Uit de dierenartspraktijk Jef Laureyns

Stalhoest
Longontsteking bij jonge kalveren
Aan de hand van praktijkvoorbeelden schrijven twee dierenartsen maandelijks over ziekten in de melkveehouderij. Dierenarts Toon Meesters (links), van dierenartsenpraktijk Visdonk uit Roosendaal, en Jef Laureyns (rechts),
verbonden aan de Universiteit Gent, wisselen elkaar af bij een beschrijving van ziektebeeld tot behandeling.

R

ond de jaarwisseling waren er in onze
praktijk meerdere melkveebedrijven
die te kampen hadden met hoestend jongvee. We weten dat vleesvee, vooral het Belgisch-witblauwras, gevoelig is voor ademhalingsaandoeningen. Ook bij melkrassen
kan longontsteking ernstige problemen
veroorzaken onder jonge runderen tussen
de leeftijd van vier maanden en een jaar.
De risicoperiode loopt van september tot
februari.
Omdat bij longinfecties tijdens de stalperiode verschillende virussen en meerdere
bacteriën betrokken zijn, wil men het symptomenbeeld een algemene naam geven.
‘Griep’ hoor je dan dikwijls. Wat men bij
mensen, varkens en vogels ‘griep’ noemt,
wordt echter veroorzaakt door inﬂuenzavirussen en die zijn voorlopig nog niet aangetroffen bij runderen. Onze professor inwendige ziekten had in mijn al lang vervlogen
studententijd een betere naam: ‘stalhoest’,
in tegenstelling tot ‘grashoest’, die tijdens
de weideperiode door een parasiet, de longworm, wordt uitgelokt.

Hoe voorkomen?
Sommige veehouders verwachten alle heil
van een vaccin, maar alleen vaccineren zonder voorafgaande maatregelen werkt niet.
Er is immers een hele reeks virussen en kiemen verantwoordelijk voor de besmetting

De encyclopedie Longontsteking
Kalveren met ‘stalhoest’ hebben koorts, eten minder, hoesten
en ademen snel en soms moeilijk. De behandeling moet zo
spoedig mogelijk worden ingezet en moet altijd een week
lang doorgevoerd worden. Meestal maken virussen de weg
vrij voor de bacteriën en die richten de meeste schade aan.
Het volstaat daarom meestal de bacteriën te bestrijden
met antibiotica. De weerstand van het dier schakelt vervolgens de virussen wel uit. Het pinkengriepvirus kan
zonder de hulp van de bacteriën de long heel zwaar
beschadigen en zelfs levensbedreigend zijn; daarom
is vaccineren tegen pinkengriep aan te bevelen.

en geen enkel vaccin bevat ze allemaal. Bovendien kunnen ook gevaccineerde dieren
bezwijken wanneer de weerstand van het
dier verzwakt of wanneer de omgeving met
massa’s virussen en kiemen besmet is.
Verminderde weerstand ontstaat bij slechte huisvesting of voeding en ook wanneer
het BVD-virus op het bedrijf circuleert. Telkens wanneer men bij jongvee van een
melkveebedrijf zeer hardnekkige longontstekingen en/of sterfte als gevolg van longontstekingen ziet, moet er ook aan BVD gedacht worden.
Goede biestverstrekking is niet alleen
noodzakelijk om kalverdiarree te voorkomen. Men vindt steeds meer aanwijzingen
dat biest de weerstand op latere leeftijd beinvloedt, dus ook die tegen longontsteking.
Huisvesting is eveneens zeer belangrijk. Er
is behoefte aan een goede doorstroming
van de stal met buitenlucht. Vooral in het
geval van jonge kalveren zorgt men ervoor
dat de koude instromende lucht niet op de
kalveren valt. Droog houden is de tweede
opdracht. Dat wil zeggen dat het ligbed
droog moet zijn. Daarnaast moet vermeden worden dat de dieren gaan zweten
door overbezetting, onvoldoende verluchting of te energierijk voeren.
Verder moeten de verschillende leeftijdsgroepen gescheiden gehuisvest worden.
Oudere dieren worden niet ziek door
bijvoorbeeld pinkengriep, maar blijven wel
het virus uitscheiden en vormen zo een risico voor de jongere kalveren en pinken.
Pinkengriep is de gevaarlijkste onder de
veroorzakers van stalhoest. Bij pinkengriep
kan de dierenarts enkel wat ondersteunend
behandelen, maar soms haalt ook de beste
behandeling niets uit. Hij zal dan ook adviseren om vóór het volgende winterseizoen
te vaccineren, want de oudere runderen
onderhouden het virus op het bedrijf, zonder er zelf ziek door te worden.
Jef Laureyns, dierenarts te Merelbeke
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