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Aan de hand van voorbeelden uit hun dagelĳkse praktĳk schrĳven drie dierenartsen over diergezondheid in de
vleesveehouderĳ. Om en om beschrĳven John Campe, Piet De Meuter en René Bemers maandelĳks
vastgestelde ziektebeelden, uitgevoerde behandelingen en/of mogelĳke preventiemaatregelen.

Herstel van bloeding aan de hand van een bloedtransfusie

Plotse bloeding
H

et was al enkele dagen geleden dat ik op het bedrĳf een
keizersnede had uitgevoerd. Nu belde de veehouder me
op met de vraag of ik toch nog even naar die specifieke koe
kon komen kĳken.
Op het bedrĳf aangekomen, vertelde de veehouder me dat
de toestand van deze koe plots was verslechterd. Er waren
sinds de keizersnede al negen dagen verstreken en het dier
had de voorbĳe tĳd zelfs twee kalveren kunnen zogen. Het
dier stond wel nog in een bindstal, waardoor de veehouder
snel had kunnen opmerken dat er wat mankeerde.
De koe lag neer bĳ mĳn aankomst, gaf meteen een slappe
indruk en ging ook met moeite rechtstaan. De melkopdruk
in de uier was volledig verdwenen en opvallend was de bleke kleur van de lichaamsweefsels bĳ de uier en de vulva.
Het dier voelde ook koud aan.
Ik dacht meteen aan bloedverlies. De koe had daar eigenlĳk
alle tekenen van. Bĳ het rectaal opvoelen kon ik ook een
opgezette en erg gespannen baarmoeder voelen. Dat bevestigde nog maar eens mĳn vermoeden van een interne bloeding.
Op basis van deze verschillende symptomen besloot ik de
koe een bloedtransfusie te geven. Daartoe zochten de veehouder en ik een geschikte, gezonde koe uit om daaropvolgend vĳf liter bloed van dit dier af te nemen. Dit bloed gaf
ik vervolgens aan de zieke koe.
Gelukkig had deze veehouder tĳdig in de gaten dat het niet
goed ging met deze koe en had hĳ alert gereageerd. Door
op tĳd vĳf liter bloed toe te dienen kon dit dier nog gered
worden. Twaalf uur later was de koe al flink opgeknapt.

De encyclopedie nazorg keizersnede
De keizersnede is bĳ het Belgischwitblauwras de meest uitgevoerde
operatie. De keizersnede blĳft een
medische ingreep waarbĳ na
afloop ook complicaties kunnen optreden. Voorbeelden zĳn
buikvlies- of baarmoederontsteking of verbloeden. Het genezingsproces neemt toch
enige tĳd in beslag.
Het is belangrĳk om dieren
na de kalving goed in de gaten te houden. Zo is het de

eerste dag raadzaam om elke twee tot drie uur het dier te
bekĳken om eventueel abnormale zaken op te sporen.
Bĳ de routinematige controle van het vee is het belangrĳk
om de eetlust in de gaten te houden. Pasgekalfde koeien die
in een bindstal staan, zĳn beter te controleren op voeropname en vaginale uitvloei dan koeien die rondlopen in
een ruime strobox.
Het is ook aan te bevelen om bĳ twĳfel over de gezondheidstoestand de temperatuur te nemen en bĳ een temperatuur boven 39,5 graden Celsius actie te ondernemen.
Koorts kan wĳzen op het begin van een ontsteking. Bĳ
elke abnormaliteit luidt het devies de dierenarts te contacteren.
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