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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.

Alleen bĳ koorts is antibioticumbehandeling van nut

Aan de nageboorte staan
A

fgelopen week kreeg ik toevallig twee keer telefoon
over een zelfde soort geval. Het ging in beide gevallen
om een koe die nog aan de nageboorte stond. Het is uitzonderlĳk dat veehouders hiervoor nog contact opnemen.
Doorgaans vragen ze voor dit soort aandoeningen niet
meer om hulp van de dierenarts.
Het ging bĳ een van de veehouders om een Oost-Vlaamse
witrode koe. Het dier had 39,5°C lichaamstemperatuur. De
algemene toestand van de witrode koe was verder goed,
maar de nageboorte hing uit de vagina tot bĳna op de
grond.
In dergelĳke gevallen probeer ik altĳd of de nageboorte nog
gemakkelĳk af te halen is. De nageboorte zat op nog slechts
drie plekken vast en op die manier kon ik de vruchtvliezen
voorzichtig losmaken. De nageboorte kon in korte tĳd vlot
worden losgemaakt en kon ook volledig worden afgehaald.
Omdat het dier koorts had, besloot ik om na het verwĳderen van de nageboorte ook nog een antibioticum in de nek
te spuiten. Ik gaf de veehouder daarbĳ het advies om de lichaamstemperatuur van de koe de komende week nog dagelĳks te controleren. De afspraak was dat hĳ bĳ een verhoging opnieuw een antibioticum zou toedienen.
Bĳ navraag tĳdens een volgend bezoek aan het bedrĳf voor
een ander ziektegeval bleek dat een verdere behandeling
bĳ deze witrode koe niet nodig was geweest.

De encyclopedie retentio secundinarum
Van het aan de nageboorte blĳven staan of retentio secundinarum is geen echte oorzaak bekend. Er is een verhoogd risico op
deze aandoening in geval van infecties, bĳ vroeggeboorte of
abortus, bĳ een moeilĳke geboorte, bĳ
een tweelingdracht of in geval van
hypocalcemie (melkziekte).
Zolang het percentage dieren dat
aan de nageboorte blĳft staan, onder de vĳf procent blĳft, is sprake
van een normaal percentage. Als
het aantal gevallen wel hoger ligt,
is het goed om dat met de dierenarts te bespreken.
De huidige werkwĳze bĳ koeien
die aan de nageboorte blĳven
staan, is afwachten. Wanneer
een groot deel van de nage-

boorte uit de vulva hangt, dan is het dikwĳls mogelĳk om
de nageboorte met de hand voorzichtig los te maken en te
verwĳderen. Als de vruchtvliezen niet loskomen, dan kunnen om hygiënische redenen de zichtbare delen worden
afgeknipt.
Verder luidt het advies om de temperatuur van de koe
op te meten gedurende enkele dagen. Bĳ een normale
temperatuur is verder ingrĳpen niet nodig. Als er toch
koorts als gevolg van een infectie optreedt, is het raadzaam de koe gedurende drie dagen met antibioticum te
behandelen.
Behandelen met hormonen, prostaglandinen of oxytoxine
heeft geen nut bĳ koeien die aan de nageboorte blĳven
staan. Noch voor het afkomen van de nageboorte, noch
voor de latere vruchtbaarheid heeft hormoonbehandeling
op dat moment effect.
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