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Aan de hand van praktĳkvoorbeelden schrĳven drie dierenartsen over ziekten in de melkveehouderĳ. Dierenarts Toon Meesters uit
Roosendaal, Jef Laureyns, verbonden aan de Universiteit Gent (en dierenarts te Merelbeke) en Jan Dĳkhuizen, werkzaam bĳ
de Graafschap dierenartsen te Vorden, wisselen elkaar af bĳ een beschrĳving van ziektebeeld tot behandeling.

Ontstekingsprocessen bĳ de koe altĳd proberen te vermĳden

Infectie hartkleppen
E

en veehouder belde me onlangs voor een melkkoe die al een
tĳdje langzaam in melkgift was gedaald en minder at. Die
dag was de toestand van de koe plots verslechterd: het dier had
bĳna niet gegeten en was volledig uit de melk gegaan.
Bĳ aankomst op het melkveebedrĳf stonden alle koeien aan
het voerhek en lag er eentje alleen in het ligboxengedeelte van
de stal. De koe was met veel moeite rechtop te krĳgen voor
verder onderzoek.
Het dier had koorts, een versnelde ademhaling, een veel te
hoge hartslag en licht gestuwde slĳmvliezen. De halsader was
niet te zien, maar bĳ het voelen aan de halsader bleek er toch
wat te veel spanning op te zitten. De hartslag was ook te zien
en te voelen op de halsader tot boven het niveau van het hart.
Bĳ het afduwen van de hartslagader zette deze op, maar liep
vervolgens niet mooi leeg. Toen ik vervolgens het hart beluisterde, was een schurend bĳgeluid te horen.
Deze symptomen wezen allemaal op een slecht functioneren
van de hartkleppen. Omdat er ook koorts was, werd aan een
ontsteking op de hartkleppen gedacht. Achteraf werd het hart
nog met echografie verder onderzocht. Daarbĳ was duidelĳk
een woekering op de hartkleppen te zien en werd de eerdere
diagnose bevestigd.
Bĳ een nadere inspectie van het dier vond ik een etterige ontsteking aan de hak. Mogelĳk was dit de plaats van waaruit de
infectie naar de hartkleppen was uitgezaaid. Bloedonderzoek
wees inderdaad op een chronische ontsteking. Aangezien een
infectie van de hartkleppen of endocarditis niet te behandelen
is, werd het dier geëuthanaseerd.

De encyclopedie endocarditis
Bĳ koeien zĳn hartklepinfecties of endocarditis bĳna altĳd het gevolg van
een chronische infectie op een andere
plaats in het lichaam. De veelvoorkomende etterkiem overwoekert na
enige tĳd de andere aanwezige kiemen en de infectie kan dan uitzaaien naar verschillende organen.
Dat kan naar de hartkleppen,
maar uitzaaiingen kunnen ook
naar bĳvoorbeeld de longen en
de lever gaan.
De etterkiem kan onder meer

afkomstig zĳn van een infectie in de baarmoeder, peesschedes, de huid (bĳvoorbeeld van de hak) of van long- en leverabcessen. Anderzĳds kan er ook uitzaaiing ontstaan vanaf de
hartkleppen naar andere delen van het lichaam van de koe.
Preventie van een infectie van de hartkleppen en uitzaaiingen van etterhaarden in het algemeen kan door tĳdig in
te grĳpen bĳ een infectie. Daartoe kunnen bĳvoorbeeld
geïnfecteerde wonden het beste meteen worden aangepakt.
Inwendige etterophopingen zĳn niet altĳd eenvoudig op
te sporen.
Als etterige processen in inwendige organen eenmaal voorkomen, zĳn ze al niet meer te behandelen. Uitwendige etterige processen kunnen nog wel worden aangepakt.
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