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Voorwoord 
 
Dit onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het project “Bioveem”. Ter bevordering van het 
gebruik van homeopathie in de veehouderij werd er besloten om een groot onderzoek uit te 
voeren over aflammergemak bij ooien. Omdat zeer grote schaapskuddes niet veel voorkomen in 
Nederland is ervoor gekozen het project uit te voeren in Groot-Brittanië. Na overleg is toen 
besloten het onderzoek te houden op het bedrijf van de familie Brikkel. 
Tijdens het vierde jaar van de opleiding Dier- en veehouderij kwam ik in contact met Liesbeth 
Ellinger. Toen zij mij inlichte over het onderzoek was ik gelijk geintresseerd. Hoewel mijn kennis en 
ervaring met schapen gering was, leek dit project een goede mogelijkheid om mij meer op deze 
diersoort te richten.  
Hierbij wil ik graag de familie Brikkel bedanken voor hun medewerking aan het project en alle 
steun die ze hierbij hebben verleend. Daarnaast wil graag ook Liesbeth Ellinger en Ton Baars 
bedanken voor hun steun en hulp bij de uitvoering van het onderzoek. 
 
Gwendolin v/d Krogt 
1 Juni 2004, Driebergen 
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Samenvatting 
 
Schapen zijn veel gehouden dieren in Nederland. De Texelaar staat bekend om zijn uitstekende 
vleesproductie. Een groot nadeel van vleesschapen, is dat deze vaak veel problemen hebben bij de 
geboorte. Het is daarom de vraag te zoeken naar een oplossing om het aflammeren van schapen 
te bevorderen, zonder hierbij iets te veranderen aan de raszuiverheid en de kwaliteit van het vlees. 
Een van deze oplossingen zou kunnen zijn het geven van het homeopathische middel 
Caulophyllum. Dit kan invloed hebben op de ruimte voor repositie, de ligging van het lam en de 
geboorteduur. Echter het gewicht van het lam kan hierop weer van invloed zijn. 
 
Voor het onderzoek zijn 153 schapen, waarvan 61 eerste worpsooien gebruikt. Op 6 maart zijn het 
Caulophyllum en placebo toegediend door met behulp van een injectiespuit 2 ml van het mengsel 
achterin de bek te spuiten, daarna werden de schapen met het middel gedrenkt. Waarnemingen 
vonden plaats in de periode van 2 april tot 2 mei. 
 
Tijdens het onderzoek zijn er waarnemingen gedaan op het gebied van ligging van het lam, aantal 
levend geboren lammen, hulp geboden tijdens de geboorte en geboortegewicht. Er waren kleine 
verschillen te zien tussen de Caulophyllum en placebo groep. Er was een significant verbetering 
door Caulophyllum tav. de ligging van het lam. 
 
Volgens de resultaten verbeterd Caulophyllum de ligging van het lam. De resultaten uit het 
onderzoek zijn echter niet erg betrouwbaar, omdat er zich enkele problemen voordeden tijdens de 
uitvoering van het onderzoek. Dit waren: 
• Verschil in groepsgrootte 
• Verschil in voeding 
• Verschillende rammen 
• Afwijkende mineralen in bodem en gras 
• Verschil in frequentie van het geven van de oplossing 
• Geen toediening meer na 21 Maart van de oplossingen 
• Het niet kunnen noteren van alle voorgenomen variabelen 
 
Het is aan te bevelen het onderzoek in de toekomst beter te controleren op de kritieke punten en 
daarnaast de waarnemingen te laten plaatsvinden in een meer controleerbare omgeving als een 
stal, om de mogelijkheid tot waarnemingen te verbeteren. 
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Summary 
 
Sheep are commonly held by farmers in the Netherlands. The Texel is known for its excellent meat, 
but a major downside of the breed is that it can have difficulty during birth. That is why there is a 
request for a solution for this problem, without changing any of the breeds charistics or quality of 
meat. A solution can be to supply the stock with the homeopathic remedy Caulophyllum. This can 
effect the room for repositioning, position of the lamb or the time of the birthprocess. But these 
effects can be influenced by the birthweight of the lamb.  
 
For this research 153 sheep were used, this group contained 61 ewes that needed to lamb for the 
first time. In the beginning of march all ewes got a the Caulophyllum or the placebo, this was 
done by squirting 2 ml of it in the back of the mouth of the ewes. After that the ewes were given 
the solution in there drinkingtrough.  Observations took place in the period of the 2nd of April till 
the 2nd of May.  
 
During the research observations were done on position of the lamb, number of still born lambs, 
help received during lamming and birthweight. There were small differences between the 
Caulophyllum and the placebo groups. There was a significant improvement at the position of the 
lamb with the Caulophyllum group. 
 
According to the results Caulophyllum enhances the position of lamb. But the results were not very 
reliable, because of problems during the research. These problems were: 
• Difference in group size 
• Difference in foliage 
• Different rams 
• Different minerals in foliage 
• Difference in frequency of giving the solutions 
• The solution was not given to the ewes after 21 of March 
• Not being able of putting down all variables 
 
It is recommended that in future research a researcher needs to be present at the most critical 
points of the preparations. Next to that a more controlled environment is needed to increase the 
opportunity for observations. 
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Woordenlijst 
 
Caulophyllum Homeopathische stof die  mogelijk  
  Invloed heeft op de bevalling. 
Dubbelblind onderzoek Bij dubbelblind onderzoek is het niet  
  bekend bij de proefpersoon en bij de 
  onderzoeker welk middel het medicijn is. 
Meconium Ook wel darmpek genoemd, Dit zit in de  
  Darmen van het lam voor de geboorte. 
  Bij een slechte geboorte wordt het  
  uitgescheiden in het vruchtwater.  
Ml  Mililiter 
Repositie/ repositioneren Bij een verkeerde ligging van het lam  
  wordt het lam gerepositioneerd in de juiste  
  houding. Dit moet gebeuren omdat het  
  lam anders niet kan worden geboren. 
Tav.  Ten aanzien van 
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1. Inleiding 
 
1.1 Achtergrond 
Schapen zijn veel gehouden dieren in Nederland. Hoewel vaak niet in grote kuddes, zijn er veel 
bedrijven die een klein aantal vleesschapen heeft. In Nederland zijn dit meestal schapen van het 
ras Texelaar.  De Texelaar staat bekend om zijn uitstekende vleesproductie, een groot nadeel is 
alleen dat vleesschapen vaak veel problemen hebben bij de geboorte. Het gaat hierbij om 
bijvoorbeeld een te nauwe schede van de ooi of een verkeerde ligging van het lam. In Nederland 
is de lammersterfte 12-14 % (Eerdenburg, 2003). De helft van deze lammeren sterft binnen 24 
uur. Ook voor de ooi kan een moeilijke geboorte complicaties opleveren, dus is het van belang om 
de geboorte zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
Momenteel wordt het makkelijk aflammeren van schapen bevorderd door het dier te kruisen met 
een makkelijk lammerend ras. Nadeel hiervan is, dat de vleeskwaliteit hierdoor achteruit gaat. Dit 
komt omdat de vruchtbaarheidseigenschappen van een schaap negatief zijn gecorreleerd aan de 
vleesproductie-eigenschappen. 
 
Het is daarom de vraag te zoeken naar een oplossing om het aflammeren van schapen te 
bevorderen, zonder hierbij iets te veranderen aan de rasspecifieke eigenschappen en de kwaliteit 
van het vlees. Een van deze oplossingen zou kunnen zijn het geven van het homeopathische 
middel Caulophyllum (Doppenberg, Louis Bolk Instituut, 2003). Dit middel wordt veel gebruikt bij 
schapenboeren, en volgens hen met succes.  
 
M. Doppenberg (2003) heeft een onderzoek gehouden bij 4 verschillende 
schapenhouderijbedrijven. Dit onderzoek was opgedeeld in twee delen. Namelijk het vergelijkend 
onderzoek op één bedrijf, en vergelijkend onderzoek tussen meerdere berdrijven. Het onderzoek 
was zo opgezet dat bij het eerste bedrijf 18 schapen het middel Caulophyllum kregen toegediend, 
en 19 schapen kregen een placebo. Vervolgens is er gekeken naar de verschillen tussen de twee 
groepen aan de hand van de volgende variabelen. 
 
• Elasticiteit schede 
• Ruimte voor repositie 
• Verloop van de geboorte 
• Verloop ten opzichte van de verachting 
• Ingrijpen van de geboorteOorzaak ingrijpen 
• Ligging van het lam 
• Toestand van het lam na de geboorte 
• Meconium gehalte 
• Geboorteduur gekeken naar de drie fases van de geboorte 
 
Er is daarnaast ook rekening gehouden met verschillende invloeden door bijvoorbeeld leeftijd of 
de pariteit van de worp, maar ook naar worpgrootte, gedrag van ooi en het gewicht van het lam. 



Gwendolin van der Krogt 

 16 

Deze verstorende factoren hadden echter geen invloed op de resultaten van het onderzoek 
(P<0,05). Caulophyllum had echter wel invloed op ruimte voor repositie, verloop van de geboorte, 
kopligging bij het lam (P<0,05)en er was een trend zichtbaar bij het meconium gehalte (P < 0,1). 
 
 
 
 
Het gehele onderzoek was opgezet als verkennende studie naar Caulophyllum. Als aanbeveling 
wordt vermeld dat het van belang kan zijn de proef te herhalen maar dan bij een grotere groep 
schapen.  
 
Na gelang het onderzoek van Doppenberg is er door het Louis Bolk Instituut de wens ontstaan en 
vervolg onderzoek uit te voeren naar het homeopathische middel Caulophyllum. 
 
Dit project wordt uitgevoerd in opdracht van het Louis Bolk Instituut, en is bedoeld als 
afstudeeropdracht ten behoeve van de studente Gwendolin v/d Krogt van de Hogeschool 
Inholland Delft. Het project wordt begeleid door Liesbeth Ellinger (homeopathisch dierenarts, 
Louis Bolk Instituut) en Ton Baars (sectieleider veehouderijonderzoek, Louis Bolk Instituut) en Dhr. 
Timo Koomen van de Hogeschool Inholland Delft. 
 
Het project zal plaatsvinden op een bedrijf in Groot-Brittannië. Dit heeft als oorzaak dat er geen 
grootte kuddes schapen zijn te vinden in Nederland. Het bedrijf is gevestigd in Witney in de buurt 
van Oxford. 
 
1.2 Probleemstelling 
De probleemstelling van dit onderzoek is: 
 
“Kan de toediening van het homeopathische middel Caulophyllum het aflammeren van ooien 
verbeteren?” 
 
Doel van het onderzoek zal zijn het wetenschappelijk vaststellen of de stof Caulophyllum 
werkzaam is bij het aflammeren van schapen. Om dit goed te kunnen onderzoeken zijn er enkele 
subdoelstellingen gevormd: 
• Heeft Caulophyllum invloed op de ruimte van repositie van het lam? 
• Heeft Caulophyllum invloed op de ligging van het lam? 
• Heeft Caulophyllum invloed op de geboorteduur? 
 
Daarnaast kunnen er ook nog aspecten meespelen die invloed kunnen hebben op het onderzoek. 
• Kan het gewicht van het lam van invloed zijn op het onderzoek? 

 
1.3 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2: Literatuurstudie 
In dit hoofdstuk wordt de problemen rond het aflammeren besproken en verschillende 
onderzoeken die verband houden met het onderzoek over homeopathie en Caulophyllum. 
 
Hoofdstuk 3: Materiaal en Methode 
Hier wordt de proefopzet en de uitwerking ervan behandeld. 
 
Hoofdstuk 4: Resultaten 
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In dit hoofdstuk worden alle gevonden resultaten gepresenteerd. 
 
Hoofdstuk 5: Discussie 
Alle gevonden resultaten zullen worden besproken en bediscussieerd in dit hoofdstuk. 
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 6: Conclusie 
Hierin worden alle conclusies van het onderzoek gepresenteerd 
 
Hoofdstuk 7: Aanbevelingen 
Als laatste worden er enkele aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek op het gebied van 
caulophyllum en schapen. 
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2. Literatuurstudie 
 
In deze literatuurstudie wordt beschreven hoe de situatie momenteel is in de Nederlandse 
schapenhouderij ten overstaan van het aflammeren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan 
wat homeopathie inhoudt en welke onderzoeken er reeds zijn gedaan over homeopathie. Als 
laatste wordt er aandacht besteed aan het middel Caulophyllum en het onderzoek dat hiermee 
verband houdt. Met deze literatuurstudie wordt de lezer geïnformeerd over de huidige situatie in 
de schapenhouderij en de redenen om dit specifieke onderzoek uit te voeren.  
 
2.1 De schapenhouderij 
De schapenhouderij bestaat al vele jaren. Er zijn vele productie redenen om schapen te houden. 
Schapen leveren vlees, wol, melk en zijn uitstekend geschikt voor het onderhouden van het 
landschap. Een deel van de schapen wordt in Nederland gehouden als neventak van de 
rundveehouderij, maar daarnaast heeft Nederland ook een volwaardige productieketen van 
lamsvlees. De schapenhouderij heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een aparte tak van de 
veehouderij (Tabel 2.1.1). 
 
Tabel 2.1.1: Verdeling van schapen over aantal bedrijven in Nederland. 
Bron: CBS, aangehaald door Bodegraven, 1998 

 Bedrijven met N schapen   
N 
Jaartal 

1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100 of 
meer 

1964 4.980 4.790 5.079 4.935 1.842 - 
1975 2.948 3.592 4.573 6.230 2.889 1.446 
1985 2.139 2.910 3.724 5.997 3.184 1.722 
1995 1.271 1.781 2.396 6.147 5.208 4.882 
 
In plaats van kleine bedrijven met weinig schapen, of het houden van schapen naast een bedrijf, 
ontstaan er steeds grotere schapenhouderijbedrijven (Tabel 2.1.1). Ook worden er steeds meer 
schapen gehouden in Nederland (Tabel 2.1.2). 
 
Tabel 2.1.2: Aantal schapen in Nederland  (x1000). 
Bron: CBS, aangehaald door Bodegraven, 1998 
Jaartal Lammeren Ooien Ooi en ram Rammen Totaal 
1910 406  483  889 
1930 261  224  485 
1950 207  182  390 
1970 314  261  575 
1990 884 790  28 1.702 
1997 717 719  29 1.465 
 
In 1997 waren er ongeveer 1,4 miljoen schapen in Nederland.(www.vwo-campus.net, bodegraven 
1998) Daarna is het aantal dieren afgenomen door de uitbraak van MKZ. Hierdoor is de schapen 
veestapel terug gelopen tot 1,2 miljoen schapen (www.cbs.nl).  
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Het houden van schapen voor hun vlees is pas toegenomen sinds 1980. Om te zorgen voor een 
optimale vleesproductie ging men gerichter fokken op de vleeskwaliteit van het schaap. Dit had 
echter invloed op de moedereigenschappen, aangezien die negatief gecorreleerd zijn met de 
vleesproductie. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met drachtigheid, melkproductie en het 
aflammeren. Om dit probleem op te lossen kruisen schapenhouders hun vleesschapen met 
melkschapen om zo de moedereigenschappen van hun schapen te verbeteren. Dit gaat echter ten 
koste van de vleeskwaliteit en het karkasgewicht. Een voorbeeld van zo’n kruising is de swifter, de 
texelaar (vlees) x vlaming (melk). 
 
2.2 Schapen en aflammeren 
De meeste schapen lammeren na een drachtigheid van ongeveer 145 dagen (Schuijt 2002). De 
naderende geboorte wordt zichtbaar door de verandering van vulva en uier, die opzwellen. De 
normale geboorte van het lam kent drie fases: de ontsluitingsfase, de geboortefase en de post 
natale fase. Met de ontsluitingsfase wordt de periode bedoeld, dat het schaap de eerste weeën 
krijgt tot het moment dat het de werkelijk begint met persen. De geboortefase is de periode van 
de eerste perswee tot aan het moment dat het lam geboren is. De ontsluitingsfase kan wel enkele 
uren duren (Schuijt, 2002) terwijl de geboortefase relatief kort is. Bij de post natale fase wordt de 
tijd van de eigenlijke geboorte tot het drinken van het lam bedoeld (Doppenberg, 2003). Elke fase 
kan nogal variëren tussen de verschillende ooien. Dit komt vooral omdat er veel factoren zijn die 
hierbij meespelen, zoals grootte van het lam, zwaarte van de geboorte en het moedergedrag van 
de ooi.  
 
Tijdens de dracht en het lammeren kunnen er veel complicaties optreden. Deze komen in meerdere 
mate voor bij vleesschapen. De belangrijkste reden van dood geboren lammeren, is het optreden 
van complicaties bij de geboorte (Wickham et al., 1982). Dit wordt bijna altijd door een zware 
bevalling veroorzaakt. Daarnaast speelt ondervoeding en het blootstellen van het lam aan de 
tocht, kou, wind of regen ook een rol.  
 
De reden dat veel ooien een zware bevalling hebben, hangt samen met enerzijds een te groot lam 
en anderzijds een te nauwe schede van de ooi.  
 
Als men kijkt naar de periode na de geboorte dan is het krijgen van te kleine lammeren ook 
schadelijk. Deze lammeren hebben namelijk sneller last van ondervoeding of zijn overgevoelig voor 
onderkoeling. Kleine lammeren komen vaker voor bij geboortes van twee- of meerlingen. De 
achterblijvende groei wordt veroorzaakt doordat de lammeren de carunkels (aanhechtingspunten 
van de placenta) van de baarmoeder moeten delen (Schuijt 2002). Hierdoor krijgen beide 
lammeren minder voeding en blijven kleiner. Het kan ook voorkomen, dat het ene lam groter is 
dan het andere lam. Dit wordt vooral veel gezien bij meerlingen.  
 
Naast al deze factoren is een verkeerde ligging van het lam ook slecht voor het geboorteproces. 
(Schuijt 2002, Doppenberg 2003). Door een foute ligging van het lam (bijlage 2) kan het dier 
vast komen te zitten of bekneld raken, waardoor het kan sterven.  
 
Aangezien de geboorte een kwetsbare fase is voor het lam, is het van groot belang om dit zo goed 
mogelijk te laten verlopen. Een schapenhouder moet zoveel mogelijk ondernemen om een goede 
geboorte te stimuleren. Hierbij is het van het belang, dat de ooien zijn gehuisvest in een stal waar 
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het goed geventileerd is, maar waar het niet tocht (Schuijt 2002). Een schone bodem is ook 
belangrijk om insleep van ziektes te voorkomen. Een andere mogelijkheid is het buiten lammen.  
 
 
 
Hierbij moet men wel echter rekening houden met enkele factoren:  
• Het mag niet te koud of te nat zijn, om sterfte bij de lammen zoveel mogelijk te beperken. 
• Het veld moet ruim en overzichtelijk zijn. 
• Er moeten aparte boxen beschikbaar zijn om probleem ooien of lammen te kunnen huisvesten. 
Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan is het lammen van ooien in de buitenlucht beter voor 
de ooien dan het lammen in een stal. 
 
Als men kijkt naar problemen rond de geboorte die niet zijn gerelateerd aan het lam, dan is het 
van belang om te weten wanneer men moet ingrijpen bij de geboorte. Omdat de scheden bij 1e 
lams ooien vaak nauwer zijn, moet er extra aandacht worden besteed aan deze ooien. Naast alle 
gewone voorzorgsmaatregelen kun je andere stimulerende en ondersteunende maatregelen treffen 
om de geboorte te bespoedigen via het gebruik van homeopathische middelen (Doppenberg, 
2003). 
 
2.3 Homeopathie 
Homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijke en zelfherstellende vermogen van mens of dier 
stimuleert en versterkt (www.nvkh.nl). Men gaat er hierbij vanuit dat bij ziekte het zelfherstellende 
vermogen ontregeld is. De homeopathische arts of therapeut probeert het zelfherstellend 
vermogen door toediening van een zeer kleine dosis van een bepaalde stof te prikkelen, waardoor 
het lichaam gaat reageren. Anders gezegd: homeopathie spreekt de eigen geneeskracht van het 
lichaam aan en zet die in werking.  
 
De beoefenaren van de klassieke homeopathie passen deze geneeswijze in de meest 
oorspronkelijke vorm toe, dat wil zeggen naar de idee van Hahnemann (1755-1843) 
Door een uitgebreide vragenlijst zal de homeopathische arts trachten de constitutie van de patiënt 
(zijn gesteldheid) vast te stellen. Vragen gaan over zijn/haar ziekteverschijnselen, maar ook over 
de mentale, emotionele en lichamelijke aangeboren en verworven eigenschappen. Wanneer hij 
deze heeft vastgesteld, zal de arts een bijpassend homeopathisch middel zoeken.  Het gevonden 
middel wordt ook wel het constitutiemiddel genoemd. Dit middel beoogt de complete toestand 
van die patiënt te verbeteren en zijn weerstand te versterken. Kort en bondig kan men zeggen, dat 
de klassieke homeopathie de mens als geheel centraal stelt. Niet de ziekte, maar de zieke mens met 
zijn klachten wordt behandeld. 
 
Om klassieke homeopathie goed toe te passen moet men rekening houden met verschillende 
facetten uit de omgeving die de keuze van het middel kunnen beïnvloeden (Gisler, 1997): 
• Symptomen 
• Externe factoren zoals wind, geestelijke ziekte of verwonding 
• Eetgedrag 
• Algemene gedrag  
• Tijd van verschijning 
• Weer 
• Maanstand van die dag 
Dit is echter wel een zeer uitgebreide visie op invloeden van de omgeving. De meeste homeopaten 
beperken zich tot de eerste vier factoren uit deze lijst. 
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Klinische homeopathie noemt men die methode, waarbij de arts of therapeut kiest voor een 
middel dat meer correspondeert met de symptomen van de ziekte, dan met de algemene 
symptomen van de patiënt. Niet de gehele persoon, maar de ziekte staat centraal. Deze methode, 
die meestal toepassing vindt in acute situaties en bij zelfmedicatie, is dus een andere dan die van 
de klassieke homeopathie.  
 

2.3.1 Het Homeopathische middel 
 
Het homeopathische middel bestaat uit een extract van een stof afkomstig van planten, dieren of 
mineralen. Uit de planten of het andere basismateriaal wordt eerst een oertinctuur 
(oorspronkelijke stof - vaak sap) bereid, die stapsgewijs wordt verdund en geschud. Dit proces 
wordt potentieren genoemd. Er wordt gepotentieerd in stappen van 1 op 10, 1 op 100 of 1 op 
50.000. In het eerste geval ontstaat een D (decimaal)-potentie, in het tweede een C (centesimaal)-
potentie en tenslotte een LM potentie. Hierbij doet zich het feit voor, dat naarmate de oertinctuur 
meer verdund en geschud is, de werking van het middel sterker is. Het eindproduct kan zodanig 
verdund zijn,  dat er volgens de natuurwetenschap geen moleculen meer in het water aanwezig 
kunnen zijn. Toch blijft er een zekere energie van de moleculen achter in het water, ethanol of 
glucose (naar gelang waarmee men verdunt). Dit werd onder meer bewezen door dr. J. Benveniste 
(Eijgenraam, 1988) in een proef met het IgE antilichaam in verband met Basofielcellen. Uit de 
proef bleek, dat nadat het antilichaam vele malen was verdund en daarna geschud het nog steeds 
een reactie opriep bij de basofielcellen, terwijl er geen moleculen van het antilichaam meer in de 
oplossing aanwezig waren. Wel was het bij de proef van belang dat elke verdunningsstap elke keer 
netjes geschud werd. Uit de proef bleek, dat de specifieke informatie van het antilichaam bewaard 
bleef. Als men namelijk het onderzoek herhaalde met iets andere basofielcellen, bleken de 
basofielcellen geen reactie te geven op het IgE antilichaam.  
 
 2.3.2 Homeopathisch onderzoek 
 
Omdat homeopathie natuurwetenschappelijk niet is te verklaren, is er veel onderzoek gedaan over 
verschillende homeopathische medicamenten en hun werkzaamheid bij verschillende ziektes. 
Vooral bij koeien is er veel onderzoek gedaan naar homeopathie. Bij deze onderzoeken bleek dat 
homeopathie in mindere of meerdere mate werkzaam is (Klocke et al. 2003, Nordwall 
http://hem.passagen.se). In een onderzoek naar mastitis op 20 bedrijven met en totaal van 350 
koeien (Walkenhorst, 2003) werd duidelijk dat het homeopathisch middel significant (P<0,05) 
verschilde van antibioticum. Het onderzoek werd gedaan over een periode van 3 jaar en er bleek 
een groot verschil te ontstaan tussen de twee groepen. 
 
Ook is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de werking van homeopathie ten overstaan van de 
vruchtbaarheid van koeien (Ebbing et al., 1993). Een homeopathisch middel werd vergeleken met 
een allopathisch middel wat betreft het effect op vruchtaabrheidproblemen bij koeien (Tabel 
2.3.1, 2.3.2 en 2.3.3). Er is over een tijdsbestek van 3 jaar naar ziektes of gebreken bij koeien 
gekeken. 
 
Tabel 2.3.1: Cyste behandeling bij koeien 
Bron: Ebbing et al. 1993  
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  Homeopathie   Allopathie  
  Genezen  Niet genezen Totaal  Genezen  Niet genezen Totaal 

1986/1987 45 8 53 9 2 64 
1987/1988 34 5 39 12 1 52 
1986/1988 79 13 92 21 3 116 
in % 85,87% 14,13% 100% 87,50% 12,50% 100% 
 
Tabel 2.3.2: Ovulatiebehandeling bij koeien 
Bron: Ebbing etal 1993 

  Homeopathie   Allopathie  
  
Verbetering 

 geen 
verbetering 

 
Totaal 

 
Verbetering 

 geen 
verbetering 

 
Totaal 

1986/1987 16 5 21 5 4 30 
1987/1988 12 8 20 2 1 23 
1986-1988 28 13 41 7 5 53 
in % 68,29% 31,71% 100% 58,33% 41,67% 100% 
 
Tabel 2.3.3: Behandeling voor het gele lichaam bij koeien 
Bron: Ebbing etal 1993 

  Homeopathie   Allopathie  
  
Verbetering 

 geen 
verbetering 

 
Totaal 

 
Verbetering 

 geen 
verbetering 

 
totaal 

1986/1987 11 4 15 27 11 53 
1987/1988 10 1 11 22 4 37 
1986-1988 21 5 26 49 15 90 
in % 80,77% 19,23% 100% 76,56% 23,44% 100% 
 
Uit het onderzoek wordt geconcludeerd dat de behandeling van vruchtbaarheidsproblemen met 
homeopathie, net zo effectief is als behandeling met allopathische middelen. In het geval van de 
ovulatie en de stimulering van het gele lichaam was het succes zelfs beter dan de allopathie. 
 
Ondanks vele onderzoeken die zijn gedaan blijft er ook veel weerstand bestaan naar de 
homeopathie toe (Baars en Baars, 2002). Veel gebruikte argumenten zijn, dat het onderzoek niet 
zorgvuldig is uitgevoerd, waardoor de bewijzen weerlegbaar zijn (schutte, www.iavh.at). Een 
andere argument is dat de onderzoeker graag bepaalde resultaten wil zien. Hierdoor kunnen zijn 
waarnemingen worden beinvloed op een positieve manier voor het onderzochte middel.(Christine, 
2000) Hierdoor is het onderzoek niet objectief meer. 
 
Er zijn bijna net zoveel onderzoeken met bewijs voor homeopathie als tegen. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door de op individu gerichte aanpak van homeopathie, wat het eerste 
knelpunt is bij onderzoek naar klassieke homeopathie. Wetenschappelijk bewijs kan alleen worden 
geleverd als er een onderzoek is opgezet waaruit is bewezen dat er een verbetering is opgetreden 
bij de gezondheid van een dier, en dat deze verbetering alleen is ontstaan door het geven van het 
homeopathische middel (Ellinger et al., 2002). Daarnaast moet je het onderzoek kunnen herhalen 
op elk willekeurig dier in dezelfde omstandigheden. Dit is moeilijk te bewijzen voor een “medicijn” 
dat zo individueel gericht is. Maar als men kijkt naar de klinische homeopathie dan kan onderzoek 
op dit gebied makkelijker worden uitgevoerd. 
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2.4 Caulophyllum 
Caulophyllum is een stof dat bekend staat om zijn verbeteringen bij de geboorte. Van 1882 tot 
1905 werd het gebruikt in de farmacologie als bevallingsopwekker (www.kalyx.com). Het sap van 
de plant heeft invloed op de contracties van de baarmoeder. Deze komen gelijkmatiger, terwijl 
tegelijk de kracht van de contractie wordt verhoogd. Er is eigenlijk nog maar weinig onderzoek 
gedaan naar deze plant en zijn eigenschappen. Wel weet men dat de plant invloed uitoefent op 
het vrouwelijke geslachtorgaan.  
 
 
Caulophyllum wordt al sinds langere tijd gebruikt in de homeopathie als bevorderaar bij de 
geboorte. Het zou niet alleen de bevalling bespoedigen maar ook meer ruimte geven in de schede 
en baarmoeder. Caulophyllum wordt al veel toegepast in onder andere de veehouderij (Deru, 
2004).  
 

2.4.1 Caulophyllum onderzoek 
Er is weinig onderzoek gedaan naar de werking van Caulophyllum. Eén van de weinige 
onderzoeken die is gedaan naar Caulophyllum, is door Joachim Deru die het succes en gebruik van 
homeopathische middelen onder biologische boeren evalueerde. Hieruit kwam naar voren, dat 
boeren Caulophyllum toepassen om de geboorte van het kalf te bespoedigen en weeënzwakte op 
te heffen. Deru evalueerde de ervaringen van boeren aan de hand van patroonherkenning. Aan de 
hand van interviews die hij heeft afgenomen bij 20 veehouders heeft hij een score gegeven van 0 
- 4 voor het effect van het middel en de zekerheid van de werking. Bij zijn onderzoek naar 
Caulophyllum kwam hij met de volgende resultaten 
 
Tabel 2.4.1: effect, zekerheid (schaal 0-4) en aantal casussen bij Caulophyllum bij weeënzwakte 
Bron: J. Deru, 2004 
Gemiddeld effect 3,3 
Gemiddelde zekerheid 2,3 
Totale score 5,7 
Aantal casussen 6 
Aantal veehouders 6 
 
Uit deze gegevens kan men concluderen dat Caulophyllum vrij goed werkzaam is en dat men dit 
met redelijke zekerheid oorzakelijk kan vaststellen. Meer onderzoek op het gebied van 
Cualophyllum is echter wel gewenst wegens het lage percentage aan onderzoek op dit gebied. 
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3. Materiaal en methode 
 
3.1 Dieren 
Voor het onderzoek zijn 153 schapen gebruikt, waarvan 61 eerste worpsooien. Van deze 153 
schapen waren er 96 van het ras “North country Chevoits”, 28 van het ras “South country cheviots” 
en 29 van een kruising tussen deze twee rassen. De leeftijd van de 1e worpsooien was 2 jaar. Met 
behulp van een scan is vooraf vastgesteld dat alle schapen in het onderzoek slechts 1 lam 
droegen. De schapen hebben gedurende hun hele leven en de periode van het onderzoek buiten 
gelopen. Dit was een grasland met een gemiddeld tot laag eiwit gehalte in het gras. Bij een te 
laag voeraanbod werd er bijgevoerd met brok. Voer werd verstrekt aan de hand van behoefte en 
gewicht.  
 
3.2 grasland 
De paarse groep liep in een gebied genaamd “Eynsham park” Dit gebied bestreek ongeveer 80 ha 
grasland. De bodem van dit veld is onderzocht en de uitslag hiervan is te vinden in bijlage 5. Op 
het gebied Eynsham park stonden in totaal 516 schapen. De schapen uit de groene groep 
graasden op een perceel genaamd “Cornbury park”. De bodemanalysen van dit land zijn te vinden 
in bijlage 6.  Het grasland had een grootte van 25 ha en werd begraasd door 173 schapen. 
Tijdens de dracht zijn allee schapen uit de groene groep verplaatst naar een boerderij in de buurt 
van Gagingwell waar zij 7 ha tot hun beschikking hadden. In totaal hadden de schapen dus 32 ha 
(zie tabel 3.2.1).  
 
Tabel 3.2.1: Verdeling grasland over aantal schapen 
Groeps kleur Aantal schapen Aantal ha m²/schaap 

Paars 516 80 1550 
Groen 173 32 1850 

 
 

3.3 Bereiding Caulophyllum en placebo-oplossingen 
Voor de proef zijn er 8 flessen met verdunningen gemaakt: 4 flessen met een groen label en 4 
flessen met een paars label. De ‘groene’ verdunning is bereid door in 1 korrel melksuiker (placebo) 
per fles te verdunnen met 500 ml water. De ‘paarse’ bereiding van Caulophyllum ging eender. De 
bereiding is gedaan door Drs. Liesbeth Ellinger, dierenarts en homeopaat. De bereiding heeft 
plaatsgevonden zonder het bijzijn van medewerkers die verder werkzaam zijn tijdens het 
experiment. 
 
3.4 homeopathie 
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Tijdens de proef werd er gebruik gemaakt van het homeopathische middel Caulophyllum en het 
placebo melksuiker. Beiden werden opgelost in water en vervolgens aan de schapen toegediend 
met behulp van een injectiespuit en later gemengd in het drinkwater. 
Op 6 maart zijn middel en placebo toegediend door met behulp van een injectiespuit 2 ml van het 
mengsel achterop de tong te spuiten. Tegelijkertijd ontvingen de ooien ook 20 ml van het middel 
liquithrive en een injectie van 2 ml van het vaccin Heptavac-P-plus (zie bijlage 7 en 8). De ooien 
kregen na behandeling een groene stip in de nek (zie foto 1). Deze methode werd ook toegepast 
bij de paarse groep. Op 9 maart kregen deze schapen het middel uit de paarse fles. Deze groep 
kreeg een paarse stip in de nek (zie foto 2). De schapen die behandeld zijn,  zijn random gekozen 
uit de kudde. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Groene vlek  op de nek    Foto 2: Paarse vlek op de nek  
(foto: G. E. v/d Krogt)    (foto: G. E. v/d Krogt)  
 
Half maart werd in het drinkwater naar gelang de kleur van de groep (groen of paars) het 
corresponderende middel in de waterbak gemengd (250 ml van de stof). De schapen hadden geen 
andere toegang tot enige andere bron van water. De groene groep kreeg het middel op 15 maart 
en 20 maart. De paarse groep kreeg het 1 maal op 17 maart door hun drinkwater, en hierbij werd 
er 500 ml door het water gemengd. 
 
Tabel 3.4.1: Toediening van oplossing aan groene groep 
Datum Groene remedie Liquithrive sheep Heptavac-P 
6 Maart 2 ml in mond 20 ml in mond 2 ml injectie in spier 
15 Maart 250 ml in 

waterbak 
  

20 maart 250 ml in 
waterbak 

  

 
Tabel 3.4.2: Toediening van oplossing aan paarse groep 
Datum Paarse remedie Liquithrive sheep Heptavac-P 
9 Maart 2 ml in mond 20 ml in mond 2 ml injectie in spier 
17 Maart 500 ml in 

waterbak 
  

 
3.5 Indeling groepen 
De schapen zijn voorafgaand aan het onderzoek in twee groepen gesplitst. Van de ongeveer 200 
1e  worpsooien waren er ongeveer 100 drachtig van 1 lam. Deze ooien waren te herkennen aan 
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een enkele blauwe stip op de flank van het schaap. Voor  het onderzoek is besloten alleen gebruik 
te maken van de ooien die dragend waren van 1 lam.  Van deze 100 ooien worden twee groepen 
gemaakt, waarvan 50 gemarkeerd met groen en 50 gemarkeerd met paars. Hierbij moet er 
rekening gehouden worden met het aantal van ieder ras(zie figuur 3.5.1). Ieder ras moet ook in 
gelijke groepen worden verdeeld. Alle ooien moesten op dezelfde manier zijn gedekt en 
behandeld. Ook de oudere ooien dienen in twee gelijke groepen te worden verdeeld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.5.1: Verwachte verdeling van de ooien tijdens het onderzoek 
 
We zullen dus 100 1e worpsooien  met elkaar gaan vergelijken en een aantal oudere ooien. 
 
 3.5.1. Uitvoeringsfouten 
 
Het indelen van de schapen is na overleg uitgevoerd door de veehouder en haar personeel. 
Ondanks goed overleg en afspraken is er een fout ontstaan bij de indeling van de beide groepen 
en werden de groepen niet gelijk verdeeld. Alle paarse ooien werden namelijk gehaald uit een en 

Hoofdgroep 
Ooien met 1 lam 
Totaal: 380 ooien 

1ste Worpsooien 
Totaal: 100 ooien 

Oudere ooien 
Totaal: 280 ooien 

Groene groep 
Totaal: 22 ooien 

Paarse groep 
Totaal: 23 ooien 

Groene groep 
Totaal: 27 ooien 

Paarse groep 
Totaal: 28 ooien 

Groene groep 
Totaal: onbekend 

Groene groep 
Totaal: onbekend 

Paarse groep 
Totaal: onbekend 

Paarse groep 
Totaal: onbekend 

Paarse groep 
Totaal: onbekend 

Groene groep 
Totaal: onbekend 

North Country 
Totaal: 100 Ooien 

South Country 
Totaal:  80 ooien  

Kruising  n/s 
Totaal:  100 ooien 

North Country 
Totaal: 45 Ooien 

Kruising  n/s 
Totaal: 55 ooien 



Aflammergemak bij ooien 

 29 

dezelfde kudde die gedekt zijn door een North Country Cheviot of een lleyn ram. Deze dieren 
stonden al vanaf begin oktober op het gebied Enysham park. Alle groene ooien stonden in het 
gebied Cornbury park, en zijn gedekt door een texelaar ram. De groepen waren bovendien niet van 
gelijke grootte. Hoe de verdeling in werkelijkheid is gegaan is te zien in figuur 3.5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.5.2: Verdeling van de ooien bij de uitvoering van het onderzoek 

Hoofdgroep 
Enysham park 

Totaal: 250 ooien 

1ste Worpsooien 
Totaal: 90 ooien 
Gebruikt: 53 ooien 

Oudere ooien 
Totaal: 160 ooien 
Gebruikt: 53 ooien 

Paarse groep 
Totaal: 36 ooien 

Paarse groep 
Totaal: 17 ooien 

Paarse groep 
Totaal: 41 ooien 

Paarse groep 
Totaal: 6 ooien 

Paarse groep 
Totaal: 6 ooien 

North Country 
Totaal: 80 ooien 

South Country 
Totaal:  10 ooien 

Kruising  n/s 
Totaal: 70 ooien 

North Country 
Totaal: 40 Ooien 

Kruising  n/s 
Totaal: 50 ooien 

Hoofdgroep 
Cornbury park 

Totaal: 130 ooien 

1ste Worpsooien 
Totaal: 10 ooien 
Gebruikt: 6 ooien 

Oudere ooien 
Totaal: 120 ooien 
Gebruikt: 40 ooien 

Groene groep 
Totaal: 3 ooien 

Groene groep 
Totaal: 3 ooien 

Groene groep 
Totaal: 14 ooien 

Groene groep 
Totaal: 22 ooien 

Groene groep 
Totaal:  4 ooien 

North Country 
Totaal: 20 ooien 

South Country 
Totaal:  70 ooien 

Kruising  n/s 
Totaal: 30 ooien 

North Country 
Totaal: 5 Ooien 

Kruising  n/s 
Totaal: 5 ooien 



Gwendolin van der Krogt 

 30 

 
Niet alleen was de verdeling ongelijk per groep. Maar ook het toedienen van het homeopatisch 
middel is niet gerandomiseerd en de groepen hebben een verschillende ram gehad. Hierbij is het 
van belang op te merken dat een geboorte met een texelaar ram moeilijker kan verlopen dan die 
van een North country cheviot. Bij de lleyn zou dit nog makkelijker moeten verlopen aangezien dit 
ras kleiner is.  
 
Naast het probleem dat de groepen door verschillende rammen zijn gedekt, is er ook een 
bijkomend probleem als men kijkt naar de voeding die de schapen hebben gehad (zie bijlage 5 en 
6). De voedingstoestand van beide percelen loopt sterk uiteen. Het is moeilijk te zeggen wat de 
invloed zal zijn van deze afwijkingen en of deze invloed hebben gehad op het onderzoek. 
  
 
 
 
 
 
3.6 Het onderzoek 
De middelen zijn aan de schapen gegeven 1 maand voorafgaand aan de waarnemingen (1 maart 
tot 1 april), tijdens deze periode stonden de schapen in twee aparte groepen.  
Tijdens deze periode hadden de schapen de beschikking over een voertrog en een waterbak.  
Er werd tijdens het voeren geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende rassen. De schapen 
werden iedere dag gevoerd. 
 
De schapen zijn vanaf 21 augustus 2003 in de verschillende groepen geplaatst. De groene groep 
die in Cornbury stond, werd op 2 januari naar Gagingwell verhuisd. Op 23 maart zijn alle schapen 
naar Gagingwell verhuisd en zijn de groepen gesorteerd op het aantal lammen dat ze droegen. 
 
 3.6.1 Waarnemingen 
 
De waarnemingen vonden plaats in de periode van 2 April tot 2 Mei 2004. Tijdens deze periode 
waren alle schapen op het bedrijf verdeeld over 2 groepen. De schapen voor het onderzoek waren 
te onderscheiden aan de hand van een paarse of groene stip op de nek van het schaap. Alleen van 
de gemerkte schapen werden waarnemingen genoteerd. Ale waarnemingen werden genoteerd in 
het schema dat is te vinden in bijlage 1.Tijdens het onderzoek zijn de waarnemingen gedaan aan 
de hand van het protocol dat is te vinden in bijlage 2. Als extra waarneming is bij opmerkingen 
geplaatst of de ooi met of zonder hulp heeft kunnen lammen. Tijdens de waarnemingen waren de 
1e worpsooien te onderscheiden van de oudere ooien aan de hand van het oorlabel. (Zie foto. 3 en 
4) Bij de 1e worpsooien was dit een blauw gekleurd label. Bij de meerdere worpsooien een gele. 
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Foto 3: Blauw oormerk  Foto 4: Geel oormerk 
(foto: G. E. v/d Krogt) (foto: G. E. v/d Krogt) 
 
 3.6.2 Onderzoeksfase  
 
Tijdens de gehele periode waren constant 2 mensen aanwezig bij de schapen gedurende de 
periode van 4 uur ‘s ochtends tot 11 uur ‘s avonds. Deze tijden konden licht afwijken. Dit werd 
dan meestal veroorzaakt door het feit dat er op dat moment oien aan het lammen waren. Schapen 
die niet rusten voor 23.00 uur werden nog geobserveerd gedurende de nacht. Schapen waar geen 
hulp nodig was tijdens de geboorte, zijn vaak maar gedeeltelijk geobserveerd. Door 
omstandigheden konden er van deze schapen maar gedeeltelijk de lijst worden ingevuld. Dit om 
problemen die kunnen ontstaan door interventie te voorkomen. 
De schapen lammerden buiten af en werden gecontroleerd vanuit een landrover die door de 
schaapskudde heen reed. Door te kijken naar de verschillende signalen die een schaap geeft als ze 
gaat lammen, kon men beslissen wat de volgende stap zou zijn.  
 
De schapen kregen tijdens het onderzoek alleen extra kuilvoer bijgevoerd. Dit werd gedaan naar 
gelang de behoefte. Als de schapen de voerruif leeg hadden, kregen ze een nieuwe baal. Er werd 
verder niets bijgevoerd. De schapen hadden beschikking over 7 ha grasland. De groep bestond bij 
de start van het onderzoek uit 380 schapen. Het aantal nam geleidelijk af, naar gelang het aantal 
schapen dat lamden. Schapen die hadden gelamd, werden verplaats naar een ander grasland. 
 
3.7 Statistische methode 
Aan het einde van het onderzoek zijn de gegevens statistische verwerkt. Aangezien het hierbij 
vooral nominale gegevens betreft, wordt hoofdzakelijk de chi-kwadraattoets toegepast bij het 
uitwerken van de gegevens. Voor het onderzoeken van de invloed van het geboortegewicht wordt 
de T-toets gebruikt.  
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4. Resultaten 
 
Tijdens de onderzoeksperiode zijn niet alle gegevens genoteerd van elke ooi. Hierdoor kunnen er 
bepaalde variabelen niet meegenomen worden in de resultaten omdat deze niet vergelijkbaar zijn 
of er te weinig gegevens zijn om een juiste vergelijking te maken. Er is dus gekozen om hier alleen 
de resultaten te behandelen die wel vergelijkbaar zijn. 
 
4.1 Ligging van het lam 
Tijdens het onderzoek zijn de ooien opgedeeld in groepen. Niet van alle ooien zijn de 
waarnemingen genoteerd. In figuur 4.1.1 is aangegeven hoe deze onderverdeling is voor de 
ligging van het lam bij het aantal waargenomen ooien ten opzichte van het totaal aantal ooien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdgroep 
(67/154)* 

1ste worps (26/61) 

Oudere (41/93) 

Placebo (4/26) 

Caulophyllum (22/26) 

Placebo (18/41) 

Caulophyllum (23/41) 

North (2/4) 

North (17/22) 

North (18/23) 

North (8/18) 

Kruising (2/4) 

Kruising (5/22) 

South (1/23) 

Kruising (4/23) 

South (9/18) 
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Figuur 4.1.1: Verdeling onderzochte ooien bij onderzoek ligging van het lam  
*(aantal waarnemingen/totaal aantal ooien) 
 
Tijdens het onderzoek zijn alle posities apart gescoord. De score hield in welke positie het lam lag 
en afhankelijk van de positie met hoeveel van de benen, één of twee. Deze scores zijn vervolgens 
onderverdeeld in 4 groepen. De scores zijn ingedeeld naar gelang het gemak van het aflammen.  
De score-klassen zijn goed, matig, slecht en zeer slecht (Tabel 4.1.1).  
 
Tabel 4.1.1 Omzetten van oude ligging score naar nieuwe. 
Score ligging Nieuwe score 
1 en 3 eenzijdig Goed 
2, 3 tweezijdig en 5 Matig 
4 en 6 Slecht 
7 en 8 Zeer slecht 
 
 
 
 
 
 
Hieronder volgen de resultaten van de ligging van het lam, bij ooien met Caulophyllum in 
vergelijking met ooien met het placebo.  
 
Tabel 4.1.2 : Aantal goede liggingen van het lam bij 
1e worpsooien 

 Caulophyllum Placebo 
North 5 2 

Kruising 15 1 
Volledige 

Kudde 
20 3 

 
In procenten 

 

North 88 50 
Kruising 100 100 

Volledige 
Kudde 

91 75 

 
 
 
Tabel 4.1.3: Aantal zeer slechte liggingen van het 
lam bij 1e worpsooien 

 Caulophyllum Placebo 
North 1 1 

Kruising 0 0 
Volledige 

Kudde 
1 1 

 
In procenten 

 

North 6 50 

Kruising (1/18) 

Figuur 4.1.2: Percentage goede liggingen van het lam bij 1e worpsooien 
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Tabel 4.1.4: Aantal goede liggingen van het lam bij  
Oudere ooien 

 Caulophyllum Placebo 
North 15 3 
South 1 6 

Kruising 3 1 
Volledige 

Kudde 
19 10 

 
In procenten 

 

North 83 38 
South 100 67 

Kruising 75 100 
Volledige 

Kudde 
83 56 

 
Tabel 4.1.5 : Aantal zeer slechte liggingen van het  
lam bij oudere ooien 

 Caulophyllum Placebo 
North 0 2 
South 1 0 

Kruising 0 0 
Volledige 

Kudde 
1 2 

 
In procenten 

 

North 0 25 
South 0 0 

Kruising 25 0 
Volledige 

Kudde 
4 11 

 
 
Bij de 1e worps ooien is een duidelijk verschil te zien tussen de Caulophyllum en placebo groep, 
wat betreft het aandeel slechte geboortes en het aandeel goede geboortes. Bij de oudere ooien is 
dit verschil niet duidelijk, ook niet als we alleen de meest slechte liggingen beoordelen.  
 
Om te controleren of de verschillen die waar te nemen zijn in de grafieken ook werkelijk significant 
zijn, is de Chi-kwadraat toets uitgevoerd (zie bijlage 4 en tabel 4.1.6).  
 
Tabel 4.1.6 significantie bij ooien tussen de ligging van het lam en het gerbuikte middel. (P<0,05) 

Groep Ras P-waarde Significant 
North 0,058 Trend 1ste worps ooien 

 Kruising 0,008 Ja 

Figuur 4.1.5 : Percentage zeer slechte liggingen van het lam bij oudere 
ooien 

Figuur 4.1.4: Percentage goede liggingen van het lam bij oudere ooien 

Figuur 4.1.3: Percentage zeer slechte liggingen van het lam bij  
1e worpsooien 
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Volledige kudde 0,026 Ja 

North 0,143 Nee 
South 0,685 Nee 

Kruising 0,567 Nee 

Oudere ooien 

Volledige kudde 0,567 Nee 
 
 
Er is een significant verschil tussen de placebo groep en de Caulophyllum groep bij 1e worpsooien, 
als men kijkt naar de ligging van het lam (Tabel 4.1.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Hulp bij de geboorte 
Niet bij alle ooien is de hulp geboden bij het aflammen waargenomen (figuur 4.2.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 4.2.1: Verdeling onderzochte ooien bij onderzoek hulp geboden bij aflammen. 
*(aantal waarnemingen/ totaal aantal ooien) 
 

Hoofdgroep 
(154/154)* 

1ste worps (61/61) 
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Caulophyllum (53/93) 

North (38/55) 

North (3/6) 
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North (14/40) 
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Kruising (4/40) 
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Beoordeeld is of een ooi wel of geen hulp heeft ontvangen bij de geboorte. Hieruit kwamen de 
volgende resultaten. 
 
Tabel 4.2.1 : Aantal malen hulp geboden bij  
1e worpsooien 

 Caulophyllum Placebo 
North 5 2 

Kruising 14 2 
Volledige 

Kudde 
19 4 

 
In procenten 

 

North 29,4 67 
Kruising 36,9 67 

Volledige 
Kudde 

34,6 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.2.2: Aantal malen hulp geboden bij  
Oudere ooien 

 Caulophyllum Placebo 
North 17 6 
South 2 7 

Kruising 4 0 
Volledige 

Kudde 
23 13 

 
In procenten 

 

North 41 43 
South 33 32 

Kruising 67 0 
Volledige 

Kudde 
43 33 

 
 
Tabel 4.2.3 significantie bij ooien tussen de geboden hulp bij de geboorte en het gebruikte middel. (P<0,05) 

Groep Ras P-waarde Significant 
North 0,357 Nee 

Kruising 0,180 Nee 
1ste worps ooien 
 
 
 

Volledige kudde 0,142 Nee 

Oudere ooien North 0,766 Nee 

Figuur 4.2.2: Percentage hulp bij 1e worpsooien 

Figuur 4.2.3 : Percentage hulp bij oudere ooien 
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South 0,944 Nee 
Kruising 0,035 Ja 

 

Volledige kudde 0,328 Nee 
 
Er is geen significant verschil tussen de Caulophyllum groep en de Placebo groep bij 1e 
worpsooien (4.2.3). Alleen bij de oudere ooien, in de gerkruiste groep, is een verschil ten gunste 
van de placebogroep te zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Levend geboren lammen 
Niet bij alle ooien is het aantal levend geboren lammen waargenomen (figuur 4.3.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdgroep 
(154/154)* 

1ste worps (61/61) 
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Kruising (3/6) 
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Figuur 4.3.1: Verdeling onderzochte ooien bij onderzoek levend geboren lammen 
*(aantal waarnemingen/ totaal aantal ooien) 
 
Tijdens het onderzoek is er genoteerd of de lammen levend geboren waren. Hieronder staan 
daarvan de resultaten. 
 
Tabel 4.3.1: Aantal levend geboren lammen bij  
1e worpsooien 

 Caulophyllum Placebo 
North 33 3 

Kruising 16 3 
Volledige 

Kudde 
49 6 

 
In procenten 

 

North 92 100 
Kruising 94 100 

Volledige 
Kudde 

92 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 4.3.2: Aantal levend geboren lammen bij  
oudere ooien 

 Caulophyllum Placebo 
North 39 12 
South 6 22 

Kruising 6 4 
Volledige 

Kudde 
51 38 

 
in procenten 

 

North 95 86 
South 100 100 

Kruising 100 100 
Volledige 

Kudde 
96 95 

 
 
Tabel 4.3.3 significantie bij ooien tussen het aantal levend geboren lammen en het gebruikte middel. (P<0,05)  

Groep Ras P-waarde Significant 
North 0,515 Nee 

Kruising 0,567 Nee 
1ste worps ooien 
 
 
 

Volledige kudde 0,545 Nee 

Figuur 4.3.2 : Percentage levend geboren lammen bij 1e 
worpsooien 

Figuur 4.3.3: Percentage levend geboren lammen bij oudere 
ooien 
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North 0,417 Nee 
South 0,756 Nee 

Kruising 0,747 Nee 

Oudere ooien 

Volledige kudde 0,773 Nee 
 
Er is geen significant verschil tussen de groepen (Tabel 4.3.3). 
 
 
4.4 Geboortegewicht 
Tijdens het onderzoek is zoveel mogelijk het geboortegewicht vastgesteld van de lammeren. 
 
Gemiddelde geboortegewicht Caulophyllum: 4463 gram 
Gemiddelde geboortegewicht Placebo:  4625 gram 
 
Met de T-toets is gekeken of het geboortegewicht van invloed was op de resultaten die we hebben 
behaald. Er is hierbij gekeken naar de hulp die is geboden bij het aflammen en het 
geboortegewicht.  
 
Tabel 4.4.1: T-toets Gekregen hulp*Geboortegewicht (P<0,05) 

Ras  Hulp Standaarddeviatie Standaard fout F-waarde P-waarde 
Ja 350,8 143,2 11,0 0,738 North  

1ste worps Nee 865,4 612,0     
Ja 964,0 364,3 - 0,571 South 

Oudere ooi Nee - -   
 
Er is geen significant verschil. Er is dus geen verband tussen het geboortegewicht en de gekregen 
hulp bij ooien (Tabel 4.4.1). 
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5. Discussie 
 
5.1 Discussie experimentele methode 
 
 5.1.1 Noteren van de gegevens 
 
Tijdens de voorbereiding is er geen goed beeld gevormd van de omstandigheden tijdens het 
aflammen. Hierdoor heeft de onderzoeker zich doelen gesteld die achteraf niet haalbaar waren. 
Het feit dat het lammen van de ooien buiten gebeurde, heeft geleid tot het niet of slechts 
gedeeltelijk kunnen vaststellen van enkele gegevens. Het gaat hierbij om de volgende gegevens 
die niet beoordeeld zijn: 
• Tijdsduur geboorteproces 
• Ligging van het lam 
• Ruimte voor repositie 
 
Al deze gegevens konden niet worden genoteerd, omdat een groot gedeelte van de schapen 
zelfstandig lamden. Hierdoor was het dus niet noodzakelijk de ooi te vangen en men koos ervoor 
om de ooi zich rustig te laten binden aan haar lam. Omdat het dus onmogelijk was om vast te 
stellen hoe de geboorte was gegaan en hoe zwaar het lam woog zonder haar te vangen konden 
van deze ooien alleen de andere gegevens genoteerd worden. Dit heeft dus geleid tot het verlies 
van gegevens. 
 
In een toekomstig onderzoek is het dus wenselijk het experiment uit te voeren in een meer 
gecontroleerde omgeving zoals in een stal, dan wel nieuwe goed evalueerbare parameters te 
ontwikkelen die het geboorteproces kwantificeren. In een stal kan de onderzoeker goed overzicht 
houden op alle schapen en op tijd reageren op een geboorte. In een stal zal een ooi na de 
geboorte altijd worden gevangen en worden verplaatst, waardoor andere gegevens ook genoteerd 
kunnen worden. 
 
 5.1.2 Scheiding van de groepen 
 
Naast het foutieve beeld van de onderzoeker over de mogelijkheden van het experiment, is er ook 
een belangrijk en storend verschil ontstaan bij de indeling van de twee groepen(zie paragraaf 
3.5.1). Volgens de proefopzet was het de bedoeling om twee gelijke groepen te vormen. Door 
mogelijk een probleem in de communicatie is dit niet gebeurd volgens ons protocol. De 
belangrijkste verschillen tussen de groepen waren verschillende rammen per groep en een verschil 
in voedselaanbod. Tijdens het onderzoek werd namelijk bekend dat de groep die op Eynsham park 
had gestaan (paars), een enorme hoeveelheid ijzer en aluminium heeft binnen gekregen. Dit werd 
bekend aan de hand van een grondonderzoek dat was uitgevoerd, en waarvan de resultaten zijn te 
vinden in bijlage 5. Deze verschillen waren zo enorm dat het tot grote gevolgen rond de dracht en 
de geboorte kan leiden. Namelijk het ontstaan van gebrekken bij het lam zoals kromme benen of 
verlamming aan de achterhand. 
 
Niet alleen de ooien in Eynsham park hadden problemen met het mineralengehalte van het gras, 
ook de groene groep had te maken met een onevenwichtige aanbod van mineralen. De resultaten 
van een bodemonderzoek uitgevoerd in Cornbury park zijn te vinden in bijlage 6. 
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Uiteraard is niet te voorspellen hoe deze verschillen in mineralenaanbod de proef beïnvloedt.  Wel 
is er een supplement gegeven aan alle ooien (zie bijlage 8 en paragraaf 3.4) als extra mineralen 
mix teneinde eventuele tekorten te compenseren. De vraag blijft echter of deze toevoeging 
voldoende was. Tijdens de uitvoering van het experiment waren namelijk enkele afwijkingen te 
constateren bij enkele lammen van ooien met meerlingen. Het ging hierbij om afwijkingen die 
mogelijk verband hielden met een tekort aan mineralen zoals koper en selenium. Deze afwijkingen 
waren echter niet te constateren bij ooien die eenlingen droegen, en dus ook niet bij de testgroep. 
Het blijft echter de vraag in hoeverre de tekorten invloed hebben gehad op het experiment. 
 
 5.1.3 Toediening van het middel 
 
Tijdens de uitvoering van het experiment hebben de verschillende groepen op verschillende data 
en op verschillende manieren het middel toegediend gekregen. Hoewel de initiële toediening van 
het middel (2ml in de bek gespoten) wel goed is verlopen en is uitgevoerd op het juiste tijdstip is 
het drenken van de dieren met het middel niet gelijk opgegaan. De toediening van het middel bij 
de paarse groep is 1 maal gedaan. Het ging hierbij om 500 ml verdeeld over meerdere 
waterbakken. Terwijl de groene groep het middel 2 maal toegediend kreeg in porties van 250 ml. 
De groene groep heeft uiteindelijk dus het middel 1 maal meer gekregen. Omdat het groene 
middel uiteindelijk het placebo bleek te zijn heeft dit geen grote gevolgen voor het onderzoek. Wel 
is belangrijk te constateren dat de paarse groep ruim 2 weken voor het aflammen geen 
Caulophyllum meer heeft gekregen. Dit geldt zelfs voor een nog langere periode als men kijkt naar 
de ooien die pas later lamden. Men kan zich dus afvragen of het Caulophyllum nog wel enige 
effect op de geboorte heeft gehad na zo een lange overschreidings periode. Hoewel de resultaten 
wel verschillen laten zien bij de 1e worps ooien, worden deze verschillen tegengesproken bij de 
oudere ooien. Mogelijk worden deze verschillen veroorzaakt door de lange tijd die is verstreken 
sinds de ooien het middel toegediend hebben gekregen. 
 
5.2 Discussie resultaten 
 
 5.2.1. Ligging van het lam 
 
Bij de ligging van het lam is gekeken naar de beste liggingen ten opzichte van de slechtste.  Bij de 
beste liggingen is de kans dat het dier zelf lamt veel groter dan bij alle andere liggingen. Bij de 
slechte ligging is de kans dat het lam sterft veel groter dan bij alle andere liggingen. Daarnaast 
zijn de tussengelegen posities nauwelijks waar genomen en dus moeilijker te vergelijken met 
elkaar. 
 
Als we de gegevens vergelijken, komt vooral bij de 1e  worpsooien naar voren dat er bij de 
Caulophyllum groep de ligging van het lam aanzienlijk beter is dan bij de placebo groep. Het 
verschil is significant (P<0,05). Men kan dus zeggen dat Caulophyllum de ligging van het lam 
verbetert. Echter bij deze resultaten moet men wel rekening houden met het aantal 
waarnemingen. De grootte van de placebo groep is namelijk aanzienlijk kleiner dan de grootte van 
de Caulophyllum groep. Bovendien waren er eigenlijk te weinig waarnemingen om de chi-
kwadraat toets goed uit te voeren. 
 
Dit geldt ook als men kijkt naar de oudere ooien. Hoewel de twee groepen afzonderlijk groot 
genoeg lijken, worden ze te klein voor een juiste vergelijking als men ze onderverdeeld naar ras. 
Zeker als men ziet, dat de verdeling tussen de twee groepen niet gelijk is. Hierdoor kan het lijken 
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dat er een verschil is tussen de twee groepen die mogelijk alleen worden veroorzaakt door 
raskenmerken. 
 
 5.2.2 Hulp bij de geboorte 
 
Als men kijkt naar de resultaten van hulp bij de geboorte dan kan men zien dat er een aanzienlijk 
verschil lijkt te zijn bij de 1e worps ooien tussen de Caulophyllum en placebo groep. De verschillen 
zijn echter niet significant . Bij de oudere ooien is het verschil erg klein en wisselend. Hoewel er 
voor sommige rassen grote verschillen zijn te zien wordt dit weer tegengesproken door andere 
rassen. Eén verschil is echter wel significant, namelijk bij de gekruisde ooien. Hierbij is 67 procent 
bij de Caulophyllum groep geholpen tegen 0 procent bij de placebo groep. Het gaat hier echter 
om een aantal van 6 dieren tegen 4 dieren. Dit zijn vrij lage aantallen en ook al is het verschil dus 
significant, de zekerheid hiervan kan men echter in twijfel trekken. Hierbij komt dan ook het feit 
dat dit verschil alleen bij dit ras is gesignaleerd en niet bij de andere rassen. Verwacht wordt dat 
als men een bepaald verschil ziet in een groep dieren dit verschil bij alle rassen hetzelfde is. 
Aangezien dit niet het geval is kan men de betrouwbaarheid van deze gegevens in twijfel trekken. 
 
 5.2.3 Levend geboren lammen 
 
Als we kijken naar de verschillen bij het aantal levend geboren lammeren, dan is er geen 
significant verschil. Dit wordt ook niet verwacht, omdat het hierbij om maar enkele lammen gaat. 
Men kan dus concluderen dat Caulophyllum geen invloed heeft op het aantal levend of dood 
geboren lammen zowel niet in positieve als negatieve zin. 
 
 5.2.4 Geboorte gewicht 
 
Als laatste is er gekeken naar het geboorte gewicht. Het is hierbij van belang om te kijken of het 
geboorte gewicht van invloed is geweest op het verloop van het aflammeren. Aangezien het 
verschil niet significant is kan men concluderen dat dit niet het geval is. Er zijn echter geen 
waarnemingen van alle lammen genoteerd en dus blijft de uitslag hiervan discutabel. 
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6. Conclusie 
 
Uit de resultaten kan men de volgende conclusies trekken 
• Er zijn geen gegevens over de ruimte van repositie in verband met Caulophyllum. 
• Er is een significant verbetering door Caulophyllum tav. de ligging van het lam.  
• Er zijn geen gegevens over de verbetering in geboorteduur in verband met Caulophyllum. 
• Het gewicht van het lam heeft geen invloed gehad op de resultaten uit het onderzoek. 
• Verder zijn er geen significante verschillen. 
 
Door de vele fouten die zijn ontstaan in de experimentele periode is het moeilijk om harde 
conclusies te geven. Er waren te veel invloeden op de gegevens om een juiste analyse uit te 
voeren. De volgende elementen hadden invloed op de gevonden resultaten: 
 
• Verschil in groepsgrootte 
• Verschil in voeding 
• Verschillende rammen 
• Afwijkende mineralen in bodem en gras 
• Verschil in frequentie van het geven van de oplossing 
• Geen toediening meer na 21 Maart van de oplossingen 
• Het niet kunnen noteren van alle voorgenomen variabelen 
 
De uiteindelijke conclusie is dan ook dat de gegevens niet betrouwbaar genoeg zijn om een 
uitspraak te doen over de werking van het middel caulophyllum. 
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7. Aanbevelingen 
 
Na gelang de uitkomsten van het onderzoek kunnen er enkele aanbevelingen worden gedaan voor 
toekomstig onderzoek op het gebied van Caulophyllum. 
 
Ten eerste is het aan te bevelen om toekomstig onderzoek betere plannen te maken samen met de 
veehouder over het voorbereiding van het onderzoek. Het is noodzakelijk om een goed beeld te 
hebben van de bodem en de omgeving waar de schapen staan of komen te staan. Daarnaast is 
het aan te raden om iemand aanwezig te laten zijn bij de scheiding van de groepen en mogelijk 
het toedienen van de oplossingen aan de verschillende groepen. Dit is van belang om te zorgen 
dat alles volgens het gemaakte plan verloopt en problemen te voorkomen met ongelijkheden. 
 
In een toekomstige situatie is het adviseerbaar om de ooien in een meer gecontroleerde omgeving, 
zoals bijvoorbeeld een stal, te laten lammen. Dit heeft vooral veel voordelen voor het verzamelen 
van de gegevens. Als alle ooien na de geboorte verplaatst worden, is dit een uitstekend moment 
om alle gegevens van het lam te noteren en informatie over de moeder vast te leggen. In een 
kleinere en beter beheersbare ruimte kunnen ooien makkelijker worden geobserveerd zonder de 
verstoring van de kudde. Als de ooi dan zelf werpt, kan dit nog op tijd worden vastgesteld. Als de 
ooien extra toediening van het middel nodig hebben, kunnen ze gemakkelijk worden gevangen en 
behandeld. 
 
Als er in een vervolg onderzoek opnieuw met een groep met deze omvang zal worden gewerkt kan 
het een voordeel zijn om 2 onderzoekers te hebben die observaties doen. Zo kunnen er gedurende 
24 uur observaties worden gedaan zonder onderbreking. 
 
Als er aan alle voorgaande aanbevelingen wordt voldaan zal er uit een toekomstig onderzoek een 
betrouwbare uitslag komen. Met die resultaten kan dan een statistisch onderbouwde uitspraak 
worden gedaan over de werking van het homeopathische middel Caulophyllum en het 
aflammergemak bij schapen. 
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Bijlage 1: Invullijsten NL/Eng 
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Bijlage 2: Protocol NL/Eng 
 
Protocol onderzoek caulophyllum 
 
Schaap nummer: Het schaap nummer staat op de oorflap in het oor van het schaap. 
 
Eerste worp: Als het oornummer blauw is betekend dit dat het een eerste worps ooi 
betreft, oudere ooien dragen een geel orrnummer. 
 
Groep: Alle schapen hebben een groene of paarse vlek op hun rug. Dit geeft de 
kleur aan van de groep waar ze toe behoren. 
 
Lam Pariteit: Hoeveelste lam is het? Het eerste  tweede of derde lam van dezelfde 
ooi. 
 
Ruimte voor repositie: Dit wordt beoordeeld aan de hand van 5 scores. 
 
• Score 1:Er is geen ruimte tussen het hoofdje van het lam en de wand van de 

schede. 
• Score 2: Er is weinig ruimte in de schede kan net geen vinger tussen het hoofdje 

en de wand. Minder dan 1 cm. 
• Score 3: Er is genoeg ruimte om met je vingers tussen het hoofdje en de schede 

wand te komen. Ruimte is 1 a 2 centimeter 
• Score 4: Er is voldoende ruimte om met de hand achter het hoofdje te komen in 

de schede. Ruimte is tussen de 2 a 3 centimeter 
• Score 5: Er is nog meer ruimte dan bij score 4. Bij alle gevallen waar dit meer is 

krijgt het schaap deze score. 
 

Als men niet heeft geobserveerd hoeveel ruimte er is wordt er niets ingevuld. Als het 
lam achterstevoren (ligging score 6,7 en 8) ligt wordt de ruimte niet gemeten. Bij 
score 2 t/m 5 wordt de ruimte gemeten nadat het lam is gerepositioneerd. 
 
Ligging van het lam: De lammeren kunnen in de volgende posities liggen.  
 
Normaal: is score 1 Hoofd van het lam ligt op de gestrekte voorbenen. Klauwen 
steken voor het hoofd uit. Neus van het lam is naar voren gericht. 
 
Carpaal*: is score 2 (Afb.1) voorpo(o)t(en) van het lam zijn onder het lichaam 
gevouwen met de bovenbe(e)n(en) naar voren gericht. Hoofd ligt in de baarmoeder 
hals. 
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Afbeelding 1: Carpaal 
Schouder*: is score 3  (Afb.2) voorpo(o)t(en)liggen gestrekt naar achteren onder het 
lichaam van het lam. Hoofd is naar voren gericht en ligt in de baarmoederhals. 

 
Afbeelding 2: Schouder ligging 
 
Teruggeslagen hoofd: is score 4 (Afb. 3) Hoofd kan op verschillende manieren zijn 
teruggeslagen. Voorpoten zijn dan voelbaar in de schede, maar niet de kop. Let 
hierbij wel op dat een teruggeslagen hoofd vaak wordt veroorzaakt door ingrijpen bij 
de geboorte. Is dit het geval dan mag deze niet als zodanig worden meegerekend. 

 
afbeelding 3: Teruggeslagen hoofd 
 
Hoofd onder de voorpoten: is score 5, hoofd van het lam ligt onder de gestrekte 
voorpoten. Poten en hoofd zijn naar voren gericht. 
 
Stuitligging: is score 6 lam ligt achterstevoren. Achterpoten zijn gestrekt en naar 
voren gericht. 
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Tarsaal*: is score 7 (Afb. 4) lam ligt achterstevoren (zie stuitligging) achterpo(o)t(en) 
zijn terug gevouwen onder het lichaam van het lam. (zie carpaal) 

 
Afbeelding 4: Tarsaal 
 
Heupligging*: is score 8 (Afb. 5) Lam ligt achterstevoren (zie stuitligging) maar 
achterpo(o)t(en) zijn naar het hoofd toe gestrekt. (zie schouderligging) 

 
Afbeedling 5: Heupligging 
 
*Sommige posities kunnen zowel eenzijdig als dubbelzijdig zijn. Het gaat er hierbij 
om of er één of twee benen in deze positie liggen. 
  
Geboorteduur:  De tijd wordt gemeten vanaf het moment dat de eerste blaas 
zichtbaar is. Wanneer het lam verkeerd is gepositioneerd kan dit maar klein zijn of 
zelfs alleen een kapotte zak zijn. De tijd wordt gemeten tot de klauwen zichtbaar zijn. 
Als de klauwen zichtbaar zijn wordt de tijd opnieuw gemeten. Als men er niet op tijd 
bij is, kan er ook worden gemeten vanaf het moment dat de top van de klauwen 
zichtbaar zijn. De tijd wordt gemeten tot het lam volledig geboren is.  
 
Gewicht lam: Het lam wordt gewogen met een elektronische weger. Het lam wordt 
op de weegschaal gelegd vlak na de geboorte.  
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Protocol research caulophyllum 
 
Sheep number: You can find the number of the sheep on the tag in the ear of the 
sheep. 
 
First Lamb: if the ear tag is bleu the sheep is lamming for the first time. If the tag is 
yellow, the sheep has lamed before. 
 
Group: The spot on there back is either green or purple. The colour corresponds 
with the colour of the group. 
 
LambParity: the order that the lambs come out is of importance, this is the parity of 
the lamb. 
 
Room for reposition: This is done in 5 categories  

• Score 1: No room between the head and the outer pelvis wall. 
• Score 2: little room between the head and the outer pelvis wall. There is 

room but fingers cant be put between the plevis and the head of the lamb. 
The room is less then 1 cm. 

• Score 3: Room between the head and the outer pelvis wall is 1 finger. This 
is between 1 and 2 centimetres 

• Score 4: Room between the pelvis wall and the head of the lamb is enough 
to cup the head with the hand. Between 2 and 3 centimetres. 

• Score 5: Even more room then with score 4. All that have more room fall 
under this score. 

 
If no observer felt how much room there is no score is given. If the lamb is positioned 
backwards no score is given.(position score 6, 7 and 8) if the position is score 2 till 5 
a score is given after repositioning the lamb. 
 
Position of the lamb: Lambs can be positioned as following. 
 
Normal: is score 1 The head of the lamb is positioned forward and is rested on top of 
the front legs. Both legs are positioned forward as well with the claws in front of the 
nose. 
 
Carpaal*: is score 2 (picture 1) The front leg(s) are positioned under the chest of the 
lamb, the upper part of the leg(s) is pointed forward as the lower part is folded 
backwards. The head is positioned in the uterus. 

 
Picture 1: carpaal 
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Shoulder position*: is score 3  (picture 2) The front leg(s) are positioned completely 
backwards from  the shoulder. The head is positioned in the uterus. 

 
Picture 2: shoulder position 
 
Backward head: is score 4 (picture 3) The head is folded backwards. This could be in 
several different manners. The front legs can be felt, but not the head. 

 
picture 3 backwards head 
 
Head under the legs: is score 5 The head of the lamb is positioned under the front 
legs of the lamb. The front legs are pointing forward. 
 
Backwards: is score 6 The lamb is positioned backwards. The back legs are coming 
out first and are stretched. 
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Tarsaal*: is score 7 (picture 4) The lamb is positioned backwards but the leg(s) is 
folded under its body (see carpaal) 

 
Picture 4: Tarsaal. 
 
Hip position*: is score 8 (picture 6) The lamb is positioned backwards with his leg(s) 
stretched backwards towards it head. (see shoulder position) 

 
picture 5: hip position 
 
*Some positions can be one sided or double sided. This means with only one or with 
two legs.  
 
Time of birthing proces: The time of the birthing process is measured from the 
moment the first blather is visible. When a lamb is wrongly positioned this can be 
only a very small blather or just a bit of the sack. The time is measured until the top 
of the claws is visible. Then the time measurement starts over again.  If the ewe is 
not noticed in time the time can also be measured from the moment the top part of 
the feet is visible. The time is stopped the moment the whole lamb is visible. 
 
Weight of the lamb: The lamb is weighted the moment it is born. This is done with a 
Electronic scale.  
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Bijlage 3: Waarnemingen 
 

Observer Nr 
schaap 

Date Time ras 1e Gr Nr Re lig leg Tijd b Tijd K BW Still Comments 

gwen 2213 4-04 16:00 s y P 1  1   65 5000 n helped lam 
gwen 2115 4-04 11:15 n y p 1  1    4380 n helped lam 
gwen 2511 5-04 13:30 s n g 1      5000 n self born 
gwen 1309 4-04 13:09 s n p 1  1    3680 n tight(very) 

there were 
legs but 
head was a 
problem 

gwen 2801 4-04 11:15 s n g 1  3 2   4500 n tight  
gwen 2168 4-04 10:45 n y p 1  6    4300 n helped lam 
gwen 2787 4-04 2:56 s n g 1  2   64 2500 n no room 

(geen 
ontsluiting) 

gwen  6-04 14:00 n n g 1  8 2    y lamb was 
already 
dead 

gwen 2287 6-04 14:45 n y p 1  1     y abortion 
gwen 2688 6-04 18:00 s n g 1  1   125 5000 n helped lam 
gwen  6-04 13:00 n y p 1     279  n self born 
gwen  7-04 19:00 n y p 1      5000 n self born 
gwen  7-04 19:00 s n g 1       n self born 
gwen 2085 7-04 18:43 n y p 1  1    4291 n helped lam 
gwen  7-04  s n g 1       n self born 
gwen  7-04  n y p 1       n self born 
gwen  7-04  n n p 1       n self born 
gwen  7-04  n n p 1       n self born 
gwen  7-04  s/n n g 1       n self born 
gwen  7-04  n y p 1       n self born 
gwen 2236 7-04 12:44 n y p 1 3 1   24 4945 n helped lam 
gwen 2672 8-04 14:00 s n g 1  1   21 5000 n helped lam 
gwen 2594 8-04 15:00 s n g 1  1   29 5000 n helped lam 
gwen 2666 8-04 17:00 s n g 1  1     n self born 
gwen  9-04 13:00 n/s y p 1  1   690  n self born 
gwen  9-04 13:30 n/s y p 1       n self born 
gwen  9-04 17:00 n y p 1       n self born 
gwen  9-04 14:00 s n g 1       n self born 
gwen  9-04 12:00 n y p 1       n self born 
gwen  9-04 12:30 n y p 1       n self born 
gwen  10-04 18:00 n/s y p 1       n self born 
gwen  10-04 20:00 n/s y p 1       n self born 
gwen  10-04 16:00 n/s y p 1       n self born 
gwen  10-04 23:00 n/s y p 1       n self born 
gwen  10-04 17:00 s n g 1       n self born 
gwen 2032 10-04 16:30 n y p 1  1   63 4230 n helped lam 
gwen  11-04 8:00 n y p 1       n self born 
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gwen  11-04 4:00 n n p 1       n self born 
gwen  11-04 11:30 s n g 1  1     n self born 
gwen  11-04 20:00 s n p 1       n self born 
gwen  11-04 4:00 n y p 1       n self born 
gwen 1125 11-04 11:00 n y p 1  1     y helped 

lamb and 
crook neck 

gwen  11-04 5:00 n/s n g 1       n self born 
gwen 2294 11-04 15:45 n y p 1 2 1   105  n helped 

lamb   
gwen 2702 12-04 13:00 n n p 1      5000 n helped 

lamb 
gwen  12-04 10:00 n y p 1      3776 n self born 
gwen  12-04 2:00 s n p 1       n self born 
gwen  12-04  n/s n p 1       n self born 
gwen 2820 12-04 16:45 n n p 1  8 2   5000 y helped 

lamb 
gwen  12-04 14:00 n n p 1  1     n self born 
gwen  12-04  n/s n p 1       n self born 
gwen  12-04  s n g 1       n self born 
gwen  10-04 8:00 n n g 1       n self born 
gwen  13-04 16:30 n n p 1  1     n self born 
gwen  13-04  s y p 1       n self born 
gwen 2062 14-04  n/s y p 1  1    3416 y helped 

lamb 
gwen  14-04 13:00 s n g 1       n self born 
gwen  13-04  n y p 1       n self born 
gwen  13-04  n n g 1       n self born 
gwen 1701 15-04 14:30 n/s n g 1  1     y self born 
gwen  15-04 10:00 n/s n p 1  8 2    n helped 

lamb 
gwen  15-04  n/s y p 1  1     n helped 

lamb 
gwen  15-04  n/s n p 1  1     n helped 

lamb 
gwen  15-04  n/s y p 1  1     n helped 

lamb 
gwen  15-04  n n p 1  1     n helped 

lamb 
gwen  15-04  n n p 1  1     n helped 

lamb 
gwen  15-04  n/s n p 1  1     n helped 

lamb 
gwen  16-04 11:00 n y p 1  3 1   5000 n helped 

lamb 
gwen  16-04  n y p 1       n self born 
gwen  16-04 14:30 n n p 1       n self born 
gwen 2735 16-04 15:00 s n g 1  1   25 5000 n helped 

lamb 
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gwen 2290 16-04  n y p 1  1     y helped 
lamb 

gwen  16-04 16:00 n y p 1       n self born 
gwen  15-04  n/s y g 1       n self born 
gwen  16-04 20:00 n y p 1  1   ###  n self born 
gwen  16-04 19:00 s n p 1       n self born 
gwen  17-04 4:00 s n g 1       n self born 
gwen  17-04 4:00 s n g 1       n self born 
gwen  17-04 8:00 n y p 1  3 1    y helped 

lamb 
gwen  17-04 14:00 n y p 1       n self born 
gwen  17-04 12:00 n y p 1       n self born 
gwen  16-04  n n g 1       n self born 
gwen  17-04 9:00 n/s y p 1       n self born 
gwen  17-04 15:00 n/s y p 1       n self born 
gwen  17-04  n n p 1       n self born 
gwen  17-04 7:00 n n g 1       n self born 
gwen 2945 17-04 17:50 n n p 1  3 2  145  n helped 

lamb 
gwen  18-04  s n g 1       n self born 
gwen  18-04  n n g 1       n self born 
gwen 2678 18-04 2:00 n/s y g 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen 2214 18-04 9:45 n y g 1  8 2    n helped 

lamb 
gwen  19-04  n/s y p 1       n self born 
gwen  19-04 18:00 n/s y p 1       n self born 
gwen  20-04 15:00 n n g 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen  20-04 16:00 n n p 1       n self born 
gwen  20-04 14:00 n n g 1  2 1    n helped 

lamb 
gwen 2455 20-04 17:00 n n p 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen  20-04 17:00 n y p 1       n self born 
gwen 2446 20-04 9:00 n n g 1  6     n helped 

lamb 
gwen 2682 20-04 2:15 n n g 1  8 2    n helped 

lamb 
gwen  20-04 7:00 s n g 1       n self born 
gwen  20-04 6:30 n n p 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen  20-04 8:05 n y p 1  7 1    n helped 

lamb 
gwen 2470 20-04 13:15 n n p 1       n self born 
gwen  21-04  n y g 1       n self born 
gwen  21-04 17:00 n n p 1       n self born 
gwen  21-04 14:00 n n p 1       n self born 
gwen  21-04 13:00 n n p 1  1   29  n helped 



Aflammergemak bij ooien 

 63 

lamb 
gwen  21-04 12:00 n/s n p 1  1    5000 y tight and 

helped 
gwen  22-04  n n p 1       n self born 
gwen  22-04  n n p 1       n self born 
gwen  23-04 1:00 n n g 1       n self born 
gwen 2447 23-04 15:00 n n p 1  1    5000 n helped 

lamb 
gwen  23-04 4:00 s n g 1       n self born 
gwen  23-04 5:00 s n g 1       n self born 
gwen  23-04 6:00 n n p 1       n self born 
gwen  23-04 5:00 n n p 1       n self born 
gwen  23-04 3:00 n n p 1       n self born 
gwen  23-04 3:00 n n p 1       n self born 
gwen 2051 24-04  n n p 1  1     n tight and 

helped 
gwen  24-04 8:00 n y p 1  1     n tight and 

helped 
gwen  24-04 10:00 n n p 1       n self born 
gwen  24-04 9:00 n n p 1       n self born 
gwen  24-04 10:00 n n p 1       n self born 
gwen 1137 24-04  n n p 1  3 2    n helped 

lamb 
gwen  24-04 8:00 n n p 1       n self born 
gwen  25-04  n n g 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen  25-04  n n p 1  2 1    n helped 

lamb 
gwen 1109 25-04 19:00 s n p 1  3 1  31  n helped 

lamb 
gwen  25-04  n n p 1       n self born 
gwen  25-04  n y p 1       n self born 
gwen  25-04  n y p 1       n self born 
gwen  26-04  s n g 1  3 2    n helped 

lamb 
gwen  26-04  n n p 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen  26-04  n y p 1  1     n tight and 

helped 
gwen  26-04 14:00 s n p 1       n self born 
gwen  26-04 14:00 n y p 1       n self born 
gwen  26-04  n/s y g 1  3 1   5000 n tight and 

helped 
gwen  26-04 20:00 n y p 1  1     n tight and 

helped 
gwen  26-04  n n p 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen  26-04  n n p 1  1     n tight and 

helped 
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gwen  26-04  n n g 1       n self born 
gwen  27-04 10:00 n y p 1       y to early 

(possible 
because 
moving 
ewes) 

gwen  27-04 15:00 n n p 1       n self born 
gwen  27-04  n y p 1       n self born 
gwen  27-04  n y p 1       n self born 
gwen  27-04  n n g 1  1     n helped 

lamb 
gwen  27-04  n y p 1       n self born 
gwen  27-04  n n p 1       n self born 
gwen  30-04 6:10 n y p 1  1     n tight and 

helped 
gwen  30-04  n n p 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen  30-04  n/s n g 1       n self born 
gwen  30-04  n n p 1  3 1    n helped 

lamb 
gwen  2-05  n y g 1  1     n tight and 

helped 
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Bijlage 4: Uitslag Chi-kwadraat toets 

 
GROUP * POSITION Crosstabulation 
Count  

 POSITION   Total
 1 2 3 6 8 

GROUP g 8 2 4 1 2 17
 p 12 1 9  2 24

Total 20 3 13 1 4 41
a  1time = n 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-
Square

2,947 4 ,567

Likelihood 
Ratio

3,304 4 ,508

N of Valid 
Cases

41 

a  6 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,41. 
b  1time = n 
 
GROUP * POSITION Crosstabulation 
Count  

 POSITION   Total
 1 3 6 7 8 

GROUP g 1 2  1 4
 p 18 2 1 1  22

Total 19 4 1 1 1 26
a  1time = y 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-
Square

11,041 4 ,026

Likelihood Ratio 8,944 4 ,063
N of Valid Cases 26  

a  9 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,15. 
b  1time = y 
 
 
 
GROUP * hulp Crosstabulation 
Count  

 Hulp  Total
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 1,00 2,00 
GROUP g 13 26 39

 p 23 30 53
Total 36 56 92

a  1time = n 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,955 1 ,328
Continuity Correction ,579 1 ,447

Likelihood Ratio ,962 1 ,327
Fisher's Exact Test  ,390 ,224

N of Valid Cases 92 
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
15,26. 
c  1time = n 
 
GROUP * hulp Crosstabulation 
Count  

 hulp  Total
 1,00 2,00 

GROUP g 4 2 6
 p 19 34 53

Total 23 36 59
a  1time = y 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 2,152 1 ,142  
Continuity Correction 1,051 1 ,305  

Likelihood Ratio 2,095 1 ,148  
Fisher's Exact Test   ,196 ,153 

N of Valid Cases 59   
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
2,34. 
c  1time = y 
 
 
 
 
GROUP * STILL Crosstabulation 
Count  

 STILL  Total
 n y 

GROUP g 38 2 40
 p 51 2 53
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Total 89 4 93
a  1time = n 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square ,083 1 ,773  
Continuity Correction ,000 1 1,000  

Likelihood Ratio ,083 1 ,774  
Fisher's Exact Test  1,000 ,579 

N of Valid Cases 93  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1,72. 
c  1time = n 
 
GROUP * STILL Crosstabulation 
Count  

 STILL  Total
 n y 

GROUP g 6  6
 p 49 6 55

Total 55 6 61
a  1time = y 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,726 1 ,394
Continuity Correction ,017 1 ,896

Likelihood Ratio 1,312 1 ,252
Fisher's Exact Test 1,000 ,522

N of Valid Cases 61
a  Computed only for a 2x2 table 
b  1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,59. 
c  1time = y 
 
 
 
GROUP * POSITION Crosstabulation 
Count  

 POSITION   Total
 1 2 3 6 8 

GROUP g 1 1 2 1 2 7
 p 8 1 8  1 18

Total 9 2 10 1 3 25
a  BREED = n  , 1time = n 
 
Chi-Square Tests 
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Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-
Square

6,867 4 ,143

Likelihood Ratio 6,769 4 ,149
N of Valid Cases 25  

a  8 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,28. 
b  BREED = n  , 1time = n 
 
GROUP * POSITION Crosstabulation 
Count  

 POSITION   Total
 1 3 6 7 8 

GROUP g 1  1 2
 p 13 2 1 1  17

Total 14 2 1 1 1 19
a  BREED = n  , 1time = y 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-
Square

9,141 4 ,058

Likelihood Ratio 5,582 4 ,233
N of Valid Cases 19  

a  9 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,11. 
b  BREED = n  , 1time = y 
 
GROUP * POSITION Crosstabulation 
Count  

 POSITION Total
 1 8

GROUP g 1 1
 p 3 1 4

Total 4 1 5
a  BREED = n/s, 1time = n 
 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,313 1 ,576 
Continuity Correction ,000 1 1,000 

Likelihood Ratio ,505 1 ,477 
Fisher's Exact Test  1,000 ,800

N of Valid Cases 5  
a  Computed only for a 2x2 table 
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b  4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,20. 
c  BREED = n/s, 1time = n 
 
GROUP * POSITION Crosstabulation 
Count  

 POSITION Total
 1 3

GROUP g  2 2
 p 5 5

Total 5 2 7
a  BREED = n/s, 1time = y 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 7,000 1 ,008
Continuity Correction 2,958 1 ,085

Likelihood Ratio 8,376 1 ,004
Fisher's Exact Test  ,048 ,048

N of Valid Cases 7 
a  Computed only for a 2x2 table 
b  4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,57. 
c  BREED = n/s, 1time = y 
 
GROUP * POSITION Crosstabulation 
Count  

 POSITION Total 
 1 2 3  

GROUP g 6 1 2 9 
 p 1 1 2 

Total 7 1 3 11 
a  BREED = s  , 1time = n 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Pearson Chi-Square ,757 2 ,685
Likelihood Ratio ,870 2 ,647

N of Valid Cases 11 
a  5 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,18. 
b  BREED = s  , 1time = n 
 
GROUP * hulp Crosstabulation 
Count  

 hulp  Total
 1,00 2,00 

GROUP g 6 7 13
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 p 17 24 41
Total 23 31 54

a  BREED = n  , 1time = n 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,089 1 ,766  
Continuity Correction ,000 1 1,000  

Likelihood Ratio ,088 1 ,766  
Fisher's Exact Test 1,000 ,506

N of Valid Cases 54  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
5,54. 
c  BREED = n  , 1time = n 
 
GROUP * hulp Crosstabulation 
Count  

 hulp  Total
 1,00 2,00 

GROUP g 2 1 3
 p 15 23 38

Total 17 24 41
a  BREED = n  , 1time = y 
 
 
 
 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,847 1 ,357  
Continuity Correction ,097 1 ,755  

Likelihood Ratio ,836 1 ,361  
Fisher's Exact Test ,560 ,370

N of Valid Cases 41  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1,24. 
c  BREED = n  , 1time = y 
 
GROUP * hulp Crosstabulation 
Count  

 Hulp  Total
 1,00 2,00 

GROUP g  4 4
 p 4 2 6

Total 4 6 10
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a  BREED = n/s, 1time = n 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 4,444 1 ,035
Continuity Correction 2,101 1 ,147

Likelihood Ratio 5,822 1 ,016
Fisher's Exact Test  ,076 ,071

N of Valid Cases 10  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1,60. 
c  BREED = n/s, 1time = n 
 
GROUP * hulp Crosstabulation 
Count  

 hulp  Total
 1,00 2,00 

GROUP g 2 1 3
 p 4 11 15

Total 6 12 18
a  BREED = n/s, 1time = y 
 
 
 
Chi-Square Tests 

Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square 1,800 1 ,180  
Continuity Correction ,450 1 ,502  

Likelihood Ratio 1,698 1 ,193  
Fisher's Exact Test ,245 ,245

N of Valid Cases 18  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1,00. 
c  BREED = n/s, 1time = y 
 
GROUP * hulp Crosstabulation 
Count  

 hulp  Total
 1,00 2,00 

GROUP g 7 15 22
 p 2 4 6

Total 9 19 28
a  BREED = s  , 1time = n 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. Exact Sig. Exact Sig. 
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(2-sided) (2-sided) (1-sided)
Pearson Chi-Square ,005 1 ,944
Continuity Correction ,000 1 1,000

Likelihood Ratio ,005 1 ,944
Fisher's Exact Test  1,000 ,650

N of Valid Cases 28  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1,93. 
c  BREED = s  , 1time = n 
 
GROUP * STILL Crosstabulation 
Count  

 STILL  Total
 n y 

GROUP g 13 1 14
 p 40 1 41

Total 53 2 55
a  BREED = n  , 1time = n 
 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,659 1 ,417
Continuity Correction ,000 1 1,000

Likelihood Ratio ,576 1 ,448
Fisher's Exact Test  ,448 ,448

N of Valid Cases 55  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,51. 
c  BREED = n  , 1time = n 
 
GROUP * STILL Crosstabulation 
Count  

 STILL  Total
 n y 

GROUP g 3  3
 p 35 5 40

Total 38 5 43
a  BREED = n  , 1time = y 
 
Chi-square test 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,424 1 ,515
Continuity Correction ,000 1 1,000

Likelihood Ratio ,771 1 ,380
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Fisher's Exact Test  1,000 ,684
N of Valid Cases 43  

a  Computed only for a 2x2 table 
b  3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,35. 
c  BREED = n  , 1time = y 
 
GROUP * STILL Crosstabulation 
Count  

 STILL  Total
 n y 

GROUP g 3 1 4
 p 5 1 6

Total 8 2 10
a  BREED = n/s, 1time = n 
 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,104 1 ,747  
Continuity Correction ,000 1 1,000  

Likelihood Ratio ,103 1 ,749  
Fisher's Exact Test 1,000 ,667

N of Valid Cases 10  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  4 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,80. 
c  BREED = n/s, 1time = n 
 
GROUP * STILL Crosstabulation 
Count  

 STILL  Total
 n y 

GROUP g 3  3
 p 14 1 15

Total 17 1 18
a  BREED = n/s, 1time = y 
 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided)

Exact Sig. 
(1-sided)

Pearson Chi-Square ,212 1 ,645 
Continuity Correction ,000 1 1,000 

Likelihood Ratio ,376 1 ,540 
Fisher's Exact Test  1,000 ,833

N of Valid Cases 18  
a  Computed only for a 2x2 table 
b  3 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,17. 
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c  BREED = n/s, 1time = y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T-proef 
Group Statistics 

 Hulp N Mean Std. Deviation Std. Error 
Mean

BW 1,00 6 4524,33 350,843 143,231
 2,00 2 4388,00 865,499 612,000

a  BREED = n  , 1time = y 
 
Independent Samples Test 

 Levene's Test for 
Equality of Variances 

t-test for Equality of 
Means 

   

F Sig. t df Sig. 
(2-tailed) 

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference

95% Confidence 
Interval of the 

Difference
  Lower Upper

BW Equal 
variances 
assumed

11,059 ,016 ,350 6 ,738 136,33 389,379 -816,442 1089,108

Equal 
variances 

not 
assumed

 ,217 1,112 ,861 136,33 628,537 -6180,278 6452,945

a  BREED = n  , 1time = y 
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Group Statistics 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5: Bodemanalyse “Eynsham park” 
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Bijlage 6: Bodemanalyse “Cornbury park” 
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Bijlage 7: Vaccin “Heptavac-P plus 
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The vaccine contains an adjuvant and, as with most adjuvanted vaccines, may result in small transient injection site reactions 
possibly lasting' lor up to 3-4 months after vaccination 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

'f 

Uses 

Withholding lIme: 0 
days. 

Legal category PML 

Package quantities 
50 mi, 100 mi, 250 mi and 500 mi collapsible 
polyethylene multidose bottles. 

Further Information 
The nutritional and metabolic status ol 
pregnant e;ves is extremely important at the 
time ol vaccination. II in doubt consult your 
veterinery surgeon lor advice. No 
inlormation is 
;available-on the effects ol the concurrent 
use ol this vaccine with any other. It is 
therelore suggested that no other vaccine 
should be administered within 14 days 
belore or after vaccination with the product. 
II in doubt consult your veterinary surgeon 
lor advice. 
Evidence ol efficacy ol the Pasteurella 
component ol Heptavac-P Plus was 
generated in an experimental inlection 
model and it is not possible to provide 
duration ol immunity inlormation using this 
system. There are reports that active 
immunity will persist lor up to 4 weeks after 
birth in lambs Irom ewes vaccinated with 
conventional Pasteurella vaccines. 
Heptavac-P Plus, Ovivac-P Plus and 
Ovipast Plus have been developed lollowing 
research and development which resulted in 
the application ol new 'IRP' technology lor 
the manulacture ol the pasteurella 
components ol these vaccines. The 
inclusion ol these IRP components should 
provide enhanced efficacy and Cross 
j)roteçtio~ .eg protection against serotype A 
12, which is not Tncluêiêcf ir\"i!;e 'vaccine, 
has been demonstrated. Studies on the 
response ol sheep to these vaccines show 
that !wo injections separated by an interval 
ol 4-6 weeks are required to gain lull benefit 
ol the 'IRP'. 
The bottle containing this product 
iscollapsible and it is not necessary to inject 
air into the bottle to enable vaccine to be 
withdrawn. It is therelore suitable lor use 
with an automatic reloading injection syringe 
without using an air tube through the bottle 
cap. The instructions supplied with such 
syringes should be noted and care should 
be taken to ensure the delivery ol the lull 
dose, particularly with the linal lew doses 
Irom the bottle. 

---. 

Contra-indications, warnings etc 
In any group ol animals a small number ol 
individuals may lail to respond to vaccination as 
a result ol immunological incompetence. 
Satislactory immune responses will only be 
attained in healthy animais, thus it is important 
to avoid vaccination ol animals which have 
intercurrent inlection or meta~olic disorder. As 
with most killed vaccines, significant levelsol 
immunity canno! be expected until !wo wêek'S 
after the second dose ol vaccine in the primary 
vaccination course. When handling sheep, 
stress should be avoided, particularly during the 
later stages ol pregnancy when there is a risk ol 
inducing abortion and metabolic disorders. 
As with all vaccines, occasional hypersensitivity 
reactions may occur. 

Heptavac-P Plus 

Presentation 
Combined 7 in 1 Clostridial plus Pasteurella 
vaccine. 
An opaque Iluid vaccine containing toxoids ol 
Clostridium perfringens types B, C and D, 
Clostridium septicum, Clostridium tetani, 
Clostridium novyi type B, lormalin killed cells 
and toxoid ol Clostridium chouvoei and iron 
regulated antigens Irom the epidemiologically 
most important serotypes ol Pasteure/la 
haemolytica and Pasteure/la trehalosi in 
buffered physiological saline adsorbed onto 
aluminium hydroxide. Thiomersal is included as 
a preservative. 

Pharmaceutical Precautions 
Store in a cool place (+2°C to +8°C) in the 
dark. Do not Ireeze. Use belore the expiiy 
date printed on the pack. 

The vaccine may be used in pregnant ewes as 
an aid in the 
control ol lamb dysentery, pulpy kidney, 
tetanus and pasteurellosis in their lambs 
provided that the lambs receive sufficient 
immune colostrum during the lirst 1-2 days ol 
lile. 
Dosage and administration 
Sheep of aU ages 2ml 
AII breeding sheep not previously vaccinated 
with Heptavac-P Plus must recei)Le !wo 
injections, each 012.0 mi, separated by an 
interval ol 4-6 weeks. Thereafter they must 
receive booster injections at intervals ol not 
more than 12 months. In adult breeding ewes 
these yearly booster injections should be given 
during the pre-Iambing period, 4-6 weeks belore 
lambing, as an aid in the control ol disease in 
their lambs. 
On larms where the incidence ol pasteurellosis 
is high, a supplementary booster injection using 
a Pasteurella vaccine (Ovipast Plus) may be 
required 2-3 weeks prior to expected seasonal 
outbreaks. 
Heptavac-P Plus should not be used in lambs 
less than 
3 weeks ol age pue to the possible 
immunological incompetence ol the very young 
lamb and competiti()n lrom any maternally 
derived colostral antibodies. Lambs bèing 

,. ,., ~ retainedJoPtattening or-subsequent breeding 
will require a lull~ 
 course ol vaccination. 

For the active immunisation ol sheep as an aid 
in the control ol lamb dysentery, pulpy kidney, 
struck, tetanus, braxy, blackleg, black disease 
and clostridial metritis caused by the above 
listed organisms. The vaccine may be used as 
an aid in the control ol pneumonic pasteurellosis 
in sheep ol all ages lrom a minimum age ol 3 
weeks and in the control ol systemic 
pasteurell9sis in weaned lattening and' breeding 
sheep. . 



Aflammergemak bij ooien 

 79 

Bijlage 8: Mineraal suplement “Liquithrive” 
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Aflammergemak bij ooien, 
Dubbelblind effectonderzoek naar de invloed van 
Caulophyllum. 
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