei van de placenta met als gevolg te kleine lammeren en meer perinatale 

sterfte (Girard en Arsenault, 2003; Fthenakis et al., 2012). De laatste maand van de dracht stijgt de 

behoefte aan energie en proteïnen. De ooien hebben nood aan een gemakkelijk verteerbaar dieet, rijk 

aan proteïnen. De ideale BCS een maand voor het aflammeren is 2,5 tot 3,5. Op het moment van 

aflammeren is 2 tot 2,5 ideaal (Fthenakis et al., 2012).  

 

Figuur 5: Body Condition Score systeem bij schapen (uit Menzies, 2006b) 
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Wat er moet gebeuren wanneer er een ooi aborteert, werd specifiek per kiem besproken in voorgaande 

hoofdstukken. Maar het duurt even eer de diagnose gesteld wordt en soms kan er zelfs geen diagnose 

gesteld worden. Zo bleek uit een studie in Nederland, dat in 42,2% van de onderzochte gevallen er geen 

diagnose gesteld werd (van den Brom et al., 2012). Daarom zijn er een aantal algemene principes die 

toegepast moeten worden wanneer er een ooi aborteert. Als er een ooi verwerpt in een groep, dienen 

de andere drachtige ooien verplaatst te worden naar een propere, nieuwe omgeving. De ooi die 

verworpen heeft, verhuist niet! Ze heeft immers haar omgeving besmet. Door het nemen van de correcte 

stalen: een bloedstaal van het moederdier, een staal van de foetus en een staal van de placenta met 

minstens 2 cotyledonen, wordt er getracht om het etiologisch agens op te sporen. De rest van de 

placenta en foeti worden bij voorkeur verbrand. Er moet rekening gehouden worden met het mensen 

met immunosuppressie zijn vatbaar. Indien de ooi die geaborteerd heeft bedoeld is voor het slachthuis, 

wordt deze best zo snel mogelijk afgevoerd. Dit kan vanaf het moment dat de vaginale uitvloei helder is 

geworden. Om besmetting van andere kuddes te vermijden, mogen deze dieren niet te koop 

aangeboden worden (Menzies, 2006a, 2006b, 2011; Fthenakis et al., 2012). 

Algemeen kan een abortusproblematiek redelijk goed gecontroleerd worden met behulp van 

vaccinatieprogramma’s (Menzies, 2012).  
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BESPREKING EN CONCLUSIE 

Correcte uitspraken formuleren over het voorkomen van bovenstaande agentia is moeilijk aangezien 

veel informatie ontbreekt voor België.  

De meeste informatie is afkomstig uit andere landen van Noord-Europa, zoals Nederland en Duitsland. 

Maar ook het Verenigd Konikrijk en Canada hebben veel onderzoek gedaan. Door extrapolatie kan er 

een beeld gevormd worden van de situatie in België. Maar omdat het om schattingen gaat kan de 

werkelijkheid sterk afwijken. Zo toonden Verhelst et al. (2014) aan dat de prevalentie van Toxoplasma 

gondii veel hoger lag, dan men zou vermoeden vanuit beschikbare data in Nederland (Opsteegh et al., 

2010). 

De preventieve maatregelen zijn stuk voor stuk efficiënt, maar de perfecte uitvoering in de praktijk is 

niet altijd mogelijk. Vrijhouden van bedrijven voor bijv. Toxoplasma gondii is gezien het massaal 

voorkomen van deze parasiet moeilijk te realiseren, vooral als de dieren weidebeloop hebben. 

Boerderijhonden hebben hun nut op schapenbedrijven. Zeker wanneer deze schapen buitenbeloop 

hebben, kan de hulp van een goede herdershond welkom zijn. Maar ook zij houden een risico in voor 

het besmetten van de kudde, bijvoorbeeld voor de verspreiding van Campylobacter. Het effect van 

vectorcontrole voor het tegengaan van infecties met Schmallenbergvirus en/of Blauwtongvirus is ook 

sterk bediscussieerbaar. Het binnenhouden van schapen op het moment dat de vector het meest actief 

is, houdt veel werk in. Pour-ons dragen bij aan de bescherming van schapen tegen Culicoïdes maar ze 

zorgen er enkel voor dat de kans op besmetting verkleind. Daarnaast speelt plaatsgebrek een rol. 

Wanneer een ooi geaborteerd heeft, wordt er aangeraden om de hele kudde af te zonderen van dit dier 

door de kudde te verplaatsen. De meeste bedrijven benutten al hun plaats, een hele groep verhuizen is 

niet evident.  

Correcte vaccinaties spelen een belangrijke rol in de preventie, maar vaccins zijn nooit 100% sluitend. 

Er zijn vaak verschillende genotypes en er is geen kruisimmuniteit. Eens een diagnose gesteld is, 

kunnen er gepaste en zeer effectieve maatregelen getroffen worden. Het stellen van een correcte 

diagnose is echter niet vanzelfsprekend. Vaak wordt er geen sluitend etiologisch agens aangetroffen. 

Het insturen van de correcte stalen naar een labo is essentieel, maar biedt geen garantie op het 

aantonen van de oorzaak.  
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